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                                      Bielsko-Biała. 29.09.2013r. 
 ul. Krasińskiego 5a/10 
 43-300 Bielsko-Biała 
 
 

Zespół ds. Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi 
 

Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
 

 
Na podstawie art. 5 ust.5 Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz. U. 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały 
LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010r. 

 
zgłaszam w imieniu naszej organizacji 

następujące propozycje zmian do projektu uchwały 
na temat 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Bielsko-Bialskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 5 Do zadań Rady należy w szczególności: 
 
Po pkt.2) dodać p. 2a) w brzmieniu: 
 

2a) Opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznych programów 
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;  

 
Uzasadnienie:   Rada musi mieć prawo do oficjalnej opinii na temat sprawozdań 
z realizacji rocznych programów współpracy gminy z NGO, które powinny być 
łącznie przedstawiane odpowiedniej komisji Rady Miasta. Obecna sytuacja,  
w której to tylko miasto jednostronnie samo siebie ocenia w tej kwestii, jest 
rażąco niesymetryczna i sprzeczna z zasadą partnerstwa. 
 
 

Po pkt3) dodać p. 3a) w brzmieniu: 
 

3a) Udział w wypracowywaniu założeń do programów i projektów 
uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 
publicznych, które Rada uzna za istotne dla rozwoju pożytku 
publicznego, zgodnie z europejską zasadą partnerstwa społecznego;  
 
Uzasadnienie:   Zgodnie z europejską zasada partnerstwa społecznego Rada, 
jako reprezentant III sektora, powinna być włączona już na etapie 
przygotowywania założeń do programów i projektów, które determinują przyszły 
kształt prawa miejscowego w sferze pożytku publicznego.  
  

Reguluje to także art.5.2 pp.5) Ustawy o działalności pożytku publicznego:  
„2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach: 
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  … 5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;” 
  

Tryb powoływania członków 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej 

 

§ 6. Otrzymuje brzmienie:  
 

§ 6. Radę Pożytku, powołuje w drodze zarządzenia Prezydent w liczbie 
piętnastu członków w tym: 

 

a) trzech przedstawicieli Rady Miejskiej; 
 

b) trzech przedstawicieli Prezydenta; 
 

c) dziewięciu przedstawicieli Organizacji. 
 

wraz z odpowiednimi konsekwencjami w: 
 

- § 8. 4e Każda organizacja może oddać głos na maksymalnie 
dziewięciu kandydatów;  
 

- § 9. 1. Do Rady Pożytku wchodzi dziewięć osób, które uzyskały 
największą ilość głosów. 
 
 
Uzasadnienie:   Na wstępie Ustawy o działalności pożytku publicznego 
ustawodawca  stwierdza iż „ Działalnością pożytku publicznego jest działalność 
społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze 
zadań publicznych…”. Natomiast Rada Działalności Pożytku Publicznego  
na poziomie gminy stanowi „organ konsultacyjny i opiniodawczy” prezydenta  
i rady miejskiej w tej kwestii.   
 
Tak więc Rada ma doradzać tu władzy samorządowej z punktu widzenia NGO. 
Ustawodawca ustanowił zatem, że w skład Rady może wejść MAKSIMUM 50% 
przedstawicieli organów wykonawczych i uchwałodawczych miasta łącznie oraz 
MINIMUM 50% przedstawicieli NGO.  Zgodnie zatem z zasadą symetryczności   
w składzie RDPP nie powinno być ani 100% reprezentantów NGO (choć ustawa  
to dopuszcza), ani 50% łącznie reprezentantów organów wykonawczych  
i uchwałodawczych  miasta. Tym bardziej, że Rada pełni wyłącznie funkcję 
konsultacyjno – opiniującą, a prezydent miasta i rada miejska mogą, ale nie 
muszą uwzględniać jej opinii.  
 
Stąd propozycja bielskich NGO, aby w RDPP znalazło się  
6 przedstawicieli władzy samorządowej, co stanowi 80% ustawowych 
możliwości oraz 9 przedstawicieli NGO, co stanowi 60% ustawowych 
możliwości. 
 
 
Z poważaniem, 

 
Grażyna Staniszewska 
Przewodnicząca Zarządu 
Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia 
Tel: 601381350, e-mail: staniszewska@staniszewska.pl 

 


