
UCHWAŁA NR IX/82/15
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. 
poz. 1515) w związku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 t.j. ze zm.) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

I. Pojęcia

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.); 

2) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) prowadzące 
działalność na terenie Miasta i Gminy Pasłęk; 

3) Radzie – rozumie się przez to Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku; 

4) Radzie Miejskiej – rozumie się przez to Radę Miejską w Pasłęku; 

5) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Pasłęka; 

6) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Pasłęku.

II. Tryb powoływania członków

§ 2. Burmistrz Pasłęka tworzy, z zastrzeżeniem § 3, Radę składającą się z 10 członków, w tym: 

1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej; 

2) 3 przedstawicieli Burmistrza; 

3) 5 przedstawicieli Organizacji.

§ 3. 1. Przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska. 

2.  Przedstawicieli Burmistrza wskazuje Burmistrz. 

3.  Członków Rady reprezentujących Organizacje powołuje Burmistrz spośród kandydatów zgłoszonych przez 
te Organizacje. 

4.  Burmistrz wydaje ogłoszenie dotyczące możliwości zgłaszania przez Organizacje kandydatów na członków 
Rady, w którym wyznacza Organizacjom termin zgłaszania kandydatów, który nie może być krótszy niż 14 dni. 
Ogłoszenie to Burmistrz publikuje na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, 
co najmniej 7 dni przed wyznaczoną w ogłoszeniu datą zgłaszania kandydatów. 

5.  Każda organizacja może zgłosić 1 kandydata na członka Rady w terminie podanym w ogłoszeniu 
Burmistrza. 

6.  Ogłoszenie Burmistrza dotyczące możliwości zgłaszania przez Organizacje kandydatów na członków Rady 
na kolejną kadencję Burmistrz publikuje w sposób o którym mowa w ust. 4 co najmniej na 30 dni przed upływem 
trwającej kadencji Rady 

7. Zgłoszenie przez Organizację kandydata na członka Rady winno zawierać : 

1) nazwę Organizacji zgłaszającej kandydata; 

2) siedzibę i dane adresowe Organizacji; 

3) numer Organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewidencji Organizacji; 

4) imię i nazwisko kandydata na członka Rady; 



5) informacje o przynależności kandydata na członka Rady do Organizacji; 

6) rekomendację Organizacji dotyczącą zgłaszanego kandydata do Rady; 

7) oświadczenie kandydata na członka Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z naborem i członkostwem w Radzie; 

8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

8.  Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno być podpisane przez podmiot reprezentujący Organizację. 

9.  Zgłoszenie kandydata na członka Rady niekompletne, w szczególności nie zawierające informacji 
i oświadczeń oraz niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 7 i 8 nie będzie uwzględnione. 

10.  Jeżeli liczba zgłoszonych przez Organizacje kandydatur na członków Rady w sposób, o którym mowa 
w ust. 4-8, jest niższa od wymaganej w § 2 pkt 3, Burmistrz powtarza procedurę naboru kandydatów 
reprezentujących Organizacje.

§ 4. Długość kadencji, zadania Rady, przyczyny i zasady odwoływania członków Rady określa ustawa. 

III. Organizacja i tryb działania Rady:

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz, nie później niż 30 dni od dnia jej powołania, a kolejne 
Przewodniczący Rady. 

2.  Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 
sekretarza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

3.  Pracą Rady kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - wiceprzewodniczący lub wskazany 
przez przewodniczącego członek Rady. 

4.  Przewodniczący Rady reprezentuje Radę i jest odpowiedzialny za sprawną organizację pracy Rady. 

5.  Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 

6.  Rada wykonuje swoje obowiązki na posiedzeniach zwołanych z inicjatywy przewodniczącego Rady 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

7.  Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek co najmniej 3 członków Rady 
lub na wniosek Burmistrza Pasłęka, w ciągu 7 dni od złożenia takiego wniosku. 

8.  Jeżeli przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady w sytuacji, o której mowa w ust. 7, prawo 
zwołania posiedzenia Rady przysługuje Burmistrzowi. 

9.  Rada podejmuje rozstrzygnięcia i wydaje opinie na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

10.  Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół przez Sekretarza Rady lub wybranego do 
dokonywania tej czynności członka Rady. 

11.  Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. 

12.  Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Burmistrz przy pomocy Urzędu.



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Edward Skalij




