UCHWAŁA NR VI/60/11
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz
art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( tekst jedn. Dz.U z 2010r. Nr 234, poz. 1536)
Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje
§ 1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach, zwana dalej
„Radą”, jest organem konsultacyjno – opiniodawczym powoływanym przez Prezydenta
Miasta Świętochłowice, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2. W skład Rady wchodzi ośmiu członków, w tym:
1) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Świętochłowice,
2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Świętochłowicach
3) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Świętochłowice.
§ 3. 1. Przedstawicieli Rady Miejskiej w Świętochłowicach wskazuje Rada Miejska.
2. Kandydatów na przedstawicieli, o jakich mowa w § 2 pkt 3 wskazują organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, co najmniej 30 dni przed
upływem kadencji Rady,z tym że w przypadku pierwszej kadencji Rady powołanie
przedstawicieli powinno nastąpić w terminie do 30 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, miejskiej stronie
internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej termin na zgłaszanie kandydatur przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
4. Przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy powołuje Prezydent Miasta spośród kandydatów zgłoszonych przez te
organizacje lub podmioty.
§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta.
2. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza dokonuje się
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Rady, na pierwszym posiedzeniu Rady.
3. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza następuje
w takim samym trybie co powołanie, na wniosek co najmniej 3 członków Rady.
4. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej połowy składu Rady.
5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Pracami Rady kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
7. Dokumentację Rady prowadzi sekretarz, który sporządza z każdego posiedzenia
protokół.

§ 5. 1. Rada wyraża opinie zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio
programu współpracy, projektu strategii rozwoju miasta oraz innych aktów prawa
miejscowego. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej
wyrażania.
3. W sytuacji wymagającej zajęcia stanowiska przez Radę w okresie między
posiedzeniami, przewodniczący może zwrócić się do członków w formie pisemnej lub pocztą
elektroniczną o wyrażenie opinii w danej sprawie we wskazanym terminie.
§ 6. 1. Prezydent Miasta odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek,
2) w przypadku skazania wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu choroby stwierdzonej
orzeczeniem lekarskim,
4) w przypadku nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady
2. W razie odwołania członka Rady , Prezydent Miasta uzupełnia skład Rady na okres do
końca kadencji w sposób określony w § 4 niniejszej uchwały.
§ 7. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.
§ 8. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia właściwa komórka Urzędu
Miejskiego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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