
 

Propozycja zmian Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Rudek oraz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” do projektu uchwały w 

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

 

Lp. Stan zapisu w projekcie 

uchwały 

Sugerowana zmiana 

(konkretny 

sugerowany zapis 

rozdziału i punkt) 

Uzasadnienie Komentarz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia 

1. §1 pkt 2 

Rada pożytku składa się 

z ośmiu członków, w 

tym: 
1) dwóch 

przedstawicieli Rady 

Miejskiej, 

2) dwóch 

przedstawicieli 

Burmistrza, 

3) czterech 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych 

§1 pkt 2 

Rada pożytku składa 

się z dziewięciu 

członków, w tym: 
1)dwóch 

przedstawicieli Rady 

Miejskiej, 

2)dwóch 

przedstawicieli 

Burmistrza, 

3)pięciu 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych 
 

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie przedstawiciele organizacji 

pozarządowych stanowią co najmniej połowę 

członków rady pożytku. Jednakże ważnym 

elementem w funkcjonowaniu rady jest jej 

reprezentatywność oraz możliwość podejmowania 

uchwał. W związku, że na terenie Gminy Nowa 

Słupia jest wiele organizacji działających w wielu 

sferach społecznych pięciu członków tych 

organizacji pozwoli zachować zasadę 

reprezentatywności tych grup. Kolejnym elementem 

jest podejmowanie wiążących decyzji/uchwał/opinii 

przez radę. Ośmiu członków rady daje możliwość, że 

ewentualne decyzje mogą pozostać bez 

rozstrzygnięć. 9 osobowa liczba członków rady 

pożytku daje pewność, że ewentualne głosowania 

będą rozstrzygnięte a uchwały wiążące. Podejmując 

decyzję o powołaniu rady pożytku, należy tak 

określić skład ilościowy, aby decyzje zapadały 

demokratyczną większością głosów (przykład: Rady 

Gmin, Rady Miejskie). Im więcej przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, tym rada pożytku jest 

bardziej reprezentatywna, merytoryczna oraz 

Propozycja do rozważenia. 
 

O składzie Rady stanowi przepis art. 41f ustawy 

o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. Przepisy nie wskazują jednak 

ilości osób, które mają wchodzić w skład Rady 

z ramienia każdej grupy reprezentatywnej 

wymienionej w tym przepisie.  

Zaproponowane przez Burmistrza w projekcie 

uchwały rozwiązanie jest zgodne z ustawą i 

zachowuje równowagę między 

przedstawicielami sektora organizacji 

pozarządowych  i przedstawicielami samorządu 

Gminy tj. Rady i Burmistrza. 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 

jest organem opiniodawczo-doradczym, o 

charakterze pomocniczym dla Burmistrza 

Miasta i Gminy Nowa Słupia.  

 

 

 



proporcjonalnie odpowiada ilości organizacji 

pozarządowych na terenie gminy. Im więcej 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, tym 

lepiej można zdiagnozować ich potrzeby, problemy i 

sposoby wsparcia. Działalność rady pożytku nie 

powinna być sprowadzana do bardzo wąskiego grona 

kilku osób, gdzie zgodnie z propozycją uchwały 

Burmistrz Miasta i Gminy powołuje 6 członków na 

8. Taki sposób powołania rady pożytku nie jest ani 

społeczny, ani demokratyczny ani tym bardziej 

oddający obywatelski charakter rady pożytku. 

 

 

2. Rozdział 1 §2 pkt 2 
Członków rady powołuje 

i odwołuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Nowa 

Słupia. 

Rozdział 1 §2 pkt 2 
Członków rady 

pożytku powołuje 

Burmistrz Miasta i 

Gminy Nowa Słupia 

w drodze zarządzenia. 

Ten punkt należy sprecyzować w jakiej formie 

prawnej następuje powołanie na członka rady 

pożytku. Z reguły powołuje się członków rady 

pożytku na drodze zarządzenia. Dodatkowo stosując 

dobre praktyki legislacyjne, należy unikać, aby w 

jednym punkcie łączyć powołania  oraz odwołania 

członków rady pożytku. Punkt 3 tego paragrafu 

odnosi się szczegółowo do możliwości odwołania 

członka rady pożytku.  

