
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/533/17 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Mysłowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 41g ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1817 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

§ 1. Zmianę załącznika nr 1 do uchwały Nr XI/155/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. Rady Miasta Mysłowice 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach, w następujący sposób: 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Kadencja Rady trwa trzy lata"; 

2) § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

"10. Spotkanie wyborcze jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa organizacji 

pozarządowych, które zgłosiły kandydatów do Rady. W przypadku braku quorum zwoływane 

są ponowne wybory w terminie  od 3 do 5 dni po terminie pierwszym i głosowanie jest wówczas ważne 

bez względu na ilość obecnych przedstawicieli"; 

3) § 5 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

"11. Komisję skrutacyjną powołuje Prezydent Miasta spośród pracowników Urzędu Miasta"; 

4) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Odwołanie z funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, bądź sekretarza następuje 

w takim samym trybie, jak powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Rady. Ponadto, 

odwołanie o jakim mowa w zdaniu poprzednim, może także nastąpić na pisemny wniosek 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, bądź sekretarza o odwołanie z pełnienia przez nich  

ww. funkcji". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 2458



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

Śląskiego.  

   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice 

 

 

Grzegorz Łukaszek 
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