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UCHWAŁA NR XII/97/2019
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLIV/69/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
6 września 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Pruszcz Gdański oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Pruszcz Gdański
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XLIV/69/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 września 2018 r. w sprawie
przyjęcia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański oraz
organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański wprowadza się
następujące zmiany:
1) W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „ 1. Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański, zwana dalej Radą składa się z 9
członków, w tym:
1) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Pruszcz Gdański;
2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Pruszcz Gdański ;
3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwaną dalej ustawą.”
b) w § 2 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
- „6. W przypadku zgłoszenia pięciu kandydatów do Rady, powołuje się ich do Rady bez
przeprowadzania głosowania.”
- „7. Zgłoszenie mniej niż pięciu kandydatów do Rady kończy procedurę naboru kandydatów na
członków Rady, a Rady nie powołuje się.”
c) w § 3 ust. 2 i 7 otrzymują brzmienie:
- „2. Każda organizacja głosuje maksymalnie na pięciu kandydatów do Rady spośród osób
umieszczonych na liście, o której mowa w §3 ust. 4.”
- „7. Do Rady wchodzi pięciu kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymają największą liczbę głosów.”
d) po paragrafie 6 dodaje się paragrafy 7 i 8 o treści:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–2–

Poz. 4787

„§ 7. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji następuje:
1) na własny wniosek członka Rady, który ma być odwołany;
2) na wniosek przedstawicieli Rady Gminy Pruszcz Gdański albo przedstawicieli Wójta albo
przedstawicieli organizacji, jedynie w odniesieniu do członka reprezentującego ten podmiot;
3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej;
4) w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu
choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
§ 8. Powołanie nowego członka Rady w trakcie kadencji następuje:
1) w
przypadku odwołania z przyczyn określonych w § 7, wygaśnięcia mandatu radnego lub śmierci
przedstawiciela organu stanowiącego, Przewodniczący Rady wnioskuje o wyłonienie nowego
członka Rady do Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz Gdański;
2) w przypadku odwołania z przyczyn określonych w § 7 lub śmierci przedstawiciela organu
wykonawczego, Przewodniczący Rady wnioskuje o powołanie nowego członka Rady do Wójta
Gminy Pruszcz Gdański;
3) w przypadku śmierci lub odwołania przedstawiciela organizacji z przyczyn wskazanych w § 7, Wójt
Gminy Pruszcz Gdański ogłasza dodatkowy nabór na kandydatów na przedstawicieli organizacji. §2
i §3 stosuje się odpowiednio, z tym, że kadencja osoby wybranej w tym trybie upływa z końcem
kadencji pozostałych członków Rady wybranych na okres 3 lat, niezależnie od tego kiedy "wybory
uzupełniające" będą miały miejsce.”.
2) W załączniku nr 2 do Trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy
Pruszcz Gdański:
a) Instrukcja Głosowania otrzymuje brzmienie:
„INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:
Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X" w obrębie kratki znajdującej się
z prawej strony obok nazwiska kandydata ( przyjmuje się, że znakiem postawionym
w kratce są dwie linie przecinające się, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie
kratki) - głos ważny.
Każda organizacja głosuje maksymalnie na pięciu kandydatów do Rady.
Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca (organizacja) w kratce na formularzu do
głosowania:
- naniesie znaki graficzne w obrębie kratki, w tym dokona zamazania kratki, przekreślenia
znaku w kratce.
- postawi znak "X" przy nazwiskach więcej niż pięciu kandydatów,
- nie postawi znaku "X" przy nazwisku żadnego z kandydatów,
Wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również znak "X" postawiony
poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na
ważność głosu.
Za nieważny uznaje się również głos, gdy:
- organizacja nie wypełni rubryki „Nazwa organizacji głosującej na kandydatów",
- braku lub nieczytelnego podpisu/podpisów osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu organizacji głosującej na kandydatów.”.
3) W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza sie następujące zmiany:
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a) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. W skład Rady wchodzi :
1) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Pruszcz Gdański, wybranych przez Radę Gminy Pruszcz Gdański;
2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Pruszcz Gdański, wskazanych przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański;
3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
prowadzących działalność na terenie gminy Gminy Pruszcz Gdański, powołanych na zasadach określonych
w "Trybie powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pruszcz Gdański”
b) w § 4 ust. 7 i 9 otrzymują brzmienie:
- „7. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia powiadamia się członków Rady
pisemnie lub pocztą elektroniczną, najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Materiały na
posiedzenie przekazywane są wraz z powiadomieniem o posiedzeniu.”
- „9. Posiedzenia rady odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.”
c) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Termin wyrażania przez Radę opinii odnośnie projektów programu współpracy oraz strategii
rozwoju gminy wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu Przewodniczącemu Rady, a w przypadku
pozostałych opinii wskazanych w § 3 pkt 2)- 5) 7 dni od dnia doręczenia wniosku o opinie
Przewodniczącemu Rady.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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