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UCHWAŁA NR XLVII/450/2010
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 41g ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.) 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 

uchwala, co następuje: 
§ 1. Określa się tryb powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Raciborzu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się organizację oraz tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Raciborzu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

RADCA PRAWNY 

Marta Topór-Piórko

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

Norbert Mika



Strona 2

Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, tryb powoływania członków rady pożytku 

publicznego oraz jej organizację i tryb działania. 

Powiatową Radę Pożytku Publicznego w Raciborzu może utworzyć Zarząd Powiatu 

na wniosek działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. 

Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

WZ KIEROWNIKA 
REFERATU SPRAW 

SPOŁECZNYCH 

Joanna Koczwara-
Kozłowska

WICESTAROSTA 

Andrzej Chroboczek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Załącznik nr 1 - Tryb powoływania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Załącznik nr 2 - Regulamin Organizacyjny Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Raciborzu

Zalacznik2.pdf




Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLVII/450/2010 
Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 


 
 
 


TRYB POWOŁYWANIA  
POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNO ŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO   


W RACIBORZU. 
 
 


§ 1 
 
1. Decyzję o utworzeniu lub odmowie utworzenia Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego                   


w Raciborzu podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały  
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości, poprzez jej 


zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu, na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz w dzienniku lub tygodniku 
regionalnym. 


3. Uchwała oprócz decyzji Zarządu Powiatu zawierać będzie dane organizacji pozarządowej 
lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o poŜytku 
publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej w dalszej 
części ustawą, która złoŜyła pisemny wniosek o powołanie rady poŜytku publicznego. 


4. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Powiatu o utworzeniu rady poŜytku 
publicznego uchwała zawierać będzie równieŜ termin zgłaszania kandydatów                            
na członków rady. 


 
§ 2 


 
1. Kandydatem na członka Rady nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem               


za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
2. Termin pisemnego zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,              


o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy nie moŜe być krótszy niŜ 60 dni. 
3. W zgłoszeniu kandydata organizacja pozarządowa oraz podmiot, o których mowa w art. 3 


ust. 3 ustawy podaje imię i nazwisko kandydata, dane adresowe kandydata                               
do korespondencji oraz dołącza pisma potwierdzające spełnienie kryteriów zawartych              
w ust. 4 pkt. 1 i 2. 


4. Wyboru członków Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, dokona Zarząd 
Powiatu w oparciu o następujące kryteria: 


1) minimum trzyletniego doświadczenia kandydata w działalności w organizacji 
pozarządowej; 


2) znajomość problemów, potrzeb i specyfiki działania organizacji pozarządowych 
opisanej przez kandydata w liście zgłoszeniowym. 


 
§ 3 


 
1. Powiatowa Rada PoŜytku Publicznego w Raciborzu składa się z: 


1) trzech przedstawicieli Rady Powiatu;          
2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu; 







3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy. 


2. Członkami Rady nie moŜe zostać dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej. 
 


§ 4 
 


Starosta Raciborski wystąpi na piśmie do Przewodniczącego Rady Powiatu o wytypowanie 
przez Radę trzech jej przedstawicieli do składu rady poŜytku publicznego. 
 
 


§ 5 
 


1. Zarząd Powiatu w czasie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1                     
w drodze uchwały powoła Powiatową Radę PoŜytku Publicznego w Raciborzu. 


2. Uchwałę Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości, poprzez jej zamieszczanie            
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu, na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz w dzienniku lub tygodniku regionalnym. 


3. Skład Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego w Raciborzu jest jawny. Informacje o jej 
członkach wraz z ich danymi kontaktowymi zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Powiatu. 


 
§ 6 


 
1. Zarząd Powiatu moŜe odwołać członka Rady przed upływem kadencji: 


1) na jego wniosek; 
2) na uzasadniony wniosek innego członka Rady, poparty podpisami co najmniej              


7 członków Rady; 
3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 


umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
4) jeŜeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu 


choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach 


Rady.  
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składane są do Zarządu Powiatu                           


za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. 
3. W przypadku odwołania członka Rady przed upływem jej kadencji, jej skład zostaje 


uzupełniony na zasadach jak dla powołania. 
 


§ 7 
 
1. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady PoŜytku Publicznego w Raciborzu zwołuje 


Starosta Raciborski. 
2. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecności, prawomocności obrad Starosta Raciborski 


przekazuje prowadzenie pierwszego posiedzenia Przewodniczącemu Powiatowej Rady 
PoŜytku Publicznego w Raciborzu.   


