
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/474/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust 1 pkt 19, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)  w związku z art. 41g ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 
z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po przeprowadzeniu 
konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXVI/474/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada liczy 12 członków.”;

2) w § 2 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Bytomiu;”;

3) w § 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawiciela organizacji pozarządowej wybieranego przez Forum, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów lub wskazanego przez Radę Miejską w Bytomiu, spośród wcześniej 
zgłoszonych kandydatów na członków Rady trwającej kadencji. W sytuacji, gdy liczba 
kandydujących do Rady była równa regulaminowej liczbie członków Rady pozostaje wakat;”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia właściwa komórka organizacyjna Urzędu 
Miejskiego w Bytomiu odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi.”.

§ 2. W załączniku do załącznika uchwały nr XXXVI/474/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego z późn. zm, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacje o terminie Forum, są przekazywane organizacjom pozarządowym i podmiotom, 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na 
terenie Bytomia poprzez stronę internetową www.bytom.pl/ngo, mailowo (zgodnie z bazą adresów e-
mail, którą posiada właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Bytomiu odpowiedzialna za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi) oraz poprzez portal społecznościowy Facebook Bytomskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, najpóźniej 30 dni przed terminem Forum.”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dwóch kandydatów wybiera Rada Miejska w Bytomiu, spośród pozostałych zgłoszonych 
kandydatów.”.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Zgodnie z art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy

określa, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Powiatowej

lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na

członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych

Rad.

W związku z postulatami dotyczącymi konieczności zapewnienia większej reprezentatywności

organizacji pozarządowych w Radzie, w stosunku do przedstawicieli Prezydenta Bytomia oraz Rady

Miejskiej w Bytomiu, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowych zapisach uchwały.
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