
UCHWAŁA NR XXXVIII/285/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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 art.40 ust. I, art.41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz.713 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 2020 r. poz1057 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Głuszycy uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Gminnej Działalności 
Pożytku Publicznego w Głuszycy, zwanej dalej „Radą”. 

§ 2. 1. Radę tworzy 8 członków: 

1) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta wybranych przez niego spośród pracowników Urzędu Miejskiego 
i jednostek organizacyjnych gminy, 

2) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej, wybranych przez Radę Miejską, 

3) 4 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 zgłoszonych przez te organizacje.

2.  Zapis § 2 ust. 1 wchodzi w życie z dniem powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV 
kadencji.

§ 3. 1. Kandydatów na członków Rady zgłasza się Burmistrzowi Miasta Głuszycy w formie pisemnej wraz 
z podaniem pełnionych funkcji w Radzie Miejskiej lub w organizacji pozarządowej oraz uzasadnieniem 
kandydatury zgodnie z terminem wskazanym zarządzeniem Burmistrza. 

2.  Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz w celu ukonstytuowania się Rady. 

3.  Rada składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków. 

4.  Rada działa na podstawie opracowanego i przyjętego regulaminu. 

5.  Czas trwania kadencji określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranych 
członków Rady powołuje Burmistrz na mocy zarządzenia.

§ 4. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, wybrani na 
pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

2.  Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, zgodnie 
z potrzebami, nie rzadziej niż 4 razy w roku. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w systemie zdalnym, jeśli 
sytuacja tego wymaga. 

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

4.  Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. 

5.  Z każdego posiedzenia Sekretarz Rady sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności. 

6.  Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/29/2015/ z dnia 29.01.2015r. w sprawie trybu powołania członków oraz 
organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy, za wyjątkiem § 2, który 
traci moc z dniem powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. 
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§ 7. Uchwala 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. Artykuł 41g ww ustawy obliguje organ stanowiący gminy do określenia trybu powoływania 
członków oraz organizację i tryb działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego, której działaniem 
będzie działalność o charakterze opiniodawczo - doradczym oraz inicjatywnym w sferze zadań publicznych 
realizowanych przez samorząd Gminy Głuszyca. Zapisy uchwały zaktualizowano zgodnie z potrzebami.
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