
UCHWAŁA NR [vl26l2015

RADY MIEJSKIBJ w RACIĄZU
z dnia 27 sĘcznia 2015 roku

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu dzialania

Raciąskiej Rady Działalności PoĘtku Publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oruz art. 7 ust.l pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20I3r., PoZ. 594 z póżn. zm.), w związku z art. 4Ig ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z20I4 roku, poz. 1118 zpóźn' zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

$1.
Tryb powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności

Pożytku Publiczne go stanowiąc y załącznik do niniej szej uchwały.

s2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Raciąża.

$3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Woj ewodztwa Mazowieckiego.

iejskiej



Załącmiknr 1
doUchwĄNr \rD6D015
Rady Miejskiej w Raciązu
zdnia 2] sĘcznia 2015 roku

Regulamin działania

Raciąskiej Rady Działalności PoĘtku Pu blic znego

s1.
1. Ilekroć w niniejszym programie mowajest o:

1) ustawie _ naleŻy przez to rozumieó ustawę z dnia 24 kwietnia2}}3 roku o działalności

poż1'tku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz.III8 zpóźn. zm.);

2) organizacjach _ rozumie się przezto otgarizacje pozarządowe oraz podmioty, o których

mowa w art.3 ust. 3 ustawy,

3) Raciązu _ rozumie się przez to Gminę Miasto RaciąŻ,

4) RRDPP _ Raciąskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,

5) burmistrz|I * rozumie się przez to BurmistruaMiastaRaciąŻa.

s2.
RRDPP jest organem konsultacyjno-opiniodawczym Burmisttza działĄącym na terenie

RaciąŻa.

s3.
Do zadań RRDPP należy w szczególności:

1. opiniowanie projektu strategii rozwoju Raciąża,

2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie otaz współpracy z organizacjami pozaruądowymi w tym programów

współprac y z or ganizacj ami p o zaruądo wymi'

3. możliwość uczestniczenia w wypracowywaniu załoŻen projektów uchwał i aktów prawa

miej scowe g o doty czących sfery zadan publicznych,

4.wyrłŻanie opinii w Sprawachdotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

5. udzielanie pomocy i v,ryrażanie opinii w przypadku sporów między administracją publiczną

a or ganizacj ami p o zar ządowymi,



6. WraŻu"lie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zIecania tych zadan

do realizacji przez organizacje pozarządowe oIaz w sprawach rekomendowanych

standardów r ealizacji zadań publicznych,

7. występowanie do Burmistrza z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku

publicznego.

8. opiniowanie sprawozdań z rcalizacji rocznych programów współpracy Racięa Z

or ganizacj ami p o zaruądovvymi.

10' współtworzenie dokumentów np. projektu programu współpracy z otganizacjatri

pozarządovłymi lub programu profilaktykiirozutiązywania problemów alkoholowych,

11. ustalenie rocznego planu pracy RRDPP.

$4.
1. RRDPP liczy I0 członków.

2. W skład RRDPP wchodzą:

1) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu,

2) 2 przedstawicieli Burmistrza,

3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządov,rych działających na terenie RaciĘa.
3. Kadencja RRDPP trwa dwa lata.

ss.
Członków Rady powołuje i odwołuje BurmistrzRaciĘa, ztym Że:

1. przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu wskazuje Rada Miejska w Raciązu.

2. przedstawicieli organizacji pozarządowych wybieraj ą organizacje pozarządowe w tajnych
! wyborach.

s6.
1. Wybory członków Rady odbywają się podczas spotkania przedstawicieli organizacji

pozarządov'ych, spośród zgłoszonych na tym spotkaniu przedstawicieli organizacji

pozarządovrrych.

2. Kazda organizacjapozarządowamoŻe zgłosić kandydata na członka RRDPP.

3. Za prawidłowe przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest komisja skrutacyjna

wybierana podczas spotkania spośród zgłoszony ch chętnych, niebędących kandydatami

naczłonka RRDPP.

4. Komisja skrutacyjna składa się z 3 osób.



5. Komisja skrutacyjna ze swojego składu wybiera przewodniczącego.

6. Głos oddaje się poprzez wypełnienie karty do głosowania, przygotowane przez komsiję

skrutacyj ną, na podstawie zgłoszonych kandydatur.

7. Każdej organizacji pozaruądowej uczestnicząc€1w spotkaniu przysługuje prawo oddania

głosu na 1 karcie do głosowania.

8. osoba reprezentująca organizaĄę pozarządową moŻe oddaó maksymalnie 3 głosów

zaznaczając X przy nazwisku kandydata. Kartę do głosowania uznaje się za niewaŹną w

przypadku oddania głosu na więcej niz 3 kandydatów lub oddaną bez skreśleń. Do

RRDPP wchodzi 6 osób, które uzyskały największą ilośó głosów. W przypadku równej

ilości głosów' przeprowadza się dogrywkę pośród kandydatów,którzy mieli równąliczbę

głosów.

