
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z konsultacji w przedmio cie projektu Uchwały Rady Gminy Dzier żoniów w sprawie 

okre ślenia trybu powoływania członków oraz organizacji i  trybu działania Gminnej Rady Działalno ści Po żytku Publicznego  

 

Uwagi do projektu Uchwały Rady Gminy Dzier żoniów w sprawie okre ślenia trybu powoływania członków oraz organizacji i  

trybu działania Gminnej Rady Działalno ści Po żytku Publicznego 

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przysta ń Mościsko” 

 
 

TREŚĆ UCHWAŁY DO KONSULTACJI 
 

 
OPINIE, UWAGI PO KONSULTACJACH  

 
Zakres stosowania 

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

 
 
 
Bez zmian 

Tryb powoływania członków Gminnej Rady 
Działalno ści Po żytku Publicznego 
 
§ 2. 1. Gminna Rada Działalności Pożytku 
Publicznego liczy 14 członków, w tym: 

 
 
 
W opinii organizacji po konsultacjach w 
środowisku proponuje się skład Gminnej Rady 



1) 2 przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów, 
zwanej dalej Radą Gminy, 

2) 2 przedstawicieli Wójta Gminy 
Dzierżoniów, zwanego dalej Wójtem, 

3) 10 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działalności Pożytku Publicznego w liczbie 14 
członków, w tym:  
 
-3 przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów  
-3 przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów  
-8 przedstawicieli organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 
UDPP 
Zmianę uzasadniamy tym, iż jako, że będzie to 
pierwsza kadencja Gminnej Rady Pożytku 
chcemy po stronie osób reprezentujących Wójta 
oraz Radę Gminy również wprowadzić takie 
osoby, które są spoza obszaru „działań 
społecznych”.  Dzięki temu mogą wnieść do 
Gminnej Rady Pożytku nowe pomysły, realne 
zadania, itp. Ponadto większość Radnych jest 
również członkami organizacji pozarządowych 
co poszerzy reprezentacje organizacji w Radzie. 
Ponadto, proponujemy zmniejszenie z 10 na 8 
osób z organizacji ze względu na to, iż wielu 
społeczników jest zaangażowanych w inne 
inicjatywy stąd według nas będzie to realna 
liczba osób reprezentujących środowisko 
pozarządowe. Spełniamy również warunek 



 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Ustawy, który mówi o tym, iż co najmniej połowa 
powinna być z organizacji pozarządowych. W 
zaproponowanym przez nas składzie jest to co 
najmniej 6 osób z NGO.   
 
 
 
 
Bez zmian.  
 
 
 
 
 
 
Bez zmian.  
 
 
 
Bez zmian.  

§ 3. 1. Ogłoszenie w drodze zarządzenia Wójta 
Gminy Dzierżoniów o naborze kandydatów na 

W opinii organizacji po konsultacjach w 
środowisku proponujemy, aby Zarządzenie o 



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. Każda organizacja pozarządowa i podmiot   
działający na terenie gminy Dzierżoniów ma 
prawo do zgłoszenia jednego kandydata na 

naborze kandydatów na członków Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego było 
również wysłane w formie korespondencyjnej do 
organizacji pozarządowych w gminie oraz 
innych podmiotów  wymienionych w art. 3 ust 3 
UDPP ze względu na to, iż chcemy aby każda z 
organizacji dowiedziała się o tym, iż będą 
przeprowadzone wybory do Rady Pożytku. 
Dzięki temu będziemy mieć pewność, iż każda z 
organizacji została poinformowana i nie 
pominęła ważnego wydarzenia dla sektora 
pozarządowego w gminie. Jednocześnie w 
samym zaproszeniu wysyłanym do organizacji 
warto dodać informację, iż delegat organizacji 
biorący udział w głosowaniu do GRDPP 
zobligowany jest do udziału w całości przebiegu 
głosowania.  
 
