UCHWAŁA NR XLI/521/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r.
poz. 446 z późn.
zm.)
oraz
art. 41 g
ust. 1 ustawy
z dnia
24 kwietnia
2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
2) Radzie Pożytku – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu;
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wałbrzych;
4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Wałbrzycha;
5) Urzędzie Miejskim – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Wałbrzychu;
6) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Wałbrzycha;
7) Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, działające na terenie Gminy
Wałbrzych,
8) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez Organizację do jej reprezentowania podczas
zebrania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
§ 2. Zadania Rady Pożytku określa art. 41i ustawy.
§ 3. 1. Kadencja Rady Pożytku trwa 3 lata.
2. Rada Pożytku składa się z szesnastu członków, w tym:
1) czterech przedstawicieli Prezydenta, wskazanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
2) czterech przedstawicieli Rady Miejskiej, wskazanych przez Radę Miejską Wałbrzycha,
3) ośmiu wybranych przedstawicieli Organizacji prowadzących działalność na terenie miasta Wałbrzycha,
wyłonionych na zasadach określonych w § 4 uchwały.
3. Członków Rady Pożytku powołuje Prezydent.
§ 4. Wyboru do składu Rady Pożytku przedstawicieli Organizacji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3
uchwały, dokonuje się w sposób następujący:
1) ogłoszenie Prezydenta o wyborach do Rady Pożytku zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej www.um.walbrzych.pl – organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu,
2) w ogłoszeniu określa się termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Pożytku, który wynosi
14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia oraz termin Zebrania Wyborczego,
3) każda Organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady Pożytku,
4) zgłoszenia kandydatów dokonują Organizacje, poprzez przesłanie na adres: Urząd Miejski
w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 7-8, 58-300 Wałbrzych, karty zgłoszenia kandydata do Rady Pożytku.
Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
5) zgłoszenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Organizacji,
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6) Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku dołącza do karty zgłoszenia
oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
7) w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż ośmiu kandydatów, Prezydent przedłuża nabór
kandydatów o kolejne 14 dni,
8) listę kandydatów wraz z nazwą Organizacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu, www.um.walbrzych.pl nie później niż na 7 dni przed Zebraniem Wyborczym zwołanym
przez Prezydenta. Osoby zgłoszone po terminie oraz gdy ich zgłoszenia nie zostały podpisane przez osoby
umocowane nie zostaną ujęte na liście,
9) wyboru przedstawicieli Organizacji do składu Rady, spośród zgłoszonych kandydatów, dokonują
upoważnieni przedstawiciele Organizacji, zwani dalej Delegatami, podczas Zebrania Wyborczego,
10) upoważnienie Delegatów, o których mowa w § 4 pkt 9 uchwały winny być podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji. Wzór Upoważnienia Delegata stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
11) wyboru do Rady Pożytku dokonują Delegaci przybyli na Zebranie Wyborcze,
12) Zebranie Wyborcze otwiera Prezydent, który wskazuje prowadzącego obrady do czasu wyboru
Przewodniczącego Zebrania Wyborczego,
13) wybór następuje w głosowaniu tajnym w sposób następujący:
a) wybór Przewodniczącego Zebrania Wyborczego,
b) prezentacja kandydatów,
c) rozdanie uprawnionym Delegatom kart do głosowania,
d) oddanie głosu poprzez zaznaczenie znakiem X nazwisk nie więcej jak osiem osób na karcie do
głosowania. Kandydaci umieszczeni są na karcie w kolejności alfabetycznej,
e) wrzucanie głosów do urny,
f) przeliczenie kart do głosowania a następnie liczenie głosów: za głos ważny oddany uznaje się ten, na
którym zaznaczono nazwiska nie więcej jak ośmiu osób,
14) osiem mandatów uzyskują przedstawiciele Organizacji, którzy otrzymali najwiekszą liczbę głosów,
15) z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół, listę przedstawicieli Organizacji do składu Rady
Pożytku, którzy otrzymali największą liczbę głosów,
16) w przypadku braku możliwości ustalenia składu Rady Pożytku z powodu równej liczby otrzymanych
głosów przeprowadza się wybory dodatkowe, spośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.
§ 5. 1. Rada Pożytku obraduje na posiedzeniach.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje i prowadzi Prezydent lub upoważniona przez niego osoba.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pożytku, w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Pożytku.
4. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza dokonuje się zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pożytku.
5. Kolejne posiedzenie Rady Pożytku zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej połowy składu Rady Pożytku.
6. Posiedzenie Rady Pożytku odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Na wniosek przewodniczącego w posiedzeniach Rady Pożytku mogą brać udział zaproszeni goście
z prawem głosu doradczego.
§ 6. 1. Pracami Rady Pożytku kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności
na posiedzeniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego członkowie Rady Pożytku wybierają zwykłą
większością głosów przewodniczącego obrad na czas posiedzenia Rady Pożytku.
2. Radę Pożytku, we wszystkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania, reprezentuje przewodniczący,
wiceprzewodniczący bądź inny członek Rady Pożytku, wskazany przez przewodniczącego.
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3. Sekretarz Rady Pożytku, z każdego posiedzenia Rady Pożytku, sporządza protokół, który podpisuje
przewodniczący oraz sekretarz. Do protokołu dołącza się listę obecności.
4. W przypadku nieobecności sekretarza protokół sporządza wyznaczony przez prowadzącego posiedzenie
członek Rady Pożytku.
5. Zawiadomienie o terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady Pożytku dokonuje się w formie
zadeklarowanej przez członków Rady Pożytku.
6. Członkowie Rady Pożytku powiadamiani są o posiedzeniach na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem posiedzenia. Materiały na posiedzenie dostarczane są na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.
§ 7. 1. Rada Pożytku podejmuje uchwały, stanowiska i opinie zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Rada Pożytku przyjmuje jako możliwy tryb konsultacji i zbierania opinii za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
3. Termin wyrażania przez Radę Pożytku opinii wynosi 14 dni od dnia przekazania w wersji elektronicznej
projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha.
§ 8. 1. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Pożytku, Prezydent powołuje w jego miejsce inną
osobę, przy czym jeżeli wakat dotyczy:
1) przedstawiciela organów miasta Wałbrzycha, skład uzupełnia się o osobę wskazaną odpowiednio przez
Radę Miejską lub Prezydenta,
2) przedstawiciela Organizacji, skład uzupełnia się o następną osobę, która uzyskała kolejno największą liczbę
glosów, z tym że jeżeli tę samą liczbę głosów uzyskały co najmniej 2 osoby, o wejściu do Rady Pożytku
decyduje kolejność nazwisk na liście w porządku alfabetycznym.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XIV/95/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO W WAŁBRZYCHU
przez