Propozycja nieuwzględniona. 
 

Zapis nie wymaga doprecyzowania. Burmistrz 

jest jednoosobowym organem wykonawczym 

Gminy. Wykonuje uchwały rady gminy i 

zadania gminy określone przepisami prawa 

wydając stosowne zarządzenia, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej np. decyzje lub obwieszczenia.  

 

 

3. Rozdział 1 §2 pkt 3 
Burmistrz Miasta i 

Gminy Nowa Słupia 

odwołuje członka rady z 

jej składu przed upływem 

kadencji: 

Rozdział 1 §2 pkt 3 

Należy dodać: 

4) Na wniosek 

przedstawicieli 

podmiotu, o których 

mowa w §1 pkt 2 w 

podpunkcie 1 albo2 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ten zapis znajduje się w ustawie i 

powinien być wskazany w uchwale. Informuje on, że 

podmioty wskazujące czyli Burmistrz, Rada Miejska 

oraz organizacje pozarządowe mogą wnioskować o 

odwołanie członka lub członków, których zgłosili do 

Propozycja nieuwzględniona. 
 

Zgodnie z konstytucyjną zasadą 

praworządności, akty prawa miejscowego 

wydawane są na podstawie i w granicach 

upoważnień zawartych w ustawie, dlatego aby 

nie powielać zapisów ustawy proponowany 



albo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)W przypadku 

nieusprawiedliwionej 

nieobecności członka 

na kolejnych 

posiedzeniach rady 

pożytku. 

 

 

 

rady. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ten zapis znajduje się w ustawie i 

powinien być wskazany w uchwale. Kilkukrotne 

nieusprawiedliwione nieobecności podczas posiedzeń 

rady powinny być egzekwowane możliwością 

odwołania osoby lekceważącej i niewywiązującej się 

ze swoich społecznych obowiązków. 

zapis ten należy więc usunąć. 

 

 

 



4. Rozdział 1 §2 pkt 6 
4) Pisemne oświadczenie 

kandydata o wyrażeniu 

zgody na pełnienie 

funkcji członka rady 

pożytku oraz 

przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z 

odrębnymi przepisami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1 §2 pkt 6 

ust 4) należy zmienić 

na: 
4) Pisemne 

oświadczenie 

kandydata o 

wyrażeniu zgody na 

pełnienie funkcji 

członka rady pożytku, 

oświadczenie na 

przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z 

odrębnymi przepisami 

oraz oświadczenie 

kandydata o 

niekaralności za 

przestępstwa 

popełnione z winy 

umyślnej. 

 

 

 

Ten punkt wymaga uzupełnienia o oświadczenie o 

niekaralności. Członka rady można odwołać za 

prawomocny wyrok, ale najpierw ważne, aby na 

etapie wyboru kandydat z organizacji pozarządowej 

udokumentował oświadczenie o niekaralności. 

Propozycja do rozważenia. 

Udokumentowanie oświadczenia o 

niekaralności może nastąpić przede wszystkim 

na podstawie dostarczonego zaświadczenia  o 

niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.  

Oświadczenie jest mniej wiarygodnym 

sposobem potwierdzenia faktu niekaralności 

kandydata. Przepisy ustawy przewidują 

karalność za przestępstwa umyślne jako 

obowiązkową przyczynę odwołania członka 

Rady.  

W przygotowanym projekcie Burmistrz nie 

wymagał od kandydatów stosownego 

oświadczenia, zakładając uczciwość  osób i 

podmiotów wyrażających chęć do pracy w 

Gminnej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego. 



5. Rozdział 1 §3. 
Burmistrz Miasta i 

Gminy Nowa Słupia 

spośród zgłoszonych 

kandydatów, o których 

mowa w §2 ust 1, 

powołuje na członków 

rady pożytku 4 

przedstawicieli 

organizacji, które działają 

w zróżnicowanych 

strefach działalności 

publicznej, w celu 

zapewnienia 

reprezentatywności 

organizacji. 

