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składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
określenia składu
sprawie: określenia
w sprawie:
w
kadencję na lata 2017-2020.
na kadencję
na
sprawie
w sprawie
r. w
2017 r.
lutego 2017
XXIII/59112017 z dnia 9 lutego
podstawie § 2
Na podstawie
Na
2 ust. 1 uchwały Nr XXIII/S91/2017
Rady
Miejskiej Rady
trybu działania Miejskiej
powoływania członków oraz organizacji i tiybu
trybu powoływania
określenia trybu
określenia
Pożytku Publicznego w Gliwicach oraz art. 41f ustawy z dnia 24 kwietnia
Działalności Pożytku
Działalności
poz.
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.
o działalności
r. 0
2003 r.
2003
Dz. U. z 2016 r., poz.
1817 z
z późn.
późn. zm.)
zm.)
1817
następuje:
co następuje:
się, co
zarządza się,
zarządza
następujący skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Przyjąć następujący
§§ 1.
1. Przyjąć
na kadencję na lata 2017-2020:
Gliwicach na
w Gliwicach
w
organizacji pozarządowych,
przedstawiciel organizacji
Adamkiewicz -u przedstawiciel
Mieszko Adamkiewicz
1) Mieszko
1)
pozarządowych,
Krzysztof Czapla - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
2) Krzysztof
2)
Lipiec - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
Aneta Lipiec
3) Aneta
3)
Dariusz Opoka
4) Dariusz
4)
Opoka -- przedstawiciel organizacji pozarządowych,
Rempała - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
Patryk Rempała
5) Patryk
5)
Pająk -- przedstawiciel Rady Miasta,
Jan Pająk
6) Jan
6)
Urszula Więckowska - przedstawiciel Rady Miasta,
7) Urszula
7)
przedstawiciel Prezydenta Miasta,
Balcer -- przedstawiciel
Agata Balcer
8) Agata
8)
Andrzej Gillner -~ przedstawiciel Prezydenta Miasta,
9) Andrzej
9)
Krysiński - przedstawiciel Prezydenta Miasta.
10)Grzegorz Krysiński
10)Grzegorz
Działalności
Rady Działalności
Miejskiej Rady
posiedzenie Miejskiej
Zwołać pierwsze posiedzenie
_5; 2. Zwołać
15:30.
godzinę
na
roku,
2017
maja
31
na
tej kadencji
Gliwicach
w QN
gun
iwicach tej
kadencji na 31 maja 2017 roku, na godzinę 15:30.

Pożytku Publicznego
Pożytku
Publicznego

Kultury
Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Kultury
3. Odpowiedzialnym
§§ 3.
Miasta.
Promocji Miasta.
ii Promocji
ds.
właściwy ds.
miasta właściwy
prezydenta miasta
4. Nadzór
§§ 4.
Nadzór nad
nad wykonaniem zarządzenia
zarządzenia pełni zastępca prezydenta
sportu.
kultury ii sportu.
kultury
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
5. Zarządzenie
§§ 5.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§§ 6.
6. Zarządzenie
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Uzasadnienie
Uzasadnienie
pożytku publicznego
Zgodnie
Zgodnie z2 art.
art. 41F
41f ustawy
ustawy zz dnia
dnia 24
24 kwietnia
kwietnia 2003
2003 r.
r. oo działalności
działalności pożytku
publicznego
gminnej rady
skład gminnej
w
zm.)
późn.
z
1817
poz.
r.,
2016
z
U.
Dz.
(tj.
ii o
o wolontariacie
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w skład
rady
wchodzą
publicznego
działalności
działalności
pożytku publicznego
wchodzą przedstawiciele
przedstawiciele organu
organu stanowiącego
stanowiącego
wykonawczego gminy
ii wykonawczego
gminy oraz
oraz przedstawiciele
przedstawiciele organizacji
organizacji pozarządowych
pozarządowych ii podmiotów
podmiotów
działalność
prowadzących
ustawy,
ww.
wymienionych
wymienionych w
w art.
art. 33 ust
ust 33 ww. ustawy, prowadzących działalność na
na terenie
terenie gminy,
gminy,
którzy
którzy stanowią
stanowią co
co najmniej
najmniej połowę
połowę członków.
członków. W
W myśl
myśl §§ 22 ust.
ust. 11 uchwały
uchwały
Nr
Nr XXIII/591/2017
XXIIU591/2017 z2 dnia
dnia 99 lutego
lutego 2017
2017 r.
r. w
w sprawie
sprawie określenia
określenia trybu
trybu powoływania
powoływania
Działalności
Rady
Miejskiej
działania
trybu
członków
członków oraz
oraz organizacji
organizacji ii trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Pożytku
Publicznego
Publicznego w
w Gliwicach
Gliwicach Radę
Radę powołuje
powołuje Prezydent
Prezydent Miasta
Miasta w
w drodze
drodze zarządzenia.
zarządzenia. Radę
Radę
tworzy
tworzy 10
10 członków,
członków, w
w tym
tym 22 przedstawicieli
przedstawicieli Rady
Rady Miasta,
Miasta, 33 przedstawicieli
przedstawicieli Prezydenta
Prezydenta
Miasta
Miasta oraz
oraz 55 przedstawicieli
przedstawicieli organizacji
organizacji pozarządowych.
pozarządowych.
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