
RRAADDAA  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII    
PPOOŻŻYYTTKKUU  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  
WW  BBIIEELLSSKKUU--BBIIAAŁŁEEJJ  --  IINNFFOORRMMAACCJJEE  
 

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO w Bielsku-Białej jest organem 
konsultacyjno-opiniodawczym Prezydenta Miasta, którą powołano w celu 
wzmocnienia i doskonalenia dialogu obywatelskiego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała  
a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Naszego Miasta. Kadencja członków Rady 
Pożytku, którzy pełnią swoją funkcję nieodpłatnie, trwa 3 lata. 

• Kto wchodzi w skład Rady ? 
 

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej określony został w uchwale NR XVIII/332/2016 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 
3205, ze zm.). Zgodnie z wyżej wskazaną uchwałą, Rada składa się  z 12 osób, w tym: 

o 6 przedstawicieli sektora pozarządowego; 

o 3 przedstawicieli Rady Miejskiej; 

o 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta. 
 
Rada Pożytku II Kadencji działa w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta  
Bielska-Białej Nr ON.0050.869.2020.SOP z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 
powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.  
Funkcję Przewodniczącego Rady pełni reprezentant sektora pozarządowego  
Pan Tomasz Lorek (Towarzystwo Szkolne im. M. Reja). 
 

• Jakimi zagadnieniami zajmuje się Rada Pożytku ? 

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej, 
do zadań Rady należy: 

o opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich; 
o opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 

zadań publicznych wymienionych w ustawie oraz dotyczących współpracy 
Miasta Bielsko-Biała z organizacjami; 



o opiniowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi  
oraz sprawozdań z realizacji tego programu; 

o wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji; 
o udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami; 
o wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania 

tych zadań do realizacji organizacjom oraz w sprawach rekomendowanych 
standardów realizacji zadań publicznych; 

o promowanie dobrych praktyk współpracy Miasta Bielsko-Biała z organizacjami; 
o współpraca z innymi organami o charakterze doradczo-konsultacyjnym  

i inicjatywnym; 
o współpraca z innymi Radami Działalności Pożytku Publicznego, w szczególności  

z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego; 
o rekomendowanie członków Rady będących przedstawicielami organizacji 

pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych ds. opiniowania 
ofert złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych; 

o występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku 
publicznego. 
 

• Kontakt z Radą Pożytku  
 
Członkowie Rady obradują w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych  
w Bielsku-Białej: 

o pl. Opatrzności Bożej 18 
o tel.33/ 497-07-90 

 
Adres poczty elektronicznej, na który można kierować swoje propozycje i sugestie 
związane z funkcjonowaniem sektora pozarządowego w Bielsku-Białej: 

o radapozytku@um.bielsko-biala.pl 
 
Informacje na temat bieżącej działalności Rady Pożytku: 
https://bielsko-biala.pl/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-bielsku-bialej 
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