
 

Uchwała nr XLVII/295/2022       

Rady Miasta Łaskarzew 

z dnia 04 listopada  2022 roku 

 

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania  

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 41f i art. 41g  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 

ze zm.), Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i 

opiniodawczym. 

2. W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Łaskarzew desygnowanych przez Radę Miasta spośród 

jej członków, 

2) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Łaskarzew desygnowanych przez Burmistrza, 

3) od czterech do ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

prowadzących działalność na terenie Miasta Łaskarzew wybranych przez zebranie 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego wybierani są przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji 

prowadzących działalność statutową na terenie Miasta Łaskarzew,  na zebraniu organizowanym 

przez Burmistrza Miasta Łaskarzew. 

4. Zgłoszenie przedstawicieli do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, o których 

mowa w ust. 2, powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed upływem kadencji Miejskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, a w przypadku pierwszej kadencji Miejskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały. 

5. Burmistrz Miasta Łaskarzew zarządzeniem powołuje Miejską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania danych o przedstawicielach, o 

których mowa w ust. 2. 

6. Każda organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie 

Miasta Łaskarzew mogą do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłosić jednego 

kandydata będącego jej członkiem. 

 

§ 2. 

1. Posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywają się w miarę 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie zwołuje Burmistrz Miasta 

Łaskarzew. 



2. Na pierwszym posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego członkowie 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybierają spośród siebie przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

3. Posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego są zwoływane przez 

przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy jej członków.  

4. Z każdego posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego sekretarz 

sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności. 

5. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz. 

6. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w jego czynnościach w przypadku przemijającej 

niemożności sprawowania funkcji przez przewodniczącego lub podczas jego nieobecności na 

posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

7. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego decyzje i opinie wyraża w formie uchwał. 

8. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

wszystkich członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

§ 3 

Praca członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma charakter społeczny i 

nieodpłatny. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew 

 

§ 5 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego      

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zmn.)  tworzy się Miejską Radę Działalności 

Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. Rada Działalności Pożytku 

Publicznego zostaje powołana na wniosek organizacji pozarządowych, prowadzących 

działalność na terenie Miasta Łaskarzew w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego 

w Łaskarzewie. 
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