Projekt

UCHWAI-A
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia
w sprawie okreSlenia organizacji i trybu dziaNania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci
Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnSzm
(D2.U.2015.1515 j.t.) oraz art.47gustawy z dnia24kwietnia2}}3 r. o dziaNalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t. z p62n. zm.) Rada Miejska w
Sochaczewie uchwala, co nastgpuj e:

g 1. Okre5la sig organizacjg i tryb dzial.ania Sochaczewskiej Rady Dziatalnolci Pozytku
Publicznego oraz tryb powotywania jej cztonk6w, zgodnie z Regulaminem Sochaczewskiej
Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego, stanowi4cymzalqcznik do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowr Miasta Sochaczew.

XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia
4 paldziemlka 2011 r. w sprawie okreSlenia organizacji i trybu dziaNania Sochaczewskiej
Rady DzialalnoSci Pozytku Publicznego i jej czlonk6w.

$ 3. Traci moc uchwala nr

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uptrywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

4
F:

Uzasadnienie

Na wniosek organizacjr pozarzqdowych Burmistrz Miasta Sochaczew mohe powola6 Gmin4
Radg DzialalnoSci PoZytku Publicznego. Zgodnre z ustawq o dzialalno1ci poZytku
publicznego i o wolontariacie rada miejska w drodze uchwaly okreSla tryb powoNywanta
czlonk6w otaz organizacjg i tryb dziaLanra Gminnej Rady DzialalnoSci PoZlku Publicznego
bior4c pod uwagg potrzebg zapewnieni a reptrezentatywnoSci organizacji pozarzEdowych otaz
podmiot6w, o kt6rych mowa w arl. 3 ust. 3 ustawy, terminy i spos6b zg).aszania kandydatur
na czlonk6w Rady Gminnej oraz potrzebg zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej Rady.
Gminna Rada DPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczp. Reprezentowana jest
przez przedstawicieli OPP oraz przedstawicieli burmistrza i rady miejskiej. Do jej zadah
nale?y w szczeg6lnoSci opiniowania projekt6w strategii rozwoju gminy, opiniowanie
projekt6w uchwal i akt6w prawa miejscowego dotyczEcych sfery zadah publicznego oraz
wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami w)zmienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, w tyrn program6w wsp6lpracy z organizacjami pozarzEdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrazanie opinii w sprawach dotyczqcych
funkcjonowania organizacji pozarzEdowych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy, udzielanie pomocy rwyrazanie opinii w przypadku spor6w migdzy organami
administracji publicznej a organizacjami pozaru4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy, wyraaanie opinii w sprawach dotyczqcych zadaf publicznych, w t;,nt
zlecenra tych zadan do realizacji przez organrzacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, orazw sprawach rekomendowanych standard6w realizacjizadahpublicznych.

ZaN4cznik
do uchwalyNr

Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia

Regulamin Sochaczewskiej Rady Dzialalno5ci Poiytku Publicznego

$ 1. Sochaczewska Rada DziatralnoSci PoZytku Publicznego, zwana dalej ,,Rad4", jest
organem konsultacyjnyrn i opiniodawczp powolywanym przez Burmistrza Miasta
Sochaczew na wniosek organizacjr pozarzqdowych oraz podmiot6w wSrmienionych w art. 3.
ust. 3 ustawy z dnia24kwietnia2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie
(D2.U.2014.1118 j.t. zpoZn. zm.) zwanej dalej ,,ustaw4", prowadzqcych dziaNalnoS6 na
terenie Gminy Miasto Sochaczew.

2. 1. Do zadaf Rady nale?y w szczeg6lnoSci:
opiniowanie projekt6w strategii rozwoju miasta;
opiniowanie projekt6w uchwal i akt6w prawa miejscowego dotyczqcych sfery zadan
publicznego, o kt6rych mowa w art. 4 ustawy oraz program6w wsp6lpracy
zorganizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami w5imienionyni w art. 3. ust. 3
Ustawy;
3) wyra?anie opinii w sprawach dotyczqcych funkcjonowania organizacji
pozaru4dowychoraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) udzielanie pomocy i wyra?anie opinii w przypadku spor6w migdzy organami
administracji publicznej a organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyra?anie opinii w sprawach dotyczqcych zadan publicznych, w tym zlecenra tych
zadan do realizacjr przez organizacje pozarz1dowe oraz podmioty wymienione w art.
3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standard6w realizacji zadah
publicznych;
6) wskazanie na wniosek Burmistrza przedstawicieli organizacji pozaru4dowych
do komisji konkursowych, o kt6rych mowa w afi. 15 ust. 2a ustawy.
2. Rada po zasiggnigciu opinii Burmistrza okreSli w drodze uchwaly spos6b realizacji
zadah, o kt6rych mowa w ust. 1.
S

1)
2)

S 3. 1. Termin wyra?ania przez Radg opinii wynosi 14 dni od dnia

dorgczenia

odpowiednio projektu programu wsp6lpracy i projektu strategii rozwoju miasta.
2. W pozostalych przypadkach termin na wyrahenie opinii bgdzie okreSlony przez
Burmistrza, jednak nie kr6tszy ni?3 dni.
3.Nieprzedstawienieopiniiwterminie ozrraczarezygnacjgzprawadojej wyra?ania.
$ 4. W sklad Rady wchodzi 12 czlonk6w, w tyrn:

1) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Sochaczewie;
2) 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta Sochaczew;

3)

6 przedstawicieli organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3
ust.3 ustawy prowadzqcych dziaNalnofil na terenie Gminy Miasto Sochaczew
reprezenf$4cychzr6hnicowanesferydzialalnolcipublicznej.

