
Zarządzenie Nr 738(307)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 04 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały

Rady Miasta Piły w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, 

jej organizacji i trybu działania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.

446) oraz  § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r.  

w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności  Pożytku Publicznego

Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania, Prezydent Miasta Piły zarządza, co następuje:

§ 1. 1.  Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu

Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania.

2. Projekt Uchwały Rady Miasta  Piły  w sprawie określenia  trybu powoływania

członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji

i trybu działania będący przedmiotem konsultacji stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10 października 2016 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 24 października 2016 r.

§  3.  Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest

równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia.

§ 4.  W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę

Działalności  Pożytku Publicznego Miasta  Piły,  zostanie  przekazany Gminnej  Radzie

projekt  Uchwały,  o  którym  mowa  w  §  1  Zarządzenia  w  wersji  papierowej

i elektronicznej.



§ 5. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Piły odpowiedzialną za przygotowanie

i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju 

i Funduszy Europejskich.

§  7.  Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski



Załącznik do Zarządzenia Nr 738(307)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 04 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały

Rady Miasta Piły w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, 

jej organizacji i trybu działania

-PROJEKT-

Uchwała Nr …….

Rady Miasta Piły

z dnia ……..…………. 2016 roku

w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności

Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania

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

z 2016 r., poz. 446) i art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się tryb powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku

Publicznego Miasta Piły, jej organizację i tryb działania.

§ 2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły jest organem

konsultacyjnym  i  opiniodawczym  utworzonym  przez  Prezydenta  Miasta  Piły  na

wniosek  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych

w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Piła.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)  Radzie  –  należy  przez  to  rozumieć  Gminną  Radę  Działalności  Pożytku

Publicznego Miasta Piły;



2)  organizacjach  pozarządowych  –  należy  przez  to  rozumieć  organizacje

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).

Rozdział 2

Tryb zgłaszania i powoływania członków Rady

§ 4. Rada składa się z 13 członków, w tym:

1) 3 przedstawicieli Rady Miasta Piły;

2) 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Piły;

3) 7  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  prowadzących  działalność  na

terenie Gminy Piła.

§ 5. 1. Członków Rady powołuje Prezydent Miasta Piły w drodze zarządzenia.

2. Kandydatów na przedstawicieli Rady Miasta Piły wskazuje Rada Miasta Piły.

3.  Kandydatów  na  przedstawicieli,  o  których  mowa  w  §  4  pkt.  3  wskazują

organizacje  pozarządowe  nie  później  niż  30  dni  przed  upływem  kadencji  Rady.

Ogłoszenie  o  możliwości  zgłaszania  kandydatur  publikowane  jest  w  Biuletynie

Informacji  Publicznej  i  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Piły  w  panelu  dla

organizacji pozarządowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piły na

60 dni przed upływem kadencji Rady.

4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych w § 4 pkt. 3 powołuje

Prezydent  Miasta  Piły  spośród  kandydatów,  o  których  mowa  w  ust.  3.  Powołanie

następować ma w ten sposób, aby w skład Rady wchodziły osoby działające w różnych

sferach działalności publicznej.

5.  Kandydat  na  członka  Rady  jest  zobowiązany  do  złożenia  pisemnych

oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o niekaralności za przestępstwa

popełnione z winy umyślnej.

Rozdział 3

Organizacja i tryb działania Rady

§ 6. 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego

i sekretarza bezwzględną większością głosów utworzonego składu Rady w głosowaniu

tajnym.



2.  Odwołanie  przewodniczącego,  wiceprzewodniczącego i  sekretarza  następuje

w takim samym trybie co powołanie,  na pisemny wniosek co najmniej  4  członków

Rady.

§ 7. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2.  Posiedzenia  zwoływane  są  przez  przewodniczącego,  w  przypadku  jego

nieobecności  przez  wiceprzewodniczącego lub na wniosek,  co najmniej  4  członków

Rady, z tym, że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Piły.

3.  Zawiadomienie  o  planowanym  posiedzeniu  Rady  może  odbyć  się  drogą

pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany przez każdego z członków Rady.

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

§ 8. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

2.  Rozstrzygnięcia  podjęte  przez  Radę  są  ważne,  jeżeli  w  posiedzeniu  bierze

udział co najmniej połowa składu Rady.

3. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Zajęte stanowisko, opinię, uchwałę przekazuje się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 9.  1. Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia

projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów.

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z prawa

do jej wyrażania.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 10. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Urząd Miasta Piły.

§  11.  Traci  moc  Uchwała  Nr  VII/62/11  Rady  Miasta  Piły  z  dnia  29  marca

2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu

działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§  13.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie

do Uchwały …......................

Rady Miasta Piły

z dnia …................................. 2016 roku

w sprawie  określenia  trybu powoływania  członków Gminnej  Rady  Działalności

Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania

Gminna  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły  została  powołana

w 2011 roku, na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie 12 marca 2010 r. 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1339 ze zm.) wniosła

zmiany dotyczące między innymi czasu trwania kadencji rad, wydłużając czas trwania

kadencji  gminnej  rady z  dwóch lat  na  trzy lata  oraz  zasad  odwoływania  członków

gminnych rad pożytku publicznego przed upływem kadencji. Zadania gminnej rady nie

zostały  zmienione  i  określa  je  ustawa  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie.

Projekt  uchwały  w sprawie  określenia  trybu powoływania  członków Gminnej  Rady

Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  jej  organizacji  i  trybu  działania  ma

charakter porządkujący po zmianach, które wprowadziła nowelizacja ww. ustawy.


