UCHWAŁA NR XXVII.278.2016
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zielonogórskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1515 – tekst jednolity z późn. zm.1)) i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 - tekst
jednolity z późn. zm.2)) oraz art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 – tekst jednolity z późn. zm.3)) uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. W celu pogłębienia współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, prezydent na
wspólny wniosek organizacji pozarządowych, powołuje Zielonogórską Radę Działalności Pożytku
Publicznego, zwaną dalej „Radą Pożytku”.
2. Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym organów miasta w celu
współdziałania w realizowaniu zadań publicznych.
3. Zadania Rady Pożytku określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) organizacjachpozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu
art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie miasta lub na
rzecz jego mieszkańców;
3) mieście - należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra;
4) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Zielona Góra;
5) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra;
6) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zielona Góra.
Rozdział 2.
Tryb zgłaszania i powoływania członków Rady Pożytku
§ 3. Rada Pożytku składa się z 13 osób, w tym:
1) 3 przedstawicieli rady;
2) 3 przedstawicieli prezydenta;
3) 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
§ 4. Zgłoszenia kandydatów dokonują odpowiednio:
1) rada i prezydent poprzez wskazanie kandydatów na piśmie;
2) organizacje pozarządowe poprzez przesłanie do urzędu formularza zgłoszeniowego swojego
przedstawiciela - członka organizacji.
§ 5. 1. Nabór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych - na członków Rady
Pożytku przeprowadza prezydent.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz.
1255, 1333, 1339 i 1777.
2) Zmiany

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych - na członków
Rady Pożytku wraz z formularzem zgłoszeniowym wg wzoru ustalonego przez prezydenta,
publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
3. Kandydatów na członków Rady Pożytku - przedstawicieli organizacji pozarządowych - można
zgłaszać w terminie co najmniej 7 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia. Dokładny termin
określa prezydent w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.
§ 6. 1. Zgłaszając kandydata należy podać:
1) nazwę i siedzibę zgłaszającej organizacji pozarządowej;
2) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny organizacji, której członkiem jest kandydat oraz umocowanie władz
organizacji do zgłoszenia kandydata;
3) dane kandydata: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe;
4) krótkie uzasadnienie zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Rady Pożytku;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
2. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko 1 kandydata.
§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia,o
których mowa w § 6, prezydent występuje do wnioskodawcy o ich usunięcie w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania.
2. Nieusunięcie błędów lub braków, o których mowa w ust. 1, spowoduje pozostawienie zgłoszenia
bez rozpatrzenia.
§ 8. 1. Zebranie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych zorganizuje prezydent w
terminie miesiąca od dnia zakończenia zgłaszania kandydatów.
2. Zebranie wyborcze prowadzi jako przewodniczący przedstawiciel prezydenta.
§ 9. 1. Uczestnicy zebrania wyborczego otrzymują kartę do głosowania zawierającą imiona i
nazwiska kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do działania w Radzie Pożytku.
2. Wyboru kandydata z ramienia organizacji pozarządowej dokonuje się zwykłą większością
głosów, w głosowaniu tajnym poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku osoby, na którą oddaje się
głos.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, uczestnicy zebrania
przeprowadzają dodatkowe głosowanie.
§ 10. Głos jest nieważny, jeżeli liczba zaznaczonych nazwisk kandydatów - przedstawicieli
organizacji pozarządowych - jest większa niż 7.
§ 11. 1. Do składu Rady Pożytku z ramienia organizacji pozarządowych wchodzi 7 osób, które
otrzymały największą liczbę głosów w trakcie przeprowadzonych wyborów.
2. Podsumowanie liczby oddanych głosów następuje poprzez jawne liczenie głosów w sposób
ustalony przez uczestników zebrania wyborczego.
3. Ostateczny wynik głosowania przedstawia osoba, o której mowa w § 8 ust. 2.
§ 12. Skład nowej Rady Pożytku prezydent ogłasza nie później niż 30 dni przed upływem kadencji
Rady Pożytku z tym, że w przypadku pierwszej kadencji - w ciągu 14 dni od jej powołania.
§ 13. 1. Członkostwo w Radzie Pożytku wygasa w przypadku:
1) upływu kadencji;
2) śmierci.
2. Przesłanki odwołania członka Rady Pożytku określa ustawa.

