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UCHWAŁA NR VI/34/2011
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Skarżyska-Kamiennej 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 

U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) w zw. z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Skarżyska-Kamiennej (Radę) powołuje 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w liczbie 12 członków, w tym: 3 przedstwicieli Rady 
Miasta Skarżyska-Kamiennej, 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, 
6 przedstwicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (po jednym kandydacie z ramienia 
organizacji). 

§ 2. 1. Przedstawicieli Rady Miasta wskazuje Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-
Kamiennej. 

2. Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarzadowych, o jakich mowa w § 1 wskazują 
organizacje i podmioty ich rekomendujące nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady. 
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatur publikowane jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 60 dni przed upływem kadencji Rady. 

3. Przedstawicieli organizacji i podmiotów wskazanych w § 1 powołuje Prezydent Miasta 
spośród zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem § 5. Powołanie następować ma w ten sposób, 
aby w skład Rady wchodziły osoby działające w różnych sferach działalności publicznej. 

4. W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych przez organizację kandydatów przekracza sześć osób 
wybór dokonany będzie w drodze losowania poprzez powołaną do tego celu komisję w składzie 
trzech osób. 

5. W sytuacji zgłoszenia przez organizację mniej niż sześciu kandydatów Rada nie zostanie 
utworzona. 

§ 3. 1. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej odwołuje członka Rady przed upływem kadencji 
: 

1)na jego wniosek, 

2)w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione 
umyślnie, 

3)z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli, 

4)w wyniku uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej lub statutowego organu organizacji czy 
podmiotu wskazanego w § 1, która odwołuje jej przedstawicielowi mandat do działania 
w Radzie. 

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Prezydent uzupełnia jej skład na okres do końca 
kadencji zgodnie z § 2. 
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§ 4. Przyjmuje się Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. W Radzie pierwszej kadencji przedstawiciele organizacji i podmiotów wskazanych w § 1 są 
powoływani przez Prezydenta Miasta spośród inicjatorów powołania Rady. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Andrzej Dąbrowski
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jaka weszła w życie 
z dniem 12 marca 2010 roku umożliwia powołanie gminnych i powiatowych rad działalności 
pożytku publicznego jako organów konsultacyjnych i opiniodawczych wspólnoty samorządowej. 
Zgodnie z art. 41e ust. 2 tej ustawy organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego może utworzyć taką radę na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
działających na obszarze danej wspólnoty. Realizacja ewentualnego wniosku jest uzależniona od 
podjęcia uchwały, w której organ stanowiący Miasta Skarżyska-Kamiennej określi tryb 
powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Miasta Skarżyska-Kamiennej. Z tych powodów podjęcie uchwały jest konieczne. 

Załącznik do Uchwały Nr VI/34/2011

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 31 marca 2011 r.
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Załącznik Regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego 
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