
UCHWAŁA NR VI/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwalę nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie trybu powołania członków oraz 
organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwala co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie trybu 
powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego 
w Głuszycy §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Radę tworzy 12 członków: 

a) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta wybranych przez niego spośród pracowników Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy i jednostek organizacyjnych gminy, 

b) 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Głuszycy, wybranych przez Radę Miejską w Głuszycy, 

c) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „Organizacjami pozarządowymi", 
działających na terenie Gminy Głuszycy, wybranych spośród kandydatów wyłonionych podczas otwartego 
zebrania tych organizacji".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia na zasadach partnerskich współpracę 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy. 
W związku z koniecznością dostosowania ilości przedstawicieli w Radzie do aktualnych potrzeb podjęcie 
niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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