Rozdział 1 §3. 
Członków rady 

pożytku spośród 

zgłoszonych 

kandydatów, o 

których mowa w §1 

pkt 2, ust 3 wybierają 

spośród siebie 

zgłoszeni kandydaci 

organizacji 

pozarządowych, 

podczas zebrania 

wyborczego 

zwoływanego przez 

Burmistrza Miasta i 

Gminy Nowa Słupia. 

Termin zebrania 

wyborczego oraz 

zasady głosowania 

nad wyborem 

członków rady 

pożytku, zostaną 

określone przez 

Burmistrza Miasta i 

Gminy Nowa Słupia 

w odrębnym 

zarządzeniu. 

Jest to z racji samego funkcjonowania rady pożytku 

bardzo ważny paragraf. Istotą funkcjonowania 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest 

jej społeczna funkcja i rola. Co najmniej połowa 

członków powinni stanowić przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, którzy powinni mieć 

prawo wyboru swoich przedstawicieli spośród siebie. 

Dokonywanie wyboru członków rady pożytku 

spośród kandydatów organizacji pozarządowych 

jednoosobowo przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Nowa Słupia jest dalekie od standardów 

demokratycznych oraz rodzi wiele zastrzeżeń i pytań 

co do metodologii, kryteriów oraz niejasnej, 

swobodnej w ocenie powołania konkretnego 

kandydata. Dokonanie wyboru członków rady 

pożytku jednoosobowo przez organ wykonawczy 

jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 

może rodzić podejrzenia o nie transparentność 

dokonanego wyboru. Zdecydowana większość 

samorządów powołując gminną radę pożytku 

wybiera demokratyczny proces wyborczy. Aby 

proces wyboru członków rady pożytku odbywał się 

w sposób transparentny, przejrzysty, czytelny, 

demokratyczny oraz akceptowalny przez wszystkie 

organizacje pozarządowe powinien przebiegać w 

formie zebrania wyborczego, gdzie wszyscy 

zgłoszeni kandydaci wybiorą w demokratyczny 

sposób swoich przedstawicieli. Taka forma wyboru 

jest jak najbardziej transparentna i nie budząca 

zastrzeżeń. 

Propozycja do rozważenia. 
 

Ustawa o działalności  pożytku publicznego i 

wolontariacie nadała kompetencje Burmistrzowi 

jako organowi wykonawczemu j.s.t. To 

Burmistrz jako organ wykonawczy właściwej 

jednostki samorządu terytorialnego na wspólny 

wniosek co najmniej 5 organizacji 

pozarządowych lub podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność 

odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, 

tworzy Gminną Radę Działalności Pożytku 

Publicznego jako organ konsultacyjny i 

opiniodawczy. Ustawa nie ogranicza organu 

stanowiącego gminy co do przyjętego modelu 

wyboru członków Rady.  

Biorąc pod uwagę doradczy charakter tego 

organu nie ma potrzeby nadmiernie 

komplikować zasad wyboru jej członków. 

W propozycji uchwały uwzględniono fakt, iż 

Burmistrz powołując Radę powinien mieć 

wpływ na wybór członków, którzy będą 

bezpośrednio współpracować z Gminą. 

Zgodnie z zapisami projektu uchwały Burmistrz 

będzie miał obowiązek wyboru organizacji 

działających w zróżnicowanych sferach 

działalności publicznej, w celu zapewnienia 

reprezentatywności organizacji. 

 

 



6. Rozdział 2 §5 
Obsługę organizacyjną i 

administracyjną rady 

pożytku zapewnia 

Burmistrz Miasta i 

Gminy Nowa Słupia  

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 §5 
Obsługę 

organizacyjną i 

administracyjną rady 

pożytku zapewnia 

Urząd Miasta i Gminy 

Nowa Słupia 

 

W tym paragrafie projektu uchwały jest błąd. 

Obsługę zapewnia Urząd Miasta i Gminy Nowa 

Słupia poprzez pracowników. Burmistrz z 

oczywistych względów nie może obsługiwać 

organizacyjnie i administracyjnie rady pożytku. 