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Nazwa Organizacji: …......................................................................................................................
2. Siedziba, telefon, e-mail (dane do korespondencji): …......................................................................
…........................................................................................................................................................
3. Numer w KRS, w innym rejestrze lub ewidencji: …..........................................................................
4. Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata: ….......................................................................................
5. Adres zamieszkania kandydata: …....................................................................................................
6. Telefon, e-mail kandydata: …............................................................................................................
7. Uzasadnienie: …................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
….................................................

........................................................

Podpisy osób upoważnionych do

Pieczęć Organizacji

składania oświadczeń woli
w imieniu Organizacji
....................................................
Wałbrzych, data

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/521/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
…................................................

..............................................................
(miejscowość i data)

…................................................
(pieczęć Organizacji)
UPOWAŻNIENIE DELEGATA
Upoważniam Pana/Panią …..........................................................................................................
(imię i nazwisko)
do reprezentowania …...................................................................................................................
(nazwa towarzyszenia/organizacji)
W Zebraniu Wyborczym członków Organizacji i głosowania na kandydata do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu
…....................................................................
(data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Organizacji)

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) organ stanowiący powiatu lub gminy jest zobowiązany
do określenia w drodze uchwały trybu powoływania członków rady działalności pożytku publicznego, jej
organizacji i trybu działania, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia
reprezentatywności organizacji
pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na
członków Rady oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady.
Niniejszy projekt uchwały został przekazany do konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Nr
XIX/283/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacjami
pozarzdowymi i podmiotmi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych
organizacji. Uwagi i propozycje wniosła Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, które
uwzględniono w konsultowanym projekcie uchwały.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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