
Uchwała Nr XXVII/414/16

Rady Miasta Piły

z dnia 29 listopada 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 1579) i art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 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. 1817).



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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/-/ Rafał Zdzierela


