UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia .................... .... r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXII/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 239 ze zm.),
Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W § 5 w/w uchwały pkt. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska na mocy uchwały, która może być
zapisana jedynie w protokole.”.
2. § 12 w/w uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Wniosek o odwołanie członka Rady musi zawierać pisemne uzasadnienie.
2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady na jego miejsce powoływana jest przez Burmistrza
nowa osoba, z tym, że:
a. Na miejsce odwołanego przedstawiciela Rady Miejskiej kolejną osobę wskazuje Rada Miejska
na mocy uchwały, która może być zapisana jedynie w protokole.
b. Na miejsce odwołanego przedstawiciela Organizacji powołuje się osobę wskazaną przez
organizację, która zgłosiła kandydaturę danego członka Rady;”.
3. Dodaje się § 14 w następującym brzmieniu:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.”.
4. W załączniku nr 1 do w/w uchwały § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Przedstawicieli
Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska na mocy uchwały, która może być zapisana jedynie w protokole.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41 e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek, co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie gminy, tworzy w terminie
2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, jako organ
konsultacyjny i opiniodawczy.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z:
1) przedstawicieli organu stanowiącego gminy;
2) przedstawicieli organu wykonawczego gminy;
3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
prowadzących działalność na terenie gminy, stanowiących, co najmniej połowę członków.
Organ stanowiący gminy określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i
tryb działania 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 Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady.
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