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                                                                                                                                             PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ......... 

RADY MIEJSKIEJ  w BISZTYNKU 

z dnia ....................  

 

 

w sprawie określenia organizacji i trybu działania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Bisztynku oraz trybu powoływania jej członków. 

 

 

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)  w związku z art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.)  

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bisztynku 

oraz tryb powoływania jej członków zgodnie z Regulaminem Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Bisztynku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego.  
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Załącznik nr 1do Uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Bisztynku 

z dnia  

 

 

Regulamin  

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bisztynku 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bisztynku, zwana dalej „Radą”, jest organem 

konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Burmistrza Bisztynka w zakresie realizacji zasady 

dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej 

współpracy Gminy Bisztynek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

 

II. Tryb powoływania członków Rady 

 

§ 2. W skład Rady wchodzi 9 członków, w tym: 

1. 2  przedstawicieli Rady Miejskiej w Bisztynku, 

2. 3 przedstawicieli Burmistrza Bisztynka, 

3. 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 

1118) zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność na terenie Gminy Bisztynek zwanymi dalej 

„organizacjami pozarządowymi” 

 

§ 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Bisztynka w drodze zarządzenia, z tym że: 

1. Przedstawicieli Rady Miejskiej w Bisztynku wskazuje Rada Miejskiej w Bisztynku, 

2. Przedstawicieli Burmistrza Bisztynka wskazuje Burmistrz Bisztynka, 

3. Powołanie przedstawicieli organizacji pozarządowych następuje spośród kandydatów zgłoszonych 

przez te organizacje przez Burmistrza Bisztynka. 

 

§ 4. 1. Kandydat na członka Rady musi: 

1) być osobą pełnoletnią; 

2) wyrazić zgodę na kandydowanie w formie pisemnej; 

3) korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie; 

2. Wszystkie warunki wskazane w ust. 1 kandydat na członka Rady musi spełnić łącznie. 

 

§ 5. 1. W celu wyłonienia członków Rady, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

Burmistrz Bisztynka umieszcza na stronie internetowej www.bisztynek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Bisztynku informację o naborze. 

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady, o których mowa ust. 1, dokonują wyłącznie organizacje 

pozarządowe. 

3. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata. 

4. Zgłoszenie kandydatów następuje w terminie 14 dni od dnia umieszczenia informacji o naborze na 

karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do informacji o naborze, o której mowa w ust. 1. 

5. Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne zgłoszonych przez organizacje pozarządowe 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bisztynek.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Bisztynku. 

6. W przypadku gdy liczba kandydatów wynosi mniej niż 5, Burmistrz Bisztynka w terminie 30 dni od 

opublikowania listy ponawia ogłoszenie o naborze. 

7. Po zakończeniu procedury naboru, Burmistrz Bisztynka wybiera przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, mając na uwadze potrzebę zapewnienia reprezentatywności tych organizacji, 

zwłaszcza kierując się różnorodnością celów statutowych organizacji zgłaszających kandydatów.    
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III. Organizacja Rady 

 

§ 6. Kadencja Rady trwa trzy lata. 

§ 7. 1.Burmistrz Bisztynka odwołuje członka Rady w sytuacjach, o których mowa w art. 41g ust. 2 ustawy. 

2. Członkowstwo wygasa w razie śmierci członka Rady. 

3. W przypadku wygaśnięcia lub odwołania członka Rady Burmistrz Bisztynka powołuje na jego miejsce  

członka Rady na okres do końca kadencji, z zastrzeżeniem § 2. 

4. W przypadku członków Rady, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, § 5 stosuje się 

odpowiednio.   

 

IV. Tryb Działania Rady 

 

§ 8. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Bisztynka w ciągu 30 dni od dnia wydania zarządzenia 

o powołaniu członków Rady. 

2. Obrady Rady są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej ½ jej członków. 

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

4. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady na jej pierwszym posiedzeniu. 

5. W celu przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego powołuje się komisję 

skrutacyjną. 

6. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie, co 

powołanie, na wniosek co najmniej 3 członków Rady. 

7. Posiedzenia Rady zwołuje według potrzeb przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 4 

członków Rady.  

§9. 1. Członkowie Rady są zobowiązani czynnie uczestniczyć w jej posiedzeniach. 

2. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk i opinii zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego. 

4. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący 

(w przypadku nieobecności przewodniczącego) oraz protokolant. 

§10. Członkowie Rady wykonują swoją działalność społecznie. 

§11. Obsługę organizacyjną i techniczną Rady zapewnia Burmistrz Bisztynka. 

 

 

 

 

 

 

 

 


