U C H W A Ł A Nr LXII/722/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 października 2010 r
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady
Działalności PoŜytku Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz, 1591 z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada
Miejska w Dębicy uchwala co następuje:

§ 1.
1. Burmistrz Miasta moŜe powołać Miejską Radę Działalności PoŜytku Publicznego, zwaną
dalej „Radą” na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących
statutową działalność na terenie Gminy Miasto Dębica.
2. Powołanie Rady następuje na wniosek co najmniej pięciu organizacji i podmiotów,
o których mowa w ust. 1.
§ 2.
1. Członków Rady powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta.
2. Rada składa się z dziewięciu członków.
3. W skład Rady wchodzą:
1/ dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,
2/ dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta,
3/ pięciu przedstawicieli organizacji i podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1.
4. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt 1 wskazuje Rada Miejska.
5. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt 2 wskazuje Burmistrz Miasta.
6. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt 3 wybierają w wyniku głosowania organizacje
i podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, podczas spotkania z przedstawicielami tych
organizacji i podmiotów. KaŜda organizacja i podmiot moŜe zgłosić do Rady jednego
kandydata, który winien wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 3.
1. Rada wybierana jest na dwuletnią kadencję i kaŜdy z członków Rady moŜe być
ponownie wybrany tylko jeden raz.
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wiceprzewodniczącego, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
3. Rada

działa

na

posiedzeniach,

którymi

kieruje

przewodniczący

lub

wiceprzewodniczący.
4. Rada działa na podstawie regulaminu pracy przyjętego na pierwszym posiedzeniu,
który zatwierdza Burmistrz Miasta.
5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 1/3 członków Rady, z tym, Ŝe pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz
Miasta.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ dwa razy
w roku..
7. Posiedzenia Rady wymagają udokumentowania protokołem i imienną listą obecności.
8. Rada zajmuje swoje stanowisko w formie uchwały , podejmowanej w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
9. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.
10. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Burmistrz Miasta.
§4
1. Burmistrz Miasta odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
1/ na jego wniosek,
2/ na wniosek organizacji,
3/ w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie.
2. W razie odwołania członka Rady, Burmistrz Miasta powołuje nowego członka na okres
do końca kadencji w trybie określonym w § 2.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Borek

