UCHWAŁA NR LIII/389/2010
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Krotoszynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 41g ustawy 96, poz.873, z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Gminna Rada Pożytku Publicznego w Krotoszynie zwana dalej "Radą" jest organem opiniodawczodoradczym Burmistrza Krotoszyna w zakresie działalności pożytku publicznego.
§ 2. 1. Rada liczy 10 członków.
2. W skład Rady wchodzi:
1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Krotoszynie,
2) trzech przedstawicieli Burmistrza Krotoszyna,
3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
3. Kadencja Rady trwa dwa lata,
4. Radę tworzy zarządzeniem Burmistrz Krotoszyna.
§ 3. 1. Przedstawicieli Rady Miejskiej w Krotoszynie wskazuje Rada Miejska w Krotoszynie.
2. Przedstawicieli Burmistrza wskazuje Burmistrz Krotoszyna.
3. Przedstawicieli organizacji pozarządowych wyłania się na ich posiedzeniach zgodnie z załącznikiem do
uchwały.
§ 4. Do kompetencji Rady należy:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych oraz
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, zlecanie tych zadań do realizacji przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów
realizacji zadań publicznych,
6) udzielanie rekomendacji dla organizacji pozarządowych.
§ 5. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący wskazany przez Burmistrza Krotoszyna.
2. Podczas nieobecności przewodniczącego pracami Rady kieruje wiceprzewodniczący wskazany przez
Burmistrza Krotoszyna.
§ 6. Do zadań przewodniczącego należy:
1) ustalenie programu działania i harmonogramu prac Rady,
2) ustalenie porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,
3) przedstawienie propozycji działań w sprawach organizacyjnych,

4) sporządzenie komunikatów z posiedzenia Rady,
5) wykonywanie innych zadań określonych przez Radę,
6) zapraszanie na posiedzenie Rady - na wniosek członka Rady bądź z własnej inicjatywy - obserwatorów,
ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności.
§ 7. 1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Na wniosek członka Rady zarządza się głosowanie tajne.
§ 8. 1. Przewodniczący przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy sekretarza Rady.
2. Sekretarzem Rady jest osoba wskazana przez Radę.
3. Do zadań sekretarza Rady należy:
1) sporządzanie projektu komunikatu z posiedzenia Rady,
2) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością Rady,
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę,
5) obsługa administracyjno - biurowa Rady.
§ 9. 1. W pracach Rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady z własnej
inicjatywy lub na wniosek członka Rady,
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 uczestniczą w posiedzeniach Rady bez prawa do głosowania.
§ 10. 1. Między posiedzeniami członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje tematów do rozpatrzenia przez
Radę.
2. Wraz z propozycjami tematów zgłaszający przedkładają i udostępniają Radzie materiały źródłowe dla
wszystkich jej członków.
3. W sprawach niecierpiących zwłoki dopuszcza się wyrażanie przez członków Rady opinii i stanowisk za
pośrednictwem drogi elektronicznej.
§ 11. 1. Z posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół obejmujący:
1) określenie porządku obrad,
2) listę imienną uczestników,
3) treść wystąpień,
4) treść uchwał, stanowisk i opinii,
5) ustalenia z prac Rady.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują przewodniczący Rady oraz sekretarz.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka

Uzasadnienie
W maju br. do Burmistrza Krotoszyna wpłynął list intencyjny w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku
Publicznego, pod którym podpisało się 37 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie
Miasta i Gminy Krotoszyn. Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) dopuszcza możliwość utworzenia Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, na wniosek organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób
konsultowania z Radami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych. Dodatkowo uchwała winna określać organizację i tryb działania Rady, biorąc pod
uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków rady oraz potrzebę zapewnienia sprawnego
funkcjonowania Rady. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Krotoszyna
mgr inż. Julian Jokś

Załącznik do Uchwały Nr LIII/389/2010
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Zasady wyłaniania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krotoszynie spośród przedstawicieli
organizacji pozarządowych.
1. Członków Rady powołuje się podczas spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na
terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
2. Spotkanie zwołuje się poprzez zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej Krotoszyna oraz Centrum
Koordynacyjno - Informacyjnego dla organizacji pozarządowych, najpóźniej 7 dni przed terminem spotkania.
3. Przedstawiciele organizacji będą wyłaniani z 5 obszarów działania:
1) kultury i oświaty,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) przeciwdziałania uzaleznieniom,
4) Sportu i turystyki,
5) pozostałe obszary.
4. Zebrani podają swoje propozycje kandydatur, przy czym każdy zgłoszony kandydat może być
reprezentantem tylko jednego obszaru działania.
5. Każda organizacja otrzymuje 1 mandat wyborczy, do głosowania w wyborach tajnych uprawniony jest
prezes lub przedstawiciel organizacji.
6. Za wybranych na członków Rady uznaje się osoby, które w kolejności otrzymały największą liczbę głosów
w danym obszarze działania.
7. Wyboru członków dokonuje się w miesiącu czerwcu w roku wyborczym.
8. W przypadku rezygnacji, któregoś z członków Rady na jego miejsce wchodzi osoba, która uzyskała
największą liczbę głosów w danym obszarze działania.

