UCHWAŁA NR XXIII/591/2017
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie 2003 r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1817), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Gliwicach w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gliwice
Marek Pszonak
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/591/2017
Rady Miasta Gliwice
z dnia 9 lutego 2017 r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w załączniku jest mowa o:
1) „Ustawie” – rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 j.t.);
2) „Organizacjach pozarządowych” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe
w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy;
3) „Radzie” - rozumie się Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach;
4) „Prezydencie Miasta” - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Gliwice;
Rozdział 2
Tryb powoływania członków Rady
§ 2. 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
2. Długość kadencji Rady określa Ustawa.
3. Radę tworzy 10 członków, w tym:
1) 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta,
2) 2 przedstawicieli Rady Miasta Gliwice,
3) 5 przedstawicieli Organizacji pozarządowych.
§ 3. 1. Członków Rady będących przedstawicielami Prezydenta Miasta wyznacza Prezydent Miasta.
2. Członków Rady będących przedstawicielami Rady Miasta Gliwice wyznacza Przewodniczący Rady
Miasta Gliwice.
3. Kandydaci na członków Rady, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3), zgłaszani są przez Organizacje
pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gliwic. Terenowe oddziały Organizacji pozarządowych, które
nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić kandydata na członka Rady wyłącznie za zgodą zarządu głównego
organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez zarząd główny. Zgodę taką, podpisaną przez
osoby uprawnione, należy załączyć do zgłoszenia.
4. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady zamieszcza się na stronie internetowej Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarządowych na co najmniej miesiąc przed upływem kadencji Rady.
5. Każda Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata.
6. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatur od określonej w §2 ust. 2 pkt 3) decyzję
o ostatecznym składzie osobowym Rady ustala Prezydent Miasta.
7. W przypadku braku wymaganej liczby kandydatur określonej w § 2 ust. 2 pkt 3) nabór kandydatów jest
ponawiany.
8. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Prezydent Miasta powołuje nowego członka celem
uzupełnienia składu Rady. Przedstawiciele organizacji pozarządowych powoływani są wówczas spośród
kandydatów zgłoszonych przez Organizacje pozarządowe w przeprowadzonym przed rozpoczęciem kadencji
naborze do Rady. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całej Rady.
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Rozdział 3
Organizacja i tryb działania Rady
§ 4. 1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady zwołuje się zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady są zwoływane przez:
1) przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego,
2) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady.
4. Pierwsze posiedzenie Rady - nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania - zwołuje i prowadzi
do czasu wyboru przewodniczącego Rady, Prezydent Miasta lub wskazana przez niego osoba.
5. Na pierwszym posiedzeniu Rada zwykłą większością głosów powołuje ze swego grona:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
6. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza następuje w takim samym trybie, jak
ich powołanie. Wniosek o odwołanie może wnieść każdy członek Rady.
§ 5. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
W razie jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego pracami Rady kieruje sekretarz.
2. Rada określa sposób realizacji powierzonych jej zadań zgodnie z przepisami art. 41i ust. 1. Ustawy.
3. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
4. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej
połowy jej członków. W okresie między posiedzeniami głosowania mogą się odbywać za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
5. Szczegółowy sposób konsultowania z Radą aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej Organizacji pozarządowych określa odrębna uchwała.
6. Termin wyrażania opinii przez Radę określa Ustawa.
7. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie biorący udział
w posiedzeniu.

Id: CF233722-850D-4B4A-8360-1D991BDD33E6. Podpisany

Strona 3