Propozycja nieuwzględniona. 
W tym paragrafie nie ma błędu. 

Burmistrz jest organem wykonawczym. 

Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta 

i Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze 

zarządzenia nadaje urzędowi regulamin 

organizacyjny, określający organizację i zasady 

jego funkcjonowania. Wykonuje uprawnienia 

zwierzchnika służbowego w stosunku do 

pracowników Urzędu i kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy.  

To Burmistrz jako organ jest odpowiedzialny za 

obsługę administracyjną i organizacyjną Rady, 

w związku z powyższym przyjęto taki właśnie 

zapis w projekcie uchwały. 

 

7. Rozdział 2 Rozdział 2. Należy 

uzupełnić o 

dodatkowy paragraf. 
Do zadań rady należy 

w szczególności: 

1. opiniowanie 

projektów 

strategii 

rozwoju 

gminy, 

2. opiniowanie 

projektów 

uchwał i 

aktów prawa 

miejscowego 

dotyczących 

sfery zadań 

publicznych, 

o których 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ten zapis znajdują się w ustawie i 

powinien być wskazany w uchwale. W projekcie 

uchwały w rozdziale 2 jest bardzo niewiele zapisów 

w kwestii zadań rady pożytku. Niemal cały ten 

rozdział poświęcony jest samej organizacji rady 

pożytku. Należy zatem rozdział ten uzupełnić o 

zadania jakie powinna rada pożytku realizować. W 

projekcie uchwały jest bardzo mało odniesień do 

kwestii merytorycznych samego funkcjonowania 

rady pożytku. Projekt uchwały w tym zakresie jest 

bardzo ubogi i dlatego należy ten element uzupełnić. 

Propozycja nieuwzględniona. 
W aktach prawa miejscowego przekroczenie 

delegacji ustawowej jest istotnym naruszeniem 

prawa.  W uchwałach należy formułować 

postanowienia jedynie na podstawie i w 

granicach upoważnienia ustawowego. 

Powtórzenie przepisu ustawy  narusza § 137  

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 

czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki 

prawodawczej". 
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w art. 41g jasno określa 

kompetencje Rady w odniesieniu do Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego.  
Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub 

gminy określi, w drodze uchwały, tryb 

powoływania członków oraz organizacji i tryb 

działania odpowiednio Rady Powiatowej lub 

http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2002/100/poz.908.htm
http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2002/100/poz.908.htm
http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2002/100/poz.908.htm


mowa w art. 4 

ustawy oraz 

programów 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowy

mi oraz 

podmiotami 

wymienionym

i w art. 3 ust 3 

ustawy, 

3. wyrażanie 

opinii w 

sprawach 

dotyczących 

funkcjonowan

ia organizacji 

pozarządowyc

h oraz 

podmiotów 

wymienionyc

h w art. 3 ust 

3 ustawy, 

4. udzielanie 

pomocy i 

wyrażanie 

opinii w 

przypadku 

sporów 

między 

organami 

administracji 

publicznej 
organizacjami 

pozarządowy

Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę 

zapewnienia reprezentatywności organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób 

zgłaszania kandydatur na członków Rady 

Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych 

Rad.  

Rada nie ma więc możliwości określenia 

zadań Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Było by to przekroczenie 

delegacji ustawowej. 



mi oraz 

podmiotami 

wymienionym

i w art. 3 ust 3 

ustawy, 

5. wyrażanie 

opinii w 

sprawach 

dotyczących 

zadań 

publicznych, 

w tym 

zlecania tych 

zadań do 

realizacji 

przez 

organizacje 

pozarządowe 

oraz 

podmioty 

wymienione 

w art. 3 ust 3 

ustawy, oraz 

sprawach 

rekomendowa

nych 

standardów 

realizacji 

zadań 

publicznych 

 

 

8. Rozdział 2 
 

Rozdział 2 

Należy uzupełnić o 

dodatkowy paragraf. 

