
Uchwała Nr 4 / 2019

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie

z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Garwolinie

Na podstawie § 4 ust. 4 Uchwały Nr XXIII142/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania
kandydatur na jej członków, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Garwolinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr 4/2019
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie

z dnia 18 lutego 2019 roku

REGULAMIN

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie

I. CELE I ZADANIA RADY

§ l.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Garwolinie, zwana dalej "Radą", została
utworzona Zarządzeniem Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 17 stycznia 2019
roku, w związku z wnioskiem organizacji pozarządowych złożonym na podstawie Uchwały Nr
XXIII142/20l6 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.

§ 2.

Rada jest organem konsultacyjnym
publicznego.

opiniodawczym w sferze działalności pożytku

§ 3. 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta oraz programów społecznych,
2. konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego

dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa wart. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018
roku, poz. 450 z późno zm.),

3. opiniowanie projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanymi dalej
organizacjami pozarządowymi,

4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
5. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
6. wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań

publicznych miasta organizacjom pozarządowym,
7. inicjowanie działań służących integracji sektora pozarządowego,
8. podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących

współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego,

9. występowanie do Burmistrza z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku
publicznego,

10. promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,
11. zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji rocznego programu współpracy miasta

z organizacjami pozarządowymi.



II. KOMPETENCJE RADY

§ 4.

Do zadań Przewodniczącego Rady / Zastępcy Przewodniczącego Rady należy:

1) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2) ustalanie terminów posiedzeń Rady,
3) zwoływanie posiedzeń Rady,
4) prowadzenie posiedzeń rady,
5) ustalenie porządku obrad Rady z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw

przedstawionych do rozpatrzenia,
6) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji związanych

z działalnością rady,
7) czuwanie nad terminowością i przebiegiem obrad Rady,
8) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

§ 5.

Do zadań Sekretarza należy:

1) przygotowanie na posiedzenia Rady dokumentów zatwierdzonych przez
Przewodniczącego Rady;

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady;
3) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji związanych

z działalności Rady.

III. KADENCJA RADY

§ 6.

Kadencja Rady trwa trzy lata.

IV. TRYB PRACY RADY

§ 7.

1. Posiedzenia Rady odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek

Burmistrza lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady. W przypadkach
uzasadnionych posiedzenie może zwołać Zastępca Przewodniczącego Rady.

3. O terminie posiedzenia członkowie Rady informowani są telefonicznie, listownie bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. Dokumenty do opiniowania powinny być dostarczane co najmniej 3 dni przed
posiedzeniem Rady.

5. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektów strategii
rozwoju miasta oraz programów społecznych. Nie przedstawienie opinii w terminie
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział zaproszeni na wniosek Przewodniczącego Rady
goście, z prawem głosu doradczego.



7. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. Porządek
obrad wraz z zakresem opracowań do opiniowanego lub omawianego tematu ustalają
Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady.

8. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący
Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących
w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

9. Protokoły, oświadczenia oraz inne dokumenty Rady przechowywane są w siedzibie
Urzędu Miasta Garwolina w Wydziale odpowiedzialnym za współpracę z organizacjami
pozarządowymi.

10. W przypadkach pilnych dopuszcza się wyrażenie przez członków Rady opinii za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8.

l. Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe wykonują swój mandat
nieodpłatnie, członkowie Rady desygnowani przez Burmistrza oraz Radni Rady Miasta
Garwolina - w ramach swoich obowiązków służbowych.

2. Członek Rady w swojej działalności kieruje się w szczególności zasadami:
bezinteresowności, jawności, rzetelności, bezstronności, dbałości o dobre imię Rady,
odpowiedzialności, godnego zachowania i poszanowania powszechnie uznanych norm
kultury.

3. Członkowie Rady są zobowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na więcej niż trzech

kolejnych posiedzeniach Przewodniczący Rady może złożyć wniosek do Burmistrza
o odwołanie tej osoby ze składu Rady.

5. Odwołanie członka Rady następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Garwolina
w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa, śmierci lub na wniosek podmiotu
zgłaszającego kandydatów na członków Rady.

6. W przypadku odwołania, o którym mowa w § 9 ust. 4, uzupełnienia do składu Rady
dokonuje się wyłącznie wtedy, gdy liczba składu Rady jest mniejsza niż wynikająca
z § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXII1l42/20l6 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2016
roku.

§ 9.

l. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwał.
2. Rada podejmuje decyzje, wydaje opinie i przyjmuje stanowisko w głosowaniu jawnym

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku
równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub jego Zastępca, w przypadku gdy prowadził
posiedzenie.

4. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków.

v. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

Obsługę administracyjną posiedzeń Rady zapewnia Urząd Miasta Garwolina.



§11.

Informacje o posiedzeniach Rady zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta
Garwolina.

§ 12.

Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie jego nadania.