 
 
 
Proponujemy aby w każdym zapisie uchwały w 
słowie „podmiot” wpisać dokładnie: podmiot 
wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 



członka Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Dla innych instytucji może być 
mylący zapis dotyczący słowa: „podmiot”. 
Zgodnie  ustawą chodzi tu o: 

1) Osoby prawne i jednostki organizacyjne na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, itd. 

2) Stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego; 

3) Spółdzielnie socjalne 
4) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 
będące spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 18 
stycznia 1966 o kulturze fizycznej, które 
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i 



 
 
 
 
 
3. 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. 
 
 
 
 
 
4. Imienna lista osób, których kandydatury 
zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1-
3, zostanie umieszczona na stronie internetowej 

pracowników.   
 
 
 
 
Proponujemy doprecyzować dni, tzn. 
”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. 
 
 
 
 
Proponujemy doprecyzować:  „Imienna lista 
osób, których kandydatury zostały zgłoszone w 
sposób określony w ust. 1-3, zostanie 



Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Dzierżoniów, do czasu powołania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  
 
 
 
 

umieszczona w terminie do 7 dni  na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Dzierżoniów, do czasu powołania Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  
 

§ 4. 1. W terminie 60 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. 

W opinii organizacji pozarządowej po 
konsultacjach w środowisku proponujemy 
zmniejszyć liczbę dni dotyczącą 
przeprowadzenia wyborów do 30 dni od daty 
opublikowania listy.  Uzasadniamy to tym, iż jest 
to termin wystarczający na realizację wyborów, 
dzięki czemu nie odwleczemy w czasie samego 
powołania Gminnej Rady Pożytku.  
 
 
Proponujemy dodać w zapisie uchwały w słowie 
„podmiot” wpisać dokładnie: podmiot 
wymieniony 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Na kandydatów zgłoszonych zgodnie z § 3, 
głosować mogą przedstawiciele wszystkich 

dalej organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami. Dla innych instytucji może być 
mylący zapis dotyczący słowa: „podmiot”. 
Zgodnie  ustawą chodzi tu o: 

1) Osoby prawne i jednostki organizacyjne na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, itd. 

2) Stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego; 

3) Spółdzielnie socjalne 
Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 18 stycznia 1966 o kulturze 
fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 
realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników. 
 
Proponujemy dodać w zapisie uchwały w słowie 
„podmiot” wpisać dokładnie: podmiot 



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 działających podmiotów na terenie gminy 
Dzierżoniów, który zgodnie ze statutem 
reprezentuje organizację czy podmiot lub 
posiada stosowne upoważnienie.  
 
 
 
 
 
 
 

wymieniony 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. 
 
 
 
 
W opinii organizacji pozarządowej po 
konsultacjach w środowisku proponujemy 
zmianę zapisu na: „W głosowaniu na członków 
Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego bierze udział jeden oddelegowany 
przedstawiciel organizacji pozarządowej lub 
podmiotu  wymienionego 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.  
Proponujemy również aby usunąć zapis „który 
zgodnie ze statutem reprezentuje organizację 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 10 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 

czy podmiot lub posiada stosowne 
upoważnienie”. Ze względu na to, iż Rada 
Pożytku jest nowym ciałem dialogu i chcemy 
zaangażować jak największą liczbę organizacji 
gminnych chcemy ułatwić uczestnictwo w 
wyborach do Rady stąd usunięcie powyższego 
zapisu a jedynie wprowadzenie oddelegowania 
członka organizacji.  
 
 
 
 
Bez zmian.  
 
 
 
 
Proponujemy zgodnie z przeprowadzonymi 
konsultacjami w środowisku pozarządowymi 
wpisać „od 1 do 8 nazwisk kandydatów”… 
 
 
Proponujemy dodać „podmiotu  wymienionego 
w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. 



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. Kandydaci, którzy zostali zgłoszeni do 
Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego muszą być obecni podczas 
wyborów, pod rygorem wykreślenia nazwiska 
nieobecnego kandydata z karty do głosowania, 
o której mowa w ust.4. 
 

o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 
1138, poz. 1146), zwanych dalej organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami”.  
 
