
UCHWAŁA NR 262/VII/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie 
określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz 

trybu powoływania jej członków

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) oraz art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia 

organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej 
członków, zmienionej uchwałą nr 547/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. 
Województwa Lubelskiego poz. 3816), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W skład Rady wchodzi 18 osób, w tym:
1) 2 przedstawicieli Rady Miasta Lublin;
2) 7 przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin;
3) 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

prowadzących działalność na terenie Lublina.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących, którymi są wybrani spośród członków Rady:
1) przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

prowadzących działalność na terenie Lublina;
2) przedstawiciel Rady Miasta lub Prezydenta Miasta Lublin.

2. Współprzewodniczący wybierani są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej 10 członków Rady. Z wyborów sporządza się protokół.

3. Odwołanie współprzewodniczących następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek 
co najmniej 1/3 członków Rady.

4. Wniosek o odwołanie współprzewodniczących musi zawierać pisemne uzasadnienie.
5. Prezydent Miasta Lublin wyznacza sekretarza Rady spoza członków Rady.”;

3) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań współprzewodniczących należy:”;

4) § 8 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„koordynacja obsługi administracyjnej, biurowej i prawnej Rady, w tym przygotowanie dokumentów, 

zatwierdzonych przez współprzewodniczących;”;
5) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady zwoływane są przez współprzewodniczacych lub na wniosek co najmniej 1/3 członków 
Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie po jej 
powołaniu.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w postaci uchwał, stanowisk i opinii podejmowanych na posiedzeniach 

lub drogą obiegową za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 9 członków Rady.
3. Rozstrzygnięcia Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że uchwała 

niniejsza stanowi inaczej.
4. W razie niemożności osobistego udziału w posiedzeniu, członek Rady może wyrazić na piśmie swoją 

opinię w zakresie spraw wynikających z porządku obrad i materiałów roboczych otrzymanych 
w terminie określonym w § 11 ust. 1, z uwzględnieniem § 11 ust. 2.

5. Pisemna opinia powinna być doręczona współprzewodniczacym Rady co najmniej na 1 dzień przed 
wyznaczonym terminem posiedzenia.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie Rady powiadamiani są o posiedzeniu i porządku obrad na co najmniej 5 dni roboczych 

przed planowanym terