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Poz. 1238
UCHWAŁA NR XIII/121/2015
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę 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 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2014r., poz. 1118 ze zm.) uchwala się, co następuje.
§ 1. W uchwale nr LIV/606/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r.
w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
zawierające termin i tryb zgłaszania kandydatów do Rady, publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.”;
2) w § 2 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:
„3a. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć rekomendacje co najmniej trzech
organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Gorzowa Wlkp., z wyłączeniem organizacji zgłaszającej kandydata.”;
3) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Każdy z kandydatów do Rady winien być zgłoszony przez co najmniej jedną organizację pozarządową spośród swoich członków, prowadzącą działalność na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
przez okres co najmniej jednego roku.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Robert Surowiec

