
Załącznik nr 3 do Sprawozdania z konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady 
Gminy Dzierżoniów w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji 
i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 
 

            Projekt uchwały po wprowadzeniu zaproponowanych w konsultacjach zmian 
 
 

 
 
 

Uchwała Nr _/_/_ 
Rady Gminy Dzierżoniów 

z dnia ……………… 2015 r. 
 

 
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 41g  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146 ), Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co 
następuje: 
 

Zakres stosowania 
 
§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 
 

Tryb powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 

§ 2. 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 14 członków, w tym: 
1) 3 przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów,  
2) 3 przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów, 
3) 8 przedstawicieli działających na terenie gminy Dzierżoniów organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146), zwanych dalej organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami. 

 
2. Członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, reprezentujących organizacje 
pozarządowe i podmioty wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje w 
wyborach określonych w  § 3-5. 
 
3. Przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów wyznacza Przewodniczący Rady Gminy 
Dzierżoniów. 
 
4. Przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów wyznacza Wójt Gminy Dzierżoniów. 
 



§ 3. 1. Ogłoszenie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Dzierżoniów o naborze kandydatów na 
członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybieranych  przez organizacje 
pozarządowe i podmioty, zawierające szczegółowe informacje na temat naboru, zamieszcza 
się  na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów i w Biuletynie  Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Dzierżoniów. 
 
2. Zarządzenie o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego wysyłane jest w formie korespondencyjnej do organizacji pozarządowych i 
podmiotów. 
 
3. Każda organizacja pozarządowa i podmiot działający na terenie gminy Dzierżoniów ma 
prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 
 
4. Organizacje pozarządowe i podmioty dokonują zgłoszenia kandydatów na członków 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego poprzez dostarczenie w formie pisemnej, 
Wójtowi Gminy Dzierżoniów, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 
karty zgłoszeniowej, której wzór określi Wójt Gminy Dzierżoniów w zarządzeniu o naborze 
kandydatów. Istnieje możliwość uzupełnienia braków formalnych w karcie zgłoszeniowej w 
ciągu trzech dni roboczych. 
 
5. Imienna lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1-4, 
zostanie umieszczona w terminie do 7 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Dzierżoniów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów, do czasu 
wyboru przedstawicieli  Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, reprezentujących 
organizacje pozarządowe i podmioty. 
 
 
§ 4. 1. W terminie 30 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w § 3 ust. 4, w siedzibie 
Urzędu Gminy Dzierżoniów przeprowadzone zostaną wybory na członków Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty.                   
O terminie wyborów organizacje pozarządowe i podmioty zostaną poinformowane drogą 
elektroniczną nie później niż 14 dni kalendarzowych przed datą wyborów na członków 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe 
i podmioty. Informacja, o terminie wyborów  zostanie także umieszczona na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów. 
 
2. Na kandydatów zgłoszonych zgodnie z § 3, głosować mogą przedstawiciele wszystkich 
organizacji pozarządowych i podmiotów działających na terenie gminy Dzierżoniów. 
 
3. W głosowaniu na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego bierze udział 
jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu działających na terenie gminy 
Dzierżoniów.  
 
4. Wzór karty do głosowania określi Wójt Gminy Dzierżoniów w zarządzeniu o naborze 
kandydatów, o którym mowa w § 3. 1. 
 
5. Każdy uprawniony do głosowania może zaznaczyć krzyżykiem od 1 do 8 nazwisk 
kandydatów umieszczonych na karcie do głosowania, na których głosuje.  
 



6. Karty do głosowania, o których mowa w ust. 4, będą wydane podczas wyborów na 
członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na podstawie sporządzonej listy 
obecności. Jedna organizacja pozarządowa lub podmiot działający na terenie gminy 
Dzierżoniów otrzyma tylko jedną kartę do głosowania. 
 
7. Wybory na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybieranych przez 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów działających na terenie gminy 
Dzierżoniów są bezpośrednie i tajne. 
 