 


PRZEWODNICZĄCY RADY 
 


Norbert Mika 











 


Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLVII/450/2010 
Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia 31 sierpnia 2010 r.  


 
ORGANIZACJA ORAZ TRYB DZIAŁANIA  


POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNO ŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO  
W RACIBORZU. 


 
§ 1 


 
1. Przewodniczącego Rady powołuje Zarząd Powiatu spośród członków Rady w drodze 


uchwały.   
2. Przewodniczącego Rady odwołuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały. 
3. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym  


Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów. 
4. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady są waŜne jeŜeli uczestniczy w nich ponad połowa 


członków Rady. 
5. Odwołanie Wiceprzewodniczącego odbywa się zwykłą większością głosów ustalonego 


składu Rady w głosowaniu tajnym. 
 


§ 2 
 


1. Do zadań Przewodniczącego Rady naleŜy: 
1) reprezentowanie Rady na zewnątrz, 
2) ustalanie terminów posiedzeń Rady, 
3) zwoływanie posiedzeń Rady, 
4) prowadzenie posiedzeń Rady, 
5) ustalanie porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw 


przewidzianych do rozpatrzenia, 
6) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady, 
7) zapraszanie na posiedzenia Rady na wniosek członka Rady, bądź z własnej inicjatywy 


ekspertów z zakresu róŜnych dziedzin aktywności społecznej, 
8) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych, 


2. Do zadań Wiceprzewodniczącego Rady naleŜy zastępowanie Przewodniczącego Rady              
w wykonywaniu czynności określonych w ust. 1. 


 
§ 3 


 
1. Rada pracuje na posiedzeniach. 
2. Posiedzenia Rady są jawne. 
3. Posiedzenie Rady moŜe być zwołane równieŜ na wniosek co najmniej 5 jej członków. 
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 jest wiąŜący dla Przewodniczącego Rady. 
5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niŜ raz na kwartał. 
6. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. 
7. Członkowi Rady nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane 


z wykonywaniem obowiązków w ramach działania w Radzie. 
8. Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji i trybu działania Rada przyjmuje w drodze 


uchwały zwykłą większością głosów. 
 







 


§ 4 
 


1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokoły. 
2. Do protokołu dołącza się listy obecności członków Rady i innych osób uczestniczących 


 w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały. 
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki 


głosowania nad podjętymi uchwałami. 
4. KaŜdy z członków Rady ma zapewniony nieograniczony dostęp do dokumentów Rady,  


w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
5. KaŜdy z członków moŜe Ŝądać kopii i odpisów z dokumentów Rady. 


 
§ 5 


 
Obsługę posiedzeń Rady, w tym wysyłanie materiałów, protokołowanie obrad, 
przechowywanie dokumentów zapewnia Sekretarz Powiatu. 
 


§ 6 
 


1. Rada w szczególności wyraŜa opinie, opracowuje stanowiska. 
2. Opinie Rady przedstawiane są w postaci uchwał. 
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 
4. W przypadku równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący Rady. 
5. Uchwały Rady podpisuje prowadzący obrady, na których uchwały zostały podjęte. 
6. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków.  
7. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały moŜe zaŜądać umieszczenia  


w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem. 
8. Podjęte uchwały przekazywane są Zarządowi Powiatu przez Przewodniczącego Rady. 
9. Nie podlegają przekazaniu Zarządowi Powiatu uchwały Rady mające charakter 


proceduralny. 
10. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego lub 


Wiceprzewodniczącego inne osoby z głosem doradczym i opiniotwórczym. 
 


§ 7 
 


1. Członkowie Rady powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad                 
na co najmniej 14 dni przed jego terminem. Wraz z zawiadomieniem doręczane są 
materiały na posiedzenie. 


2. Powiadomienie moŜe odbyć się drogą pocztową, faksową lub elektroniczną.  
3. Powiadomienie dokonuje się na adres wskazany przez kaŜdego z członków Rady. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust.1, moŜe ulec 


skróceniu.  
5. Członek Rady, który z przyczyn niezaleŜnych nie ma moŜliwości uczestniczenia                   


w posiedzeniu Rady, ma prawo wyraŜenia stanowiska dotyczącego przedmiotu danego 
posiedzenia Rady na piśmie. Tak wyraŜone stanowisko musi zostać przekazane 
Przewodniczącemu najpóźniej na 1 dzień przed posiedzeniem Rady. Przewodniczący jest 
zobowiązany przedstawić dokładną treść stanowiska innym członkom Rady podczas 
posiedzenia. 


 


PRZEWODNICZĄCY RADY 
 


Norbert Mika 