9. Wyniki głosowania uwzględniające ilośó głosów uzyskanych przez poszczególnych

kandydatów oraz informację o tym,kłotzy kandydaci weszli w skład RRDPP, Burmistrz

ogłasza na stronie serwisu Urzędu Miejskiego w Raciązu.

10. Jezeli kandydat z waŻtych ptzyczyn osobistych nie będzie mógł byó obecny na

spotkaniu, to za jego pisemną zgodą zaprezentuje go przedstawiciel organizacji

pozar ządow ej zgłaszaj ącej j ego kandydaturę.

$7.
1. Pięrwsze posiedzenie RRDPP zwołane jestprzezBurmistrza nie póŹniej niŻw ciągu 30 dni

od jej powołania, który prowadzi je do czasu wyboru Współprzewodniczących.

2. Jednego współprzewodniczącego wskazuje burmistrz, a drugiego przedstawiciele

organizacj i pozarządowych.

3. Pracami RRDPP kieĄą współprzewo dniczący.

4. Do zadan współprzewodniczących naleŻą

1 ) reprezentowanię RRDPP,

2) ustalenie terminów posiedzeń,

3) zwoływanie posiedzeń,

4) prowadzenie posiedzeń,

5) ustalenie porządku obrad z uwzględnienięm charakteru i rodzaju Spraw przewidzianych

do rozpatrzenia,

6) zapraszanie na posiedzenia RRDPP - na wniosek członków RRDPP,bądź z własnej

inicjatywy _ ekspertów z zakresu roŻnych dziedzin aktywności.



5. Decyzje Rady co do zasady podejmowane są jednomyŚlnie, jeŻeli nie jest to moŻliwe to

wówczas zv,ykłą większością głosów' W przypadku równego podziału głosów decyduje

głos współprzewodnic zącego ze strony pozaruądow ej.

6. Posiędzenia RRDPP odbywają się w zaleŻności od potrzeb, nie rzadziej jednak niŻ ruz na

kwartał.

7. W posiedzeniu RRDPP członkcrwie mogą wziąc udztał za pośrednictrł'em telekonferencji.

8. Posiedzenia RRDPP mają charakter otwartych obrad.

9. Posiedzenia RRDPP mogą być, zwoływane także z inicjatywy co najmniej połowy

członków RRDPP, wówczas Współprzewodniczący ma obowiązek zwołaó takię

posiedzenie.

I0' ZkaŻdego posiedzenia RRDPP sporządzany jest protokół.

11. BurmistrzmoŻe odwołać członka RRDPP z jej składu:

l) w przypadku nieusprawiędliwionego nieuczestniczeniaw 3 posiedzeniachRRDPP,

2) na pisemny wniosek członkaw sprawie rczygnacji zudziaŁuw RRDPP,

3) w przypadku skazaria członka RRDPP prawomocnym wyrokiem Za przestępstwo

popełnione umyślnie'

4) przedstawicięla zgłoszonego przęz Radę Miejską w RaciąŻuwraz z upĘwem kadencji

Rady Miejskiej w Raciążu'

5) w przypadku śmierci członka.

12. w przypadku śmierci lub odwołania członka RRDPP, Burmistrz powołuje nowych

członków celęm uzupełnienia składu RRDPP, odpowiednio spośród przedstawicieli

Burmistrza lub po nowym spotkaniu, na którym otgaruzacje pozarządowe wybiorą

swojego przedstawiciela. Sposób przeprowadzęnia tych wyborów określi RRDPP.

13. Uzupełnienie w składzie Rady przedstawicieli Rady Miejskiej w Racipu nastąpi po

wskazaniu przez Radę Miejską w Racipu. Kadencja nowo powołanego członka upływa

wrazz kadencją całej RRDPP.

$8.
1. RRDPP podejmuje postanowienia w formie uchwał. Decyzje mogą byó podejmowane

równiez elektronicznie, decyzj ę uwuŻa się za waŻną niezaleŻnię od ilości odpowiedzi,

nieprzedstawienie opinii w terminie oznaczarczygnację zprawado jej wytazenia.

2. Termin WraŻęniaprzez RRDPP stanowiska/opinii w ptzedłoŻonej jej sprawie jest ustalony

indywidualnie do kuŻdej sprawy.



3. Nieprzedstawienie stanowiska/opinii w terminie aznacza rezygnację z prawa do jej

wyrażaria.

4. Zadoręczenie dokumentów odpowiedzialny jest UrządMiejski w Racipu.

5. Stanowisko/opinia wyrtzonaptzez RRDPP nie ma charakteru wi7ącego.

$e.

Członkowie RRDPP pełnią funkcję społecznie. Za pracę w RRDPP nie przysługuje im

wynagrodzenie.

$ 10.

RRDPP moŻe przyjąć regulamin.

$ 11.

obsługę administracyjno-biurową RRDPP zapevłnia Urząd Miej ski w Racipu.
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