8. Komisję wyborczą i skrutacyjną w składzie 3 osób na wybory Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego powołuje Wójt. 
 
§ 5. 1. W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 8 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmiotów, którzy uzyskali w głosowaniu powszechnym,  
o którym mowa w § 4 ust. 7  największą liczbę głosów. 
 
2. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, jeśli 
zachodzi taka potrzeba, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów w tym 
samym terminie po ogłoszeniu wyników. 
 
3. Wyniki głosowania umieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Dzierżoniów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów,                         
w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów. 
 
4.  Odwołanie od wyników wyborów składa się do Wójta w terminie 3 dni roboczych od dnia 
głosowania. Wójt w terminie 3 dni roboczych zajmuje stanowisko w przedmiocie odwołania. 
Stanowisko Wójta jest ostateczne.  
 
§ 6. Powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego powinno nastąpić nie 
później niż 30 dni od dnia przeprowadzenia wyborów na członków Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego wybieranych przez organizacje pozarządowe i podmioty. 
 
§ 7.  Przy każdych kolejnych wyborach do Rady Działalności Pożytku Publicznego procedurę 
powołania nowej kadencji Rady rozpoczyna Wójt Gminy Dzierżoniów na 3 miesiące przed 
upływem kadencji Rady. 
 

Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 

§ 8. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i 
opiniodawczym. 
 
§ 9. Kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa dwa lata. 
 
§ 10. 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego obraduje na posiedzeniach jawnych. 
 
2. Każdy członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma prawo do jednego 
głosu przy podejmowaniu decyzji wymagających głosowania. 
 
3. Decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów. 
 



§ 11. 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z Prezydium Rady, w 
skład którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz, oraz 
pozostałych członków. 
 
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz wybierani są spośród 
członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na pierwszym posiedzeniu w 
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
 
3. Odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza następuje w takim 
samym trybie co wybór. 
 
§ 12. 1. Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zwołuje Wójt 
Gminy Dzierżoniów w celu jej ukonstytuowania się. 
 
2. Następne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 
3. O terminach posiedzeń oraz porządku obrad Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, członkowie zawiadamiani są drogą elektroniczną co najmniej 14 dni przed 
planowanym posiedzeniem. 
 
§ 13. 1. Gminną Radę Pożytku Publicznego we wszystkich sprawach dotyczących jej 
funkcjonowania reprezentuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego lub Sekretarz. 
 
2. Z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego sporządzany jest protokół, 
do którego dołącza się listę obecności. 
 
3. Za sporządzenie protokołu z obrad odpowiedzialny jest Sekretarz Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  
 
4. Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podpisany przez 
prowadzącego obrady i sporządzającego protokół zamieszczany jest na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Dzierżoniów. 
 
§ 14. 1. Członkostwo w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego ustaje: 

1) z upływem kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 
2) w przypadku pisemnej rezygnacji członka; 
3) w przypadku śmierci członka; 
4) w przypadku wycofania rekomendacji przez Przewodniczącego Rady Gminy 

Dzierżoniów lub Wójta Gminy Dzierżoniów; 
. 

2. W przypadku ustania członkostwa osoby w Gminnej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego, Wójt Gminy Dzierżoniów na czas do końca kadencji Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego powołuje na jej miejsce inną osobę, przy czym: 

1) jeżeli osoba ta była przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu, w skład 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi kolejna osoba, która w 



głosowaniu na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego uzyskała 
największą liczbę głosów; 

2) jeżeli osoba ta była przedstawicielem Rady Gminy Dzierżoniów, w skład Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi osoba wyznaczona zgodnie z § 2 ust. 
3; 

3)  jeżeli osoba ta była przedstawicielem Wójta Gminy Dzierżoniów, w skład Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi osoba wyznaczona zgodnie z  § 2 
ust. 4. 

 
§ 15. Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wykonują swoją funkcję 
społecznie, a udział w posiedzeniach  jest nieodpłatny. 
 

Postanowienia końcowe 
 

 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 


