
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/159/11 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Zawiercia 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. 

Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)oraz art. 41g. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta 

Miasta  

- Rada Miejska w Zawierciu  

- uchwala  

§ 1. Określić tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Zawiercie, zwanej dalej ,,Radą”.  

§ 2. 1. Rada składa się z dziesięciu członków:  

1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej, wybranych przez Radę Miejską,  

2) 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta,  

3) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2. Członków Rady powołuje Prezydent Miasta Zawiercia odrębnym zarządzeniem.  

§ 3. 1. Przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w §2 pkt.1 ppkt. 3, Prezydent Miasta 

powołuje spośród przedstawicieli tych organizacji, zgłoszonych na zebraniu zwołanym przez Prezydenta 

Miasta.  

2. Kandydatów na przedstawicieli do Rady organizacje mogą zgłaszać pisemnie przed wyznaczonym 

terminem zebrania , o którym mowa w pkt.1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, 

sylwetkę kandydata, rekomendację organizacji zgłaszającej. Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania organizacji.  

3. Wybór przedstawicieli do Rady następuje w drodze głosowania na kandydatów zgłoszonych przez 

organizacje pozarządowe, w trybie wskazanym w pkt.2, w trakcie zebrania tych organizacji zwołanego przez 

Prezydenta Miasta Zawiercia.  

4. Przedstawicielem w Radzie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje 5 kandydatów którzy otrzymali 

największą liczbę głosów.  

5. Informacje o sposobie zgłaszania kandydatów do Rady oraz informację o miejscu i terminie odbycia 

zebrania w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji do Rady publikuje się na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, najpóźniej na 30 dni przed datą zebrania organizacji.  

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent.  
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2. Wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza dokonuje się w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady na pierwszym posiedzeniu Rady.  

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy 

składu Rady.  

4. Posiedzenie Rady odbywa się przynajmniej raz w roku.  

5. Na wniosek Przewodniczącego w posiedzeniach Rady mogą brać udział zaproszeni goście z głosem 

doradczym.  

6. Pracami Rady kieruje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady.  

7. Dokumentację Rady prowadzi Sekretarz, który sporządza z każdego posiedzenia protokół.  

8. W przypadku nieobecności Sekretarza podczas posiedzenia Rady protokół sporządza wyznaczony przez 

kierującego obradami członek Rady.  

§ 5. Rada wydaje opinie i przyjmuje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

§ 6. 1. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od dnia powołania.  

2. Mandat członka Rady wygasa:  

1) z upływem kadencji,  

2) w przypadku zrzeczenia się mandatu przez członka Rady,  

3) w przypadku przedstawicieli Rady Miejskiej z upływem kadencji lub na wniosek Przewodniczącego Rady 

Miejskiej,  

4) w przypadku przedstawicieli Prezydenta Miasta na podstawie odwołania przez Prezydenta Miasta,  

5) wycofania rekomendacji przez zgłaszającą przedstawiciela organizację,  

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

7) w przypadku śmierci członka Rady.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Prezydent Miasta uzupełnia jej skład.  

4. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie właściwym do jej powołania.  

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w okresie sześciu miesięcy przed zakończeniem kadencji nie 

uzupełnia się składu Rady.  

§ 7. Członkowie Rady wykonują swoją działalność nieodpłatnie.  

§ 8. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

inż. Edmund Kłósek 
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