§ 14. 1. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady Pożytku o przedstawiciela
organizacji pozarządowych – prezydent wybiera osobę z kolejną najwyższą liczbą głosów uzyskaną w
trakcie przeprowadzonych wyborów, o których mowa w § 8 - 9 lub ogłasza nabór kandydatów na
zasadach określonych w § 4 - 6.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady Pożytku o przedstawiciela rady, prezydent
zwraca się z prośbą do rady o wskazanie nowego członka.
Rozdział 3.
Organizacja i tryb działania Rady Pożytku
§ 15. Rada Pożytku jest organem powoływanym przez prezydenta na 3 lata.
§ 16. 1. Rada Pożytku wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady Pożytku.
3. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje się w takim
samym trybie, co ich powołanie.
§ 17. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje prezydent.
2. Kolejne posiedzenia Rady Pożytku zwołuje jej przewodniczący na wniosek:
1) prezydenta;
2) co najmniej 1/3 liczby członków Rady Pożytku;
3) co najmniej połowy składu Rady Pożytku;
4) z własnej inicjatywy.
§ 18. 1. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na
kwartał.
2. Członkowie Rady Pożytku powiadamiani są o planowanym posiedzeniu na co najmniej 7 dni
przed terminem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady Pożytku może
skrócić termin.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Pożytku może odbyć się drogą pocztową, faksem lub
elektroniczną, na adres wskazany przez każdego z członków Rady Pożytku.
4. Do zawiadomienia dołączane są materiały na posiedzenie.
§ 19. 1. Rada Pożytku obraduje opracowując w formie uchwały stanowiska bądź wyrażając opinie,
w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub jednego z jego zastępców.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub jednego z jego zastępców.
3. Zajęte stanowiska bądź opinie Rada Pożytku przekazuje prezydentowi w terminie do 7 dni od
dnia zakończenia posiedzenia.
4. W razie niemożności osobistego udziału w posiedzeniu, członek Rady Pożytku może wyrazić
opinię na piśmie, w zakresie spraw, wynikających z materiałów otrzymanych w terminie określonym w
§ 18 ust. 2.
§ 20. 1. Z przebiegu posiedzeń Rady Pożytku sporządza się protokoły.
2. Program posiedzenia Rady Pożytku ustalany jest przez przewodniczącego z uwzględnieniem
spraw przedłożonych przez prezydenta.
3. Rada Pożytku samodzielnie ustala porządek obrad, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Członkowie Rady Pożytku potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście
obecności.
5. Członek Rady Pożytku usprawiedliwia swoją nieobecność na posiedzeniu składając stosowne
wyjaśnienie listownie przewodniczącemu Rady Pożytku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres Rady Pożytku.
§ 21. Praca w Radzie Pożytku jest pracą społeczną.

§ 22. 1. Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Pożytku zapewnia komórka organizacyjna
urzędu.
2. Rada Pożytku korzysta z pomieszczeń biurowych udostępnionych przez miasto.
Rozdział 4.
Przepisy zmieniające i końcowe
§ 23. W uchwale nr IV.12.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.
Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 158) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Zielonogórską Radą Działalności Pożytku
Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.”;
2) w § 1 kropkę po pkt 11 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) Radzie Pożytku - należy przez to rozumieć Zielonogórską Radę Działalności Pożytku
Publicznego.”;
3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do przedstawiania opinii w imieniu Rady Pożytku oraz organizacji pozarządowych
uprawnione są osoby reprezentujące te podmioty na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Przyjmuje się, że:
1) oczekiwanie na zwrotne opinie organizacji pozarządowych w sprawie projektów nie może
być krótsze niż 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) niezgłoszenie przez organizacje pozarządowe opinii w terminie określonym w pkt 1 i w ust.
2 jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do projektu.
2. Termin opiniowania przez Radę Pożytku projektu programu współpracy oraz projektu
strategii rozwoju miasta określa ustawa.”;
5) użyte w § 2, § 6 ust. 2, § 8, § 12 ust. 2 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „organizacje
pozarządowe” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Rada Pożytku
oraz organizacje pozarządowe”.
§ 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy ustawy.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Marcin Bogusław Pabierowski

