UCHWAŁA NR 261/XIV/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia
30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z
art. 41e, art. 41f i 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2014.1118, zmianami Dz.U z 2015
poz. 1333, 1255, 1339 i 1777) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się w uchwale następujące zmiany:
1)§ 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5) komisjach dialogu obywatelskiego – rozumie się przez to ciała
inicjatywno-doradcze, działające przy komórkach organizacyjnych Urzędu
Miasta Płocka i jednostkach podległych, tworzone na podstawie programu
współpracy;”;
2) § 3 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. przedstawicieli organizacji w liczbie odpowiadającej ilości istniejących
komisji dialogu obywatelskiego, przy czym ilość tych przedstawicieli musi
wynosić co najmniej połowę składu Rady.”;
3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Kadencja Rady trwa trzy lata.”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezydent, za pośrednictwem Pełnomocnika, na trzy miesiące przed
wygaśnięciem kadencji Rady, zwraca się do każdej z komisji dialogu
obywatelskiego o zorganizowanie spotkania wyborczego, podczas którego
organizacje wybiorą swojego przedstawiciela. Wybory są tajne i dokonuje się
ich spośród zgłoszonych kandydatów, po jednym z każdej grupy tematycznej.
Wybory są ważne bez względu na ilość obecnych osób. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów.
2. W przypadku powstania nowej komisji dialogu obywatelskiego, Prezydent, za
pośrednictwem Pełnomocnika, zwraca się do nowo powstałej komisji dialogu
obywatelskiego o zorganizowanie spotkania wyborczego, podczas którego
organizacje wybiorą swojego przedstawiciela. Wybory są tajne i dokonuje się
ich spośród zgłoszonych kandydatów. Wybory są ważne bez względu na ilość
obecnych osób. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. W przypadku gdy istnieje mniej niż 6 komisji dialogu obywatelskiego,
Prezydent zwraca się do wszystkich przewodniczących komisji dialogu
obywatelskiego o wskazanie brakującej liczby przedstawicieli organizacji.

4. Przewodniczący Rady Miasta Płocka zgłasza Prezydentowi wybranych
radnych na członków Rady na miesiąc przed wygaśnięciem kadencji Rady.
5. Prezydent wyznacza swoich przedstawicieli na członków Rady na miesiąc
przed wygaśnięciem kadencji Rady.”;
5)w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opiniowanie projektów bądź zmian strategii rozwoju Miasta,
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących
sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy,
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między
organami administracji publicznej a organizacjami,
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym
zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
6) współtworzenie i opiniowanie kierunków działań Prezydenta w zakresie
współpracy z organizacjami,
7) przygotowanie we współpracy z Pełnomocnikiem projektu programu
współpracy,
8) udział w ewaluacji polityk publicznych,
9) delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zasiadających
lub wyznaczonych przez radę na członków komisji konkursowych,
10) opiniowanie sprawozdań poszczególnych komisji konkursowych,
11) monitorowanie pracy podmiotów powołanych do wspomagania
działalności organizacji,
12) promowanie dobrych praktyk współpracy Miasta Płocka oraz innych
jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami.”
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Rada, po zasięgnięciu opinii Prezydenta, za pośrednictwem
Pełnomocnika, określa, w drodze uchwały, sposób realizacji zadań, o których
mowa w ust. 1.”;
6) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezydent odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
1) na jego wniosek;
2) na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1
albo pkt 2 albo pkt. 3, jedynie w odniesieniu do członka reprezentującego
ten podmiot;
3) w przypadku skazania go 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;
6) w przypadku utraty mandatu radnego Rady Miasta Płocka, w
odniesieniu do przedstawicieli podmiotu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt
1.”.

§ 2.
Do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołanej przed dniem
wejścia w życie niniejszej Uchwały stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym
niniejszą Uchwałą.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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