
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/129/2011 

RADY MIASTA WOJKOWICE 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Wojkowicach oraz trybu powoływania jej członków  

Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami,) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 nr 64 poz. 593 ze zmianami)  

Rada Miasta Wojkowice uchwala:  

§ 1. Określa się organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Wojkowicach oraz tryb powoływania jej członków, zgodnie z Regulaminem Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Wojkowicach, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

 

mgr Jerzy Podleżyński 

 

Poz. 1011
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Katowice, dnia 27 lutego 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Załącznik do Uchwały Nr XVII/129/2011 

Rady Miasta Wojkowice 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

                                                                                          

Regulamin  Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wojkowicach 

 

§ 1 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wojkowicach, zwana dalej „Radą”, jest organem 

konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Wojkowice na wniosek organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej 

dalej „Ustawą”, prowadzących działalność na terenie gminy.  

 

§ 2 

Do zadań Rady należy w szczególności:  

        1.  Opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;  

        2.  Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań    

              publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy oraz programów współpracy                                                                           

z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3   

              Ustawy;  

        3.   Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych                          

              pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy;  

        4.   Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami    

              administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami   

              wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy;  

        5.   Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych   

              zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione                  

              w art. 3. ust. 3 Ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji   

              zadań publicznych.  

§ 3 

Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy oraz 

projektu strategii rozwoju miasta. W pozostałych sprawach termin wyrażenia opinii nie może przekroczyć 21 

dni od dnia doręczenia materiałów do zaopiniowania. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację 

z prawa do jej wyrażenia.  

 

§ 4 

W skład Rady wchodzi dziesięciu członków, w tym:  

a) trzech przedstawicieli Rady Miasta Wojkowice, 

b) trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Wojkowice, 

c) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3. ust. 3 

Ustawy prowadzących działalność na terenie Gminy Wojkowice.  

 

§ 5 

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Wojkowice w drodze zarządzenia, przy czym 

przedstawicieli Rady Miasta Wojkowice wskazuje Rada Miasta Wojkowice.   

2. Powołanie członków Rady, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty   

wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje 

lub podmioty.  
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§ 6 

       Kadencja Rady trwa dwa lata.  

 

 

§ 7 

1. Rada wybiera ze swojego grona, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością       

     głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, Przewodniczącego                                                 

     i Wiceprzewodniczącego.  

 

2. Kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, zgłasza  co najmniej 1/3 członków 

Rady.  

3. Odwołanie Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego następuje w takim  

     samym trybie, co ich powołanie.  

 

§ 8 

       1. Rada obraduje na posiedzeniach.  

       2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej                                            

           1/3 członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta   

           Wojkowice.  

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na  

         kwartał .  

4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady a w czasie jego nieobecności  

     wiceprzewodniczący. W przypadku braku obecności na posiedzeniu wiceprzewodniczącego 

członkowie Rady, wybierają zwykłą większością głosów,    w obecności co najmniej połowy członków 

obecnych na posiedzeniu, przewodniczącego obrad na czas posiedzenia Rady.  

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół sporządzany jest   

    przez wybranego do dokonywania tej czynności członka Rady.  

 

§ 9 

1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii, zwykłą większością  głosów, w   

obecności co najmniej połowy członków Rady.  

2. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący albo osoba    

     wyznaczona w sposób wskazany w § 8 ust. 4, zamyka posiedzenie z jednoczesnym     

            zakreśleniem nowego terminu posiedzenia Rady. 

 

§ 10 

      1. Burmistrz 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 odniesieniu do przedstawicieli Burmistrza;  

          4)   na wniosek Rady Miasta w przypadku przedstawicieli Rady Miasta;  

          5)   na wniosek co najmniej czterech organizacji pozarządowych oraz podmiotów   

                wymienionych w art. 3. ust. 3 Ustawy - wniosek powinien zostać podjęty   

                bezwzględną większością głosów Rady.  

           6)  jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu   

                choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;  

           7) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach   

               Rady.  
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2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz uzupełnia skład Rady na okres             

     do końca kadencji w sposób określony w § 5 niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

§ 11 

Każdy członek Rady, przed rozpoczęciem w niej działalności, jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne.  

 

§ 12 

 Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.  

 

§ 13 

Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Urząd Miasta Wojkowice.  
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