
UCHWAŁA NR 501/XLI/2014 

Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 30 kwietnia 2014r. 

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania   Ciechanowskiej                    
Rady  Działalności Pożytku Publicznego. 

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.594)  art. 41e, 41f  41g oraz 41i ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 

1536), Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ciechanowską Radę  Działalności Pożytku Publicznego powołuje Prezydent Miasta Ciechanów w drodze 

zarządzenia na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

      § 2 .                                                                                                                             

1.Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym działającym przy Prezydencie Miasta Ciechanów 

2.Rada składa się z: 

1)3 przedstawicieli Rady Miasta Ciechanów, 

2)3 przedstawicieli Prezydenta,  

3)6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                                     

3.Rada może zapraszać na swoje posiedzenia w szczególności: przedstawicieli komisji merytorycznych 

Rady Miasta Ciechanów, przedstawicieli komórek merytorycznych Urzędu Miasta jednostek podległych, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów. 

§ 3. 

1.Rada Miasta Ciechanów  wybiera swoich przedstawicieli do Rady spośród kandydatów zgłoszonych 

przez poszczególne kluby radnych. 

2.Prezydent powołuje w skład Rady swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli organizacji spośród 

kandydatów wskazanych przez organizacje oraz podmioty  wymienione  w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kierując się zasadę równomiernego reprezentowania 

poszczególnych sfer życia publicznego.  Ogłoszenie o możliwości wskazywania kandydatów publikowane 

jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 30 dni przed planowanym terminem powołania Rady. 

3.Kadencja Rady trwa dwa lata. 

  

      § 4 .                                                                       

1.Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 

2.Rada zbiera się na posiedzeniach zarządzanych przez Przewodniczącego stosownie do bieżących 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3.Wszystkie posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza. Protokół podpisują Przewodniczący i 

Sekretarz po uprzednim przyjęciu protokołu przez członków Rady.                                                            

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk i opinii. 



5.Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jawnie, przy obecności co najmniej połowy 

członków Rady. W przypadku równości głosów, przeważającym jest głos Przewodniczącego Rady, a w 

przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. 

6.Rada może uchwalić regulamin pracy Rady. 

      § 5. 

1.Do zadań Rady należy w szczególności:  

1)opiniowanie projektów bądź zmian strategii rozwoju Miasta; 

2)opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

3)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji; 

4)udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a 

organizacjami; 

5)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji 

przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

6)współtworzenie i opiniowanie kierunków działań Prezydenta, Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek 

organizacyjnych w zakresie współpracy z organizacjami; 

7)przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta 

projektu programu współpracy. 

2.Termin wyrażenia przez Radę opinii w przedmiocie projektu programu współpracy oraz projektu 

strategii rozwoju Miasta Ciechanów wynosi 14 dni od dnia doręczenia. 

3.Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

      § 6. 

1.Prezydent odwołuje członka Rady przed upływem kadencji: 

1)na jego wniosek; 

2)w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie; 

3)z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli. 

2.W przypadku śmierci członka Rady jego kadencja wygasa z chwilą śmierci. 

3.W przypadku odwołania bądź śmierci członka Rady Prezydent uzupełnia skład Rady na okres do końca 

kadencji zgodnie z § 3. 

      § 7. 

Obsługę techniczną Rady zapewni  Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta. 

      § 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

      § 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

              Przewodniczący 
         Rady Miasta Ciechanów 

             Mariusz Stawicki 


