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UCHWAŁA NR XLIX/582/2010
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Ustroń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1. 

Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń- zwaną dalej „Radą” może powołać Burmistrz Miasta 
Ustroń w liczbie 8 członków, w tym: 

1) 2 przedstawicieli Rady Miasta Ustroń, 

2) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Ustroń, 

3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2. 

1. Przedstawicieli Rady Miasta Ustroń wskazuje Przewodniczący Rady Miasta Ustroń. 

2. Kandydatów na przedstawicieli organizacji, o których mowa w § 1 pkt. 3 wskazują organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
działające na terenie Miasta Ustroń nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady. Ogłoszenie o możliwości 
zgłaszania kandydatur publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń na 60 dni przed 
upływem kadencji Rady. W przypadku powołania pierwszej Rady Burmistrz Miasta Ustroń publikuje w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń ogłoszenie o możliwości zgłoszenia kandydatów przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz wskazuje termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, w którym mogą być 
zgłoszone kandydatury. 

3. Przedstawicieli organizacji i podmiotów wskazanych w § 1 pkt. 3 powołuje Burmistrz Miasta Ustroń spośród 
kandydatów, o których mowa w ust. 2. Powołanie następować będzie w taki sposób, aby w skład Rady wchodzili 
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie działających w zróżnicowanych sferach działalności publicznej. 

§ 3. 

1. Burmistrz Miasta Ustroń odwołuje członka Rady przed upływem kadencji: 

1) na jego wniosek, 

2) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, 

3) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli, 

4) w wyniku uchwały Rady Miasta Ustroń lub statutowego organu organizacji pozarządowej lub podmiotu 
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazanego w § 
1 ust. 3, która odwołuje jej przedstawicielowi mandat do działania w Radzie. 

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz uzupełnia jej skład na okres do końca kadencji 
zgodnie z § 2. 
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§ 4. 

Przyjmuje się Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 5. 

Uchylić Uchwałę nr XLVIII/556/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia 
trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta 
Ustroń. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Malina
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/582/2010

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 października 2010 r.

Zalacznik1.doc

Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń 

Zalacznik1.doc

