Projekt
z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia .................... .... r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 41g ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(t.j.
Dz. U. z 2019 r.,
poz. 688,
z późn.
zm.),
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461)
Rada Miejska
postanawia
§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/332/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja
2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 czerwca 2016 r. poz. 3205) wprowadzić następujące
zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.);”
2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Członków Rady Pożytku, reprezentujących Organizacje, wybierają spośród zgłoszonych
kandydatów przedstawiciele Organizacji w sposób opisany w § 6.”
3) w § 5, po ust. 6 wprowadza się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku zgłoszenia, w terminie wskazanym w ust. 6, mniej niż sześciu kandydatów na
członków Rady Pożytku, Prezydent ogłasza przedłużenie naboru kandydatów.”
4) w § 5, po ust. 6a wprowadza się ust. 6b w brzmieniu:
„6b. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 6, liczba zgłoszonych kandydatów
spełniających warunki wskazane w § 5 ust. 5, będzie równa liczbie sześć, wyborów nie przeprowadza
się, a za wybranych uznaje się zgłoszonych kandydatów.”
5) w § 8 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zwoływanie posiedzeń zwykłych lub nadzwyczajnych z inicjatywy własnej lub na umotywowany
wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pożytku;”
6) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Pożytku zwoływane są z własnej inicjatywy przez
Przewodniczącego Rady Pożytku lub na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków Rady
Pożytku;”
7) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Pożytku, Prezydent na okres do końca
kadencji Rady Pożytku, powołuje w jego miejsce inną osobę, przy czym jeżeli wakat dotyczy członka
Rady Pożytku będącego:
1) przedstawicielem Organizacji, w skład Rady Pożytku wchodzi następna osoba, która uzyskała
kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli tę samą liczbę głosów uzyskały co najmniej 2 osoby, decyduje
o tym losowanie, które przeprowadzą Przewodniczący Rady Pożytku wraz z jednym
z Wiceprzewodniczących. W przypadku, gdy członkowie Rady Pożytku zostali wybrani w trybie
określonym w § 5 ust. 6b, przepisy § 5 i 6 stosuje się odpowiednio;
2) przedstawicielem Rady Miejskiej, w skład Rady Pożytku wchodzi osoba wyznaczona przez Radę
Miejską za pośrednictwem Przewodniczącego Rady;
3) przedstawicielem Prezydenta, w skład Rady Pożytku wchodzi osoba wyznaczona przez
Prezydenta.”
2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/332/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r.
otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia .................... 2019

PREZYDENT MIASTA
Bielska-Białej
WZÓR
Karta zgłoszenia kandydata na członka
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej
1. Organizacja zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, adres e-mail, numer w KRS lub w innym
rejestrze bądź ewidencji) :

2. Kandydat (imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail, telefon):

3. Główne dziedziny prowadzonej przez organizację działalności statutowej:

4. Uzasadnienie kandydatury, dodatkowe informacje o kandydacie:

...........................................
pieczęć organizacji

...................................................................
podpis zgłoszonego kandydata
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..................................................
miejscowość, data

.........................................................................
podpis/-y osoby/osób statutowo uprawnionej/-ych
lub upoważnionej/-ych do reprezentowania organizacji
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Oświadczenia kandydata na członka
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej

Oświadczam, że:







wyrażam zgodę na kandydowanie;
jestem osobą pełnoletnią;
jestem członkiem zgłaszającej Organizacji;
nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
korzystam z pełni praw publicznych;
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

...............................................
(miejscowość, data)
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umyślne

przestępstwo

ścigane

.......................................................
(podpis kandydata)
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) na wniosek organizacji pozarządowych tworzy
się Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z intencją Ustawodawcy, Rada Działalności
Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład którego wchodzą
przedstawiciele organu stanowiącego i wykonawczego Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W odpowiedzi na wniosek organizacji pozarządowych, Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła w dniu
31 maja 2016 r. Uchwałę Nr XVIII/332/2016 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. Wykonując powyższą uchwałę, Prezydent
Miasta Zarządzaniem NR ON.0050.1857.2016.SO z dnia 30 grudnia 2016 r. powołał Radę Działalności
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej na trzyletnią kadencję.
Projekt zmiany uchwały wynika z potrzeby dostosowania zapisów uchwały do obowiązującego porządku
prawnego, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 – zwane
dalej w skrócie jako ”RODO”). Konieczna jest zmiana wzoru formularza ,,Karta zgłoszenia kandydata na
członka Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej”, który zgodnie z obowiązującym wzorem w części dotyczącej oświadczeń kandydata - zawiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Zmieniony wzór formularza nie będzie już zawierał oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,
gdyż przytoczona uprzednio ustawa jest aktem nieobowiązującym.
Proponowane zmiany wynikają także z praktyki stosowania uchwały. Zmiany mają na celu przede
wszystkim doprecyzowanie przepisów regulujących nabór oraz wybór członków Rady Pożytku. Rada
Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej składa się z dwunastu członków, w tym sześciu
przedstawicieli sektora pozarządowego. Proponowane zmiany znoszą konieczność przeprowadzenia wyborów
na członków Rady Pożytku, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych, w sytuacji gdy po
przeprowadzonej procedurze naboru liczba kandydatów, którzy spełniają określone w uchwale wymogi, będzie
równa liczbie sześć. W opisanym przypadku za wybranych zostaną uznani zgłoszeni kandydaci, co usprawni
procedurę powołania Rady Pożytku. Należy podkreślić, iż podobne regulacje funkcjonują już w przypadku
wyborów do Rad Osiedli. Inną zmianą jest wprowadzenie możliwości przedłużenia naboru w przypadku braku
wymaganej liczby kandydatów.

Id: 65FE63E6-7BDE-4848-8384-01EC4FE351C1. Projekt

Strona 5 z 5