S 5. 1.

Przedstawicieli Rady Miejskiej

w

Sochaczewie wybiera Rada Miejska

w Sochaczewie.
2. Powolanie czlonk6w rady, reprezentt4qcych organizacje pozarzEdowe lub podmioty,
o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy nastgpuje spoSr6d kandydat6w zgloszonych przez
te organizacje lub podmioty w formie okreslonej w ogloszeniu o naborze wniosk6w
na kandydat6w.

3.

Czlonk6w Rady powoluje

i

odwoluje Burmistrz Miasta Sochaczew

w

drodze

zarzydzenia.
$ 6. Kadencja Rady

trwatrzylata.

7. 1. Rada wybiera ze swojego grona, w glosowaniu jawnym bezwzgJgdn4 wigkszoSci4
glos6w w obecnoSci, co najmniej polowy czlonk6w Rady, przewodniczqaego
i wiceprzew o dniczqce go .
2.Kandydat6w na przewodniazqcego i wiceprzewodnicz4cego Rady zgl.asza, co najmniej
S

113 czNork6w Rady.

3. Odwolanie przewodniczqcego b4dL wrceprzewodnicz4cego nastgpuje w takim samym
trybie, co ich powolanie.

S 8. 1. Posiedzenia Rady zwolywane sq przez przewodniczEcego lub na wniosek,
co

najmniej

ll3

czlonk6w Rady

z tym, 2e prerwsze

posiedzenie Rady zwoNuje Burmistrz

Miasta Sochaczew.
2. Zawtadomienie o zwolaniu posiedzenia dorEcza sig czlonkom Rady, nie p62niej .nr?
7 dni przedjego terminem.
3. Pracami Rady kieruje przewodniczqcy Rady, a w czasie jego nieobecnoSci
wiceprzewodniczqcy. W przypadku nieobecnoSci na posiedzeniu wiceprzewodniczQcego
czlonkowie Rady, wybieraj4 zwyl<Lq wigkszoSci4 gtros6w w obecnoSci, co najmniej polowy
czlonk6w obecnych na posiedzeniu, przewodmczqcego obrad ra czas posiedzenia Rady.
4. W obradach mog4 brad udziaL zaproszone osoby, w szczeg6lnoSci posiadaj4ce wiedzg
i do5wiadczerie w danej dziedzinie, przedstawiciele zainteresowanych instytucji oraz innych
organizacji.
5. Z kaadego posiedzenia Rady sporzqdzany jest protok6l. Protok6l sporz4dzany jest
przez wybranego do dokonywania tej cz5rnnoSci czNonka Rady. Protokolanta wyznacza
przewodnic zqcy Rady lub przewo dnrczqcy obrad.
6. Pod protokolem podpisuje sig protokolant oraz przewodniczqcy obtad.
7. Do protokolu doLqcza sig listy obecnoSci os6b uczestnicz4cych w posiedzeniv oraz
wszystkie podjgte przez Radg uchwaly, stanowiska i opinie.
$ 9. 1. Przewodniczqcy Rady moZe zwola1 posiedzenie Rady w trybie obiegowyrn.

2. W

przypadku trybu obiegowego Przewodnrczqcy Rady przekazuje mateialy
do zaopiniowania wyznaczajqc termin na zajEcie stanowiska nie kr6tszy ni? 5 dni.
Przewodniczqcy rozsyLa materialy przekazane do konsultacji do wszystkich czlonk6w Rady.
Materialy

s4

przesylane drog4 elektronicznq.

3. Material uznaje siE zauzgodniony, gdy czlonkowie Rady nie zgl.oszquwag w terminie
wyznaczonp przez Przewodni czqcego Rady.

S 10. 1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwal, stanowisk i opinii, zwyl<lq
wigkszo$ci4 gtros6w w obecnoSci, co najmniej polowy czlonk6w Rady.
2. W przypadku braku kworum, o kt6ryrn mowa w ust. 1, przewodnicz4cy albo osoba
wyznaazona w spos6b wskazany w $ 8 ust. 4, zamyka posiedzenie z jednoczesnym
z okresleniem nowego terminu posiedzenia Rady.

S 11. 1. Burmistrz Miasta Sochaczew odwoluje czlonka Rady przed uplywem kadencji
w spos6b okreSlonyw $ 5 ust.3:
1) na jego wniosek;
2) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza, jedynie w odniesieniu do czlonka
reprezentuj qcego odpowiednio Radg Miej sk4 lub Burmistrza;

3) w przypadku

4)
5)

skazania czlonka Rady prawomocnym wyrokiem za przestEpstwo

popelnione z wrny umySlnej ;
w przypadku powstania trwalej niezdolnoSci do pelnienia obowiEzk6w czlonka Rady
z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim lub Smierci;
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoSci na Irzech kolejnych posiedzeniach
Rady.

2.W przypadku odwolanra czLonkaprzez Burmistrza stosuje sig zapisy

$ 5.

$ 12, Za pracA w Radzie nie przysluguje wynagrodzerne.
$ 13. Obslugg administracyjno-biurow4 Rady zapewniaUrzqd Miejski w Sochaczewie.
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Naczetnik

Turystykii