W przedstawionym projekcie uchwały brak jest 

stanowiska sekretarza. Stanowisko to jest 

niewymagane, ale powołanie sekretarza byłoby 

Propozycja do rozważenia. 
Z uwagi na wcześniejszy zapis dotyczący 

zapewnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy 



1. Na pierwszym 

posiedzeniu rada 

wybiera ze swojego 

grona 

przewodniczącego, 

wiceprzewodnicząceg

o i sekretarza zwykłą 

większością głosów 

utworzonego składu 

rady w głosowaniu 

tajnym. 

 

pomocne i wskazane. Głosowanie powinno odbywać 

się w formie tajnej zwykłą większością głosów. 

Nowa Słupia obsługi organizacyjnej i 

administracyjnej rady pożytku  projekt uchwały 

nie przewidywał stanowiska sekretarza. 

Wszystkie zadania sekretarza m.in. obsługę 

posiedzeń, spisywania protokołów – 

wykonywane byłyby przez pracownika 

wyznaczonego przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Nowa Słupia. 

W projekcie nie została narzucona forma 

wyboru przewodniczącego i zastępcy.  

Pozostawiono to do określenia samym 

członkom komisji. 
9.  Rozdział 2 §6 pkt 6 

Posiedzenia prowadzone 

są przez 

przewodniczącego rady 

pożytku lub wskazanego 

przez niego członka rady 

pożytku. 

Rozdział 2 §6 pkt 6 
Posiedzenia 

prowadzone są przez 

przewodniczącego 

rady pożytku lub jego 

zastępcę 

Jeśli rada pożytku powoła zastępcę a tak właśnie jest 

w tej propozycji uchwały to wydaje się, że 

ewentualne prowadzenie zebrania może a nawet 

powinien poprowadzić jego zastępca. Wskazywanie 

innej osoby niż zastępca byłoby niekonsekwentne i 

nielogiczne z zapisami proponowanej uchwały. 

Propozycja do rozważenia. 
Propozycja Burmistrza miała na celu 

wyeliminowanie sytuacji jednoczesnej 

nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy 

na posiedzeniu, w związku z tym przewidziano 

szerszy krąg osób, które mogą prowadzić 

posiedzenie Rady.  
10. Rozdział 2 §6 pkt 12 

Uchwały, o których 

mowa w ust 11, 

podejmuje się zwykłą 

większością głosów, w 

obecności co najmniej 

połowy składu rady 

pożytku. W przypadku 

równej liczby głosów 

„za” i „przeciw” w 

stosunku do danej 

uchwały, wyrażenia 

opinii lub stanowiska, 

decyduje głos 

przewodniczącego rady 

pożytku. 

Rozdział 2 §6 pkt 12 
Uchwały, opinie, 

stanowiska oraz 

innego rodzaju 

postanowienia 

podejmuje się zwykłą 

większością głosów, 

w obecności co 

najmniej połowy 

składu rady pożytku. 

Proponowany wcześniejszy zapis, aby rada pożytku 

liczyła 8 członków a w przypadku remisowych 

głosowań głos przewodniczącego był decydujący jest 

co najmniej niezrozumiałym, mało praktycznym, ale 

i paraliżującym działalność rady pożytku. W takim 

kształcie daje się przewodniczącemu dodatkowy głos 

co prawnie już jest wątpliwe i narusza zasady 

demokratycznego głosowania. Dlatego, aby nie 

powodować niepotrzebnych konfliktowych sytuacji 

rada pożytku powinna liczyć 9 członków a każdy z 

członków z jednym prawem głosu. Takie standardy 

obowiązują m.in. w Radach Gmin, Radach Miejskich 

oraz innych instytucjach samorządowych i 

kolegialnych. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest, 

aby rada pożytku liczyła nieparzystą liczbę członków 

(w tym przypadku 9) a każdy z członków miał 

Propozycja nieuwzględniona 

Należy zauważyć, że nawet w przypadku 

przyjęcia nieparzystej liczby członków Rady 

mogą zdarzać się sytuację, że w posiedzeniu i 

głosowaniu będzie brała udział parzysta liczba 

członków. W związku z powyższym 

zaproponowane rozwiązanie jest uniwersalnym 

narzędziem do unikania impasu w ramach 

głosowania.  

 



 identyczny mandat w podejmowaniu decyzji. 

 

 


