
UCHWAŁA NR XXIX/205/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 19 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/122/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 marca 
2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świebodzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/122/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 marca 2012 r. 
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Świebodzicach (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2012 r. 
poz. 1712) wprowadza się następujące zmiany:

§ 3. 2. Otrzymuje brzmienie:
"Czas trwania kadencji ustala się na okres czterech lat".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans



UZASADNIENIE

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym, którego zadaniem

jest opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących działalności organizacji pozarządowych

oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także reprezentowanie tychże

podmiotów w kontaktach z samorządem. W myśl przepisów ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w skład Rady wchodzą

osoby wybierane przez: podmioty pozarządowe, organ wykonawczy oraz organ stanowiący

jednostki samorządu terytorialnego, co zapewnia reprezentatywne podejście do interesu oraz

dialogu społecznego. W obliczu dobiegającej kadencji Rady oraz wyborów do Rady nowej

kadencji, na wniosek jej członków, zasadne jest przedłużenie kadencji z dwóch do czterech lat, oraz

zniesienie limitu kadencyjności dla pojedynczego członka, co przyczyni się do realizacji

długofalowych wizji działalności Rady.




