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
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Rada Miasta Piły
uchwala co następuje:
§1
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, zwana dalej „Radą” 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, zwanej dalej „ustawą”, prowadzących
działalność na terenie Gminy Piła.
§2
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 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy prowadzących działalność na terenie Gminy Piła.
1.
2.
3.

4.

5.

§3
Członków Rady powołuje Prezydent Miasta Piły w drodze zarządzenia.
Przedstawicieli Rady Miasta Piły wskazuje Rada Miasta Piły.
Kandydatów na przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt. 3 wskazują organizacje
i podmioty ich rekomendujące nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatur publikowane jest w 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.
Przedstawicieli organizacji i podmiotów wskazanych w § 2 pkt. 3 powołuje Prezydent
Miasta Piły spośród kandydatów, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem § 6. Powołanie
następować ma w ten sposób, aby w skład Rady wchodziły osoby działające
w zróżnicowanych sferach działalności publicznej.
Kandydat na członka Rady jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia,
w którym stwierdza, że ma prawo wybieralności, tzn. że nie był karany za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz nie wydano wobec niego prawomocnego
wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa
umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

§4
1. Prezydent Miasta Piły odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek,
2) w przypadku utraty prawa wybieralności,
3) w wyniku uchwały Rady Miasta Piły lub statutowego organu organizacji czy podmiotu
wskazanego w § 2 pkt. 3, która odwołuje jej przedstawicielowi mandat do działania
w Radzie.
2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Prezydent Miasta Piły uzupełnia jej skład na
okres do końca kadencji zgodnie z § 3.
§5
Sposób organizacji i tryb działania Rady określa załącznik do niniejszej uchwały.
§6
W Radzie pierwszej kadencji przedstawiciele organizacji i podmiotów wskazanych § 2 pkt. 3 są
powoływani przez Prezydenta Miasta Piły spośród inicjatorów powołania Rady.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Piły
/-/ Rafał Zdzierela

Załącznik
do Uchwały Nr VII/62/11
Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku
Sposób organizacji i tryb działania Rady
§1
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych,w tym zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
§2
1. Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektów uchwał,
programów innych dokumentów.
2. Nieprzedstawienie opinii w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej
wyrażania.
§3
Kadencja Rady trwa 2 lata.
§4
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.
§5
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. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb,nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Pracami Rady kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

§6
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.
§7
Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.
§8
Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Urząd Miasta Piły.
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