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UCHWAŁA NR LIV/606/2013
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013,
poz. 594) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Powoływanie członków Rady
§ 1. Gorzowską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej „Radą”, powołuje Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp. w liczbie 10 członków, w tym:
1) 2 przedstawicieli Rady Miasta Gorzowa Wlkp.;
2) 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;
3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami
pozarządowymi”, wyłonionymi zgodnie z zapisami § 2-4.
§ 2. 1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
zawierające termin i tryb zgłaszania kandydatów do Rady, publikowane jest na stronach internetowych
www.bip.gorzow.pl, www.gorzow.pl/przystan oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Kandydatów na członków Rady, przedstawicieli organizacji pozarządowych, należy zgłaszać na
stosownym formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:
1) nazwę organizacji zgłaszającej;
2) krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata na członka Rady;
3) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych;
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa, i że nie toczy się wobec niego postępowanie
karne o przestępstwo umyślne;
5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej.
4. Każdy z kandydatów do Rady winien być zgłoszony przez co najmniej jedną organizację pozarządową
spośród swoich członków, prowadzącą działalność na terenie gminy Gorzów Wlkp.
5. Jedna organizacja pozarządowa nie może zgłosić więcej niż jednego kandydata.
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6. Termin zgłaszania kandydatów wynosi co najmniej 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,
o którym mowa w ust. 1.
§ 3. 1. W terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, zawierającego
termin i tryb głosowania oraz listę kandydatur do Rady, każda organizacja pozarządowa może oddać głos na
nie więcej niż 6 kandydatur zamieszczonych na liście.
2. Głos oddaje się przy użyciu stosownego formularza, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, o którym
mowa w ust. 1.
3. Ogłoszenie wraz z formularzem do głosowania publikowane jest odpowiednio jak w § 3 ust. 1.
§ 4. 1. Wynik głosowania ustala powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. komisja składająca się
z:
1) 1 przedstawiciela Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;
2) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji, które zgłosiły
kandydata do Rady.
2. Do Rady powoływanych jest 6 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, z największą ilością
głosów. W przypadku tej samej ilości głosów decyduje losowanie.
3. Wyniki głosowania oraz skład Rady są publikowane odpowiednio jak w § 3 ust. 1 w terminie
nie dłuższym niż 21 dni od daty zakończenia głosowania.
4. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników
głosowania.
§ 5. Skład Rady powinien zostać ogłoszony nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady, z tym że
w przypadku pierwszej kadencji Rady wybór przedstawicieli powinien nastąpić w terminie 90 dni od wejścia
w życie niniejszej uchwały.
Rozdział 2.
Organizacja i tryb działania Rady
§ 6. Rada jest organem powoływanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na 2 lata.
§ 7. 1. Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
przewodniczącego, będącego przedstawicielem organizacji pozarządowych, oraz wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
2. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie
jak powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 składu członków Rady.
§ 8. 1. Rada pracuje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków
Rady, z tym że pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Członkowie Rady informowani są o terminie posiedzenia telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.
6. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.
7. Członkowie Rady potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności.
8. Członek Rady powinien usprawiedliwiać swoją nieobecność na posiedzeniu, składając stosowne pisemne
wyjaśnienie przewodniczącemu Rady.
9. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
10. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu rady. Decyzje
Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
przewodniczącego.
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§ 9. Praca w Radzie jest pracą społeczną, a w przypadku osób z ramienia Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. – w ramach pełnionych obowiązków.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

