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UCHWAŁA NR 116/6/XII/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności 
Pożytku Publicznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm2) ) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Radę Gminną Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej "Radą Pożytku", powołuje 
Burmistrz w drodze zarządzenia. 

2. Rada Pożytku składa się z: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Iłowej; 

2) dwóch przedstawicieli Burmistrza Iłowej; 

3) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Iłowa. 

3. Na wniosek Burmistrza Iłowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku: 

1) przedstawicieli Rady Miejskiej w Iłowej do prac w Radzie Pożytku wskazuje rada w drodze głosowania; 

2) przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wskazują ich uprawnione organy statutowe. 

4. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą być reprezentowane w Radzie Pożytku przez jednego 
przedstawiciela. W przypadku zgłoszenia do prac w Radzie Pożytku więcej niż czterech przedstawicieli 
organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, o wejściu w skład Rady Pożytku zgłoszonych przedstawicieli decyduje 
Burmistrz Iłowej. 

§ 2. 1. Rada Pożytku na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, który 
kieruje pracą Rady Pożytku, i sekretarza. 

2. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 
Posiedzenia zwołuje Burmistrz Iłowej. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rady Pożytku, a w razie 
jego nieobecności, inny obecny na posiedzeniu członek Rady Pożytku wybrany na przewodniczącego 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. W razie niemożności sprawowania swojej funkcji przez przewodniczącego Rady Pożytku, do czasu 
wyboru nowego przewodniczącego, funkcję przewodniczącego pełni wyznaczony przez Burmistrza Iłowej 
inny członek Rady Pożytku. 

4. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. Protokół sporządza sekretarz, a podpisuje go 
sekretarz i przewodniczący. Do protokołu dołącza się imienną listę obecności. 

5. Rada Pożytku swoje decyzje podejmuje w formie uchwał. 

6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej składu. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.887, Nr 205, 
poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Józef Brzezicki


