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Poz. 6083
UCHWAŁA NR XII/144/19
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Piekarskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala, co następuje:
§ 1. Określić tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Piekarskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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Załącznik do uchwały Nr XII/144/19
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Piekarskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Piekary Śląskie;
3) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Piekary Śląskie;
4) Radzie Działalności – należy przez to rozumieć Piekarską Radę Działalności Pożytku Publicznego;
5) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta Piekary Śląskie.
§ 2. Piekarska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno–opiniodawczym
powoływanym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w drodze zarządzenia, 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, zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”.
§ 3. 1. W skład Rady wchodzi od ośmiu do dwunastu członków, w tym:
1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Piekary Śląskie,
3) od czterech do ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Piekary Śląskie.
2. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe większej liczby kandydatów do Rady
Działalności niż maksymalna ich liczba określona w ust. 1 pkt 3, Prezydent zwołuje spotkanie przedstawicieli
organizacji pozarządowych z terenu Miasta Piekary Śląskie w drodze ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.piekary.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary
Śląskie. Z każdej organizacji w spotkaniu może uczestniczyć jeden przedstawiciel. Podczas spotkania
przedstawiciele organizacji pozarządowych głosują w sposób tajny na kandydatów do Rady Działalności.
W skład Rady Działalności wchodzą kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
3. W przypadku niezgłoszenia minimalnej liczby członków Rady Działalności, określonej w § 3 ust. 1 pkt 3
lub niewyłonienia kandydatów w procedurze określonej w ust. 2, Prezydent odstępuje od powołania Rady
Działalności w drodze zarządzenia.
§ 4. Każdy kandydat, przed powołaniem na członka Rady Działalności powinien złożyć właściwemu
organowi pisemną zgodę na pracę w Radzie Działalności.
§ 5. 1. Przedstawicieli Rady Miasta wybiera Rada Miasta.
2. Przedstawicieli Prezydenta wskazuje Prezydent.
3. Kandydatów do Rady Pożytku z ramienia organizacji pozarządowych zgłaszają pisemnie organizacje
pozarządowe.
4. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata.
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5. Zgłoszenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji pozarządowej
powinno zawierać:
·nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej z dokładnymi danymi teleadresowymi, nr KRS lub innej
właściwej ewidencji (rejestru);
·imię i nazwisko kandydata, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;
·pisemną zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady;
·datę zgłoszenia.
6. Termin zgłaszania kandydatów z ramienia organizacji pozarządowych wynosi 14 dni od daty ogłoszenia
Prezydenta o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów – poprzez zamieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.piekary.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Piekary Śląskie.
7. Zgłoszenia należy dokonać:
1) osobiście, w komórce odpowiedzialnej za obsługę Rady Działalności;
2) listownie, na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Żwirki 23A (decyduje data
wpływu potwierdzona pieczęcią wpływu do Urzędu Miasta Piekary Śląski).
§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Działalności zwołuje Prezydent.
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. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza następuje w takim samym trybie
co powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Rady Działalności.
4. Terminy posiedzeń ustala Rada Działalności, jednak odbywają się one nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Pracami Rady Działalności kieruje przewodniczący lub, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący.
7. Dokumentację Rady Działalności prowadzi sekretarz, który sporządza z każdego posiedzenia protokół.
8. Rada Działalności w terminie 2 miesięcy od dnia powołania uchwala regulamin działalności na okres
trwania kadencji.
§ 7. 1. Rada Działalności wyraża opinie zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego.
2. Termin wyrażenia przez Radę Działalności opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia dokumentów
określonych w art. 41i ustawy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej
wyrażania.
3. W sytuacji wymagającej zajęcia stanowiska przez Radę Działalności w okresie między posiedzeniami,
przewodniczący może zwrócić się do członków w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną o wyrażenie opinii
w danej sprawie we wskazanym terminie.
4. Stanowisko/opinia wyrażona przez Radę Działalności przedkładana jest Prezydentowi.
5. Stanowisko/opinia wyrażona przez Radę Działalności nie ma charakteru wiążącego.
§ 8. 1. Prezydent odwołuje członka Rady Działalności przed upływem kadencji w przypadkach
określonych w art. 41g ust. 2 ustawy.
2. W przypadku uszczuplenia składu Rady Działalności poniżej minimalnej liczby członków określonej
w § 3 niniejszej uchwały, dokonuje się uzupełnienia jej składu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.
§ 9. Członkowie Rady Działalności wykonują swoje funkcje społecznie.
§ 10. Obsługę administracyjno-biurową Rady Działalności zapewnia właściwa komórka Urzędu Miasta
Piekary Śląskie.

