
 
 

UCHWAŁA    Nr XXXII/213/2010 
 

Rady  Gminy w  Polskiej Cerekwi 
 

z  dnia 22 września 2010 roku 
 
 

w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego. 
 
 
        Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia  8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z  2001 r., Nr 142  poz. 1591 , Dz. U. z  
2002 r. Nr  23 poz. 220,  Nr 62  poz. 558, Nr 113  poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214  poz. 
1806, Dz. U. z 2003 r., Nr  80  poz.717, Nr 162  poz. 1568, Dz. U. z  2004 r., Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 /, oraz art. 
41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
/Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 
poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, 
poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, Dz. U. z 
2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 
/,  Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje : 
 
 

§  1 
 

1. Ustala się tryb powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego, w przypadku jej powołania, zwaną dalej „Radą”, 
jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.  

2. Tryb powołania członków oraz organizacji i tryb działania Rady opracowano na 
podstawie aktów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm./  , 
zwanej dalej „ustawą”: 

3. Radę moŜe utworzyć organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego na 
wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy.  

4. Kadencja Rady trwa 2 lata. 
5. Rada składa się z: 

1) przedstawicieli organu stanowiącego gminy Polska Cerekiew , 
2) przedstawicieli organu wykonawczego gminy Polska Cerekiew, 
3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 ustawy prowadzących działalność na terenie gminy Polska 
Cerekiew, stanowiących co najmniej połowę członków. 

 
 
 
 



 
§  2  

 
1. Do zadań Rady naleŜy w szczególności: 

1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, 
2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 

3. wyraŜanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, 

4. udzielanie pomocy i wyraŜanie opinii w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,  

5. wyraŜanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecenia tych 
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań 
publicznych. 

  2. Termin wyraŜania przez Rade opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio   
      projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy.  
      Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyraŜenia. 
 

§  3 
 

1. Rada obraduje na posiedzeniach. 
2. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący lub z jego upowaŜnienia zastępca 

przewodniczącego. 
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Polska Cerekiew. 
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego i 

sekretarza. 
5. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku. 
 

§  4 
 

1. Przewodniczący lub z jego upowaŜnienia Zastępca Przewodniczącego zobowiązany jest   
    zwołać posiedzenie Rady na wniosek: 

a. Wójta Gminy Polska Cerekiew 
b. członków Rady. 

 2. JeŜeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upowaŜni Zastępcy  
     Przewodniczącego, posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Polska Cerekiew i do  
     prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady. 

 
§  5 

 
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady na co najmniej  
      7 dni przed terminem posiedzenia. 
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia moŜe być dokonane takŜe telefonicznie lub za 

pośrednictwem faxu. 
3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. 
 

 
 



 
§  6 

 
Obrady posiedzenia są prawomocne, jeŜeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków 
Rady, w tym przewodniczący lub jego Zastępca, albo w przypadku określonym w  §  4 ust. 2 
wskazany przez Wójta Gminy członek Rady. 
 

§  7 
 

1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego lub w przypadku określonym w §  4 ust. 2 wskazany przez Wójta 
Gminy Polska Cerekiew członek Rady. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady prowadzi Wójt Gminy Polska Cerekiew do czasu wyboru 
Przewodniczącego. 

3. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad . 
4. Przewodniczący obrad moŜe zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywana 

umieszczonych w porządku obrad tematów. 
 

§  8 
 

1. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów. 
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 
§  9 

 
1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwał. 
2. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad, na których uchwała została podjęta. 
3. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich członków. 
4. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały moŜe zaŜądać umieszczenia w 

protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem. 
5. Uchwały podjęte przez Radę przedkładane są Wójtowi Gminy Polska Cerekiew oraz 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Polska Cerekiew za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady. 

 
§  10 

 
Oprócz uchwał wymienionych w §  9 Rada moŜe podejmować inne uchwały i postanowienia, 
w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści protokołu. 
 

§  11 
 

1. Z kaŜdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 
obrad i sekretarz. 

2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w 
posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały. 

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki 
głosowania nad podjętymi uchwałami. 

 
 
 

 
 
 



 
§  12 

 
1. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Urząd Gminy Polska Cerekiew. 
2. Obsługa obejmuje: 

a. zawiadomienie o posiedzeniu Rady na 7 dni przed posiedzeniem,  
b. przygotowanie materiałów dla wybranych tematów, będących przedmiotem 

opinii,  
c. umoŜliwienie zapoznania się z materiałami członkom Rady co najmniej 7 dni 

przed posiedzeniem,  
d. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady, 
e. inne czynności stosownie do potrzeb związanych z pracą Rady, 

 
§ 13 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

 
§  14 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko 

 


