
UCHWAŁA Nr 528/XLIV/2014 

Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 25 czerwca 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 ze zm.)  art. 41e, 

41f  41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm).  

§ 1. 

Ciechanowską Radę  Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą,  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 składa się z: 

1) trzech przedstawicieli Rady Miasta Ciechanów, 

2 )trzech przedstawicieli Prezydenta,  

3) sześciu  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w 

art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                     

2 .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 zasadą 

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.  



  

      § 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. 

Obsługę techniczną Rady zapewni  Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu 

Miasta. 

      § 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

      § 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

            Przewodniczący 

         Rady Miasta Ciechanów 

            Mariusz Stawicki 

  

  

  

 

 


