UCHWAŁA NR XVIII/154/2016
RADY GMINY WALCE
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Walcach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w zw. z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j Dz. U. z 2016 r. , poz. 239 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Walcach, zwana dalej radą, jest organem
konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Wójta Gminy Walce w liczbie 8 członków, w tym:
1) 2 przedstawicieli Rady Gminy w Walcach,
2) 2 przedstawicieli Wójta Gminy Walce,
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. 1. Przedstawicieli Rady Gminy w Walcach wybiera Rada Gminy w Walcach.
2. Przedstawicieli Wójta Gminy Walce wybiera Wójt Gminy Walce.
3. Kandydatów na przedstawicieli, o których mowa w § 1 pkt 3 mogą wskazać organizacje nie później niż
30 dni przed upływem kadencji Rady Działalności pożytku Publicznego.
4. Organizacje prowadzące działalność na terenie Gminy Walce mogą zgłosić jednego przedstawiciela
do rady oraz rekomendować maksymalnie dwóch kandydatów zgłaszanych przez pozostałe organizacje.
5. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o możliwości zgłaszania kandydatur, o których mowa w § 1 pkt 3
publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walce, stronie Gminy Walce oraz
na tablicy ogłoszeń na 60 dni przed upływem kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego.
6. Przedstawicieli organizacji i podmiotów wskazanych w § 1 pkt 3 powołuje Wójt Gminy Walce spośród
kandydatów, o których mowa w § 1 pkt 3.
7. Powołanie następować ma w ten sposób, aby w skład rady wchodziły w pierwszej kolejności osoby,
które uzyskały najwięcej rekomendacji swojej kandydatury od organizacji pozarządowych i działają w
zróżnicowanych sferach działalności pożytku publicznego.
§ 3. W razie śmierci lub odwołania członka rady Wójt uzupełnia jej skład na okres do końca kadencji
zgodnie z § 2.
§ 4. 1. Rada pracuje na posiedzeniach.
2. Wójt Gminy Walce zwołuje pierwsze posiedzenie rady, na którym rada wybiera ze swojego grona w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
3. Za pracę w radzie nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Termin wyrażenia przez Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu
programu współpracy lub projektu strategii rozwoju gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
6. Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewnia Urząd Gminy w Walcach.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Nossol
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