UCHWAŁA NR XXXIII/977/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu
organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 41 g ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208,
poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), Rada Miasta Szczecin uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia
12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu
organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
§3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Przedstawicieli Rady Miasta Szczecin wskazuje Przewodniczący Rady Miasta
Szczecin.
2. Przedstawicieli Prezydenta Miasta Szczecin wskazuje Prezydent Miasta
Szczecin.
3. Przedstawiciele
organizacji
pozarządowych
wybierani
są
w drodze
demokratycznych wyborów na Walnym Spotkaniu Organizacji Pozarządowych.
Organizacje pozarządowe są zapraszane pisemnie na Walne Spotkanie Organizacji
Pozarządowych przez Prezydenta Miasta Szczecin, dodatkowo informacja o nim
publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz rozsyłana
newsletterem do organizacji pozarządowych.
4. Kandydatów do Rady z ramienia organizacji pozarządowych zgłaszają pisemnie
te organizacje na obowiązującym formularzu, zawierającym:
1) imię i nazwisko kandydata, numer telefonu oraz adres email,
2) nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, z której pochodzi kandydat,
z dokładnymi danymi teleadresowymi oraz stanowisko zajmowane w organizacji
pozarządowej,
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do
Rady,
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach związanych z wyborami i pracą w Radzie,
5) rekomendację innej organizacji pozarządowej wraz z uzasadnieniem wyboru
kandydata.
5. Weryfikacji prawidłowości zgłoszeń dokonują pracownicy Biura ds. Organizacji
Pozarządowych.
6. W trakcie Walnego Spotkania Organizacji Pozarządowych każdy z delegatów
głosuje na liczbę kandydatów odpowiadającą liczbie określonej w § 2 pkt 3 spośród
zgłoszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych.
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7. Na członków Rady wyłonieni zostają kandydaci, którzy zdobyli największą ilość
głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje komisyjne losowanie.
8. Szczegółowe wyniki głosowania Prezydent Miasta Szczecin ogłasza w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej w ciągu
7 dni od daty zakończenia głosowania.”.
2. W załączniku Nr 2 § 9 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk, opinii, zwykłą większością
głosów. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw", decyduje głos
Przewodniczącego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Jan Stopyra
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