
UCHWAŁA NR XII/92/2015
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Kętach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2013 r. poz. 594z 
późn. zm.) oraz art. 41e ust.1, art. 41f, art. 41g, art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się tryb powołania członków oraz organizacji i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Kętach, zwanej dalej „Radą”.

§ 2. 

Rada wybierana jest na dwuletnia kadencję.

§ 3. 

1. Rada składa się z 7 członków, w tym:

1) czterech 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, zwanej dalej ustawą, 
prowadzących działalność statutową na terenie gminy Kęty wybranych przez Forum Organizacji Trzeciego 
Sektora w Gminie Kęty, po jednej osobie z następujących grup branżowych:

a) ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, działalność na rzecz seniorów,

b) działania  prospołeczne, ochrona  przeciwpożarowa, szerzenie patriotyzmu,

c) sport, turystyka, rekreacja, ochrona  środowiska,

d) kultura, sztuka, edukacja, wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

2) jeden przedstawiciel Rady Miejskiej,

3) dwóch przedstawicieli Burmistrza, w tym przedstawiciel komórki merytorycznej Urzędu Gminy Kęty, 
właściwej w zakresie koordynowania współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Członków Rady powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia, z tym że:

1) przedstawiciela Rady Miejskiej wskazuje Przewodniczący Rady Miejskiej,

2) przedstawicieli Burmistrza wskazuje Burmistrz lub osoba przez niego uprawniona,

3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy spośród 
osób wybranych przez Forum Organizacji Trzeciego Sektora w Gminie Kęty na zasadach określonych 
w § 4 uchwały.

§ 4. 

Wybory do składu Rady  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w §3 
ust. 1 pkt 1) uchwały, dokonuje się w sposób następujący:

1) ogłoszenie o wyborach do Rady zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
Urzędu, stronie www.ngo.kety.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

2) w ogłoszeniu określa się termin zgłaszania kandydatów na członków Rady, termin publikacji listy zgłoszonych 
kandydatów na stronie internetowej Urzędu oraz harmonogram głosowania,
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3) termin zgłaszania kandydatów na członków Rady nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania 
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu, stronie www.ngo.kety.pl, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

4) każda organizacja lub podmiot, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) uchwały, może zgłosić jednego kandydata na 
członka Rady,

5) zgłoszenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji 
lub podmiotu, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) uchwały,

6) do zgłoszenia kandydata należy dołączyć rekomendacje co najmniej dwóch organizacji lub podmiotów, 
o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) uchwały, innych niż organizacja lub podmiot zgłaszający,

7) organizacje lub podmioty, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) uchwały, zgłaszają kandydata do jednej
z czterech kategorii zgodnie ze swoimi celami statutowymi:

a) ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, działalność na rzecz seniorów,

b) działania  prospołeczne, ochrona  przeciwpożarowa, szerzenie patriotyzmu,

c) sport, turystyka, rekreacja, ochrona  środowiska,

d) kultura, sztuka, edukacja, wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom,

8) lista kandydatów wraz z nazwą organizacji lub podmiotu, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) uchwały, zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po jej zamknięciu. Osoby zgłoszone po terminie oraz 
w sytuacji gdy ich zgłoszenia nie zostały podpisane przez osoby umocowane nie zostaną ujęte na liście,

9) wyboru przedstawicieli organizacji lub podmiotu o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) uchwały, do składu Rady 
dokonuje Forum Organizacji Trzeciego Sektora w Gminie Kęty z tym, że każda grupa branżowa reprezentowana 
jest przez jednego swojego przedstawiciela,

10) każda organizacja lub podmiot, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) uchwały, działająca na terenie gminy Kęty 
może oddać jeden głos,

11) wybór do Rady następuje w głosowaniu tajnym w wyborach trwających 7 dni, głos oddaje się na karcie do 
głosowania, której wzór określi Burmistrz Gminy Kęty,

12) pierwszego dnia wyborów Burmistrz Gminy Kęty organizuje spotkanie dla wszystkich organizacji lub 
podmiotów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1) uchwały, uprawnionych do głosowania podczas Forum 
Organizacji Trzeciego Sektora w Gminie Kęty w celu publicznego zaprezentowania wszystkich kandydatów,

13) kartę do głosowania podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji danej organizacji lub podmiotów, o których 
mowa w §3 ust. 1 pkt 1) uchwały,

14) za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest Burmistrza Gminy Kęty.

§ 5. 

1. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie ze statutem przyjętym na pierwszym posiedzeniu.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba, do czasu wyboru 
przewodniczącego Rady.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rady w głosowaniu tajnym dokonuje się wyboru przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.

4. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza dokonuje się zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy członków Rady.

5. Kolejne posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy 
składu Rady.

6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

7. Na wniosek przewodniczącego w posiedzeniach Rady mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

8. Posiedzenia Rady mają charakter otwarty.
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§ 6. 

Praca członków w Radzie ma charakter społeczny.

§ 7. 

Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewni właściwa komórka organizacyjna Urzędu Gminy Kęty.

§ 8. 

Procedura wyłonienia członków Rady kolejnej kadencji rozpoczyna się w terminie nie krótszym niż 30 dni przed 
końcem kadencji Rady.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kętach

Marek Nycz
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