
UCHWAŁA NR 118/ XXIV/2015
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca
2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gostynińskiej

Rady Działalności Pożytku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.
zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
W  załączniku  nr  1  do  uchwały  Nr  77/XV/2015  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  
29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania
Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wprowadza się następujące zmiany:
1. §6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Kadencja Rady trwa 3 lata.”
2. §6 pkt 4otrzymuje brzmienie:

 „Regulamin pracy Rady opracowywany i przyjmowany jest na jej posiedzeniu.”

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gostyninie
Andrzej Robacki



Uzasadnienie

Ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
umożliwia  powołanie  gminnych  i  powiatowych  rad  pożytku  publicznego  jako  organów
konsultacyjnych i opiniodawczych wspólnoty samorządowej. Zgodnie z art. 41e ust. 2 ustawy
Burmistrz Miasta Uchwałą Nr 77/ XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca
2015  r.  powołał  Gostynińską  Radę  Działalności  Pożytku  Publicznego,  jednakże  zapisy  
w/w Uchwały uniemożliwiały przyjęcie regulaminu pracy Rady. W związku z powyższym
koniecznym jest  dodanie  do  Uchwały  sformułowania  o  możliwości  przyjęcia  przez  Radę
regulaminu  pracy,  tak  by  umożliwić  Przewodniczącemu  i  wszystkim  członkom  Rady  
jak najbardziej efektywną pracę.
Ponadto  nowelizacja  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
wprowadziła  trzyletnią  kadencję  rad  pożytku.  W związku  z  czym  również  i  ten  zapis  
w powyższej Uchwale został zmieniony.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