 
 
 
Bez zmian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponujemy usunięcie ust. 8 ze względu na to, 
iż warto zgodę na kandydowanie danej osoby 
do Gminnej Rady Pożytku uwzględnić w 
formularzu zgłoszenia kandydata w treści 
samego formularza. Z różnych przyczyn termin 
czy godzina przeprowadzenia wyborów może 
niesłusznie wykreślić danego kandydata. 



 
 
 
 
 

Według nas nie ma potrzeby, aby kandydaci byli 
obecni przy głosowaniu, zwłaszcza że w 
formularzu zgłoszenia kandydata na Radnego 
GRDPP zaznaczy, iż wyraża zgodę na 
kandydowanie. Ważne dla nas jest to aby jeden 
przedstawiciel w imieniu swojej organizacji 
pozarządowej oddał od głos na Radnego 
GRDPP.  
 
 
Warto dodać zapis, iż Wójt powołuje Komisję 
wyborczą GRDPP w składzie 3 osób.  

 
§ 5. 1. W skład Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego wchodzi 10 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmiotów, 
którzy uzyskali w głosowaniu powszechnym, o 
którym mowa w § 4 ust. 3 największą liczbę 
głosów. 
 
 
 
 
 

 
W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego wchodzi 8 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub 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. W przypadku gdy dwóch lub więcej 
kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, 
jeśli zachodzi taka potrzeba, przeprowadza się 
dodatkowe głosowanie na tych kandydatów.   
 
 
 
 
 
 
3. Wyniki głosowania umieszczone zostaną na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierżoniów 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Dzierżoniów, w terminie 7 dni od daty 
przeprowadzenia wyborów. 
 

 
 
Proponujemy zapis doprecyzowujący: „W 
przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów 
otrzyma taką samą liczbę głosów, jeśli zachodzi 
taka potrzeba, przeprowadza się dodatkowe 
głosowanie na tych kandydatów w tym samym 
terminie po ogłoszeniu wyników”.  
 
 
 
 
Proponujemy dodać: „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. 

 
§ 6. Powołanie Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego powinno nastąpić nie 
później niż 60 dni od dnia przeprowadzenia 
wyborów na członków Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego wybieranych 

 
Analogicznie jak wyżej proponujemy zmniejszyć 
z 60 dni do 30 dni powołanie Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego od dnia 
przeprowadzenia wyborów. Uzasadniamy to 
tym, iż warto od razu rozpocząć działanie Rady 



przez organizacje pozarządowe i podmioty. 
 
 

Pożytku, póki wszystkie organizacje są 
włączone w proces poznawania czym jest 
Rada. Jest to również dobry okres dla 
organizacji, w którym jeszcze nie rozpoczną się 
przygotowania do świąt w kalendarzu imprez 
gminy, które skutkują większym obciążeniem 
pracy społecznej w poszczególnych 
organizacjach, sołectwach, itp.   

 
§ 7. Przy każdych kolejnych wyborach do Rady 
Działalności Pożytku Publicznego procedurę 
powołania nowej Rady rozpoczyna Wójt Gminy 
Dzierżoniów na 3 miesiące przed upływem 
kadencji Rady.  
 
 
 
 
 

 
1. Proponujemy wpisać:  Przy każdych 

kolejnych wyborach do Rady Działalności 
Pożytku Publicznego procedurę powołania 
nowej kadencji Rady rozpoczyna Wójt 
Gminy Dzierżoniów na 3 miesiące przed 
upływem kadencji.  

 
Proponujemy również dopisać: 
 

2. Istnieje możliwość dokonania Procedury 
odwoławczej. Odwołanie od wyników 
wyborów składa się do Wójta w terminie 3 
dni roboczych od dnia głosowania. Wójt 
ma 3 dni robocze na zajęcie stanowiska. 
Stanowisko Wójta jest ostateczne. 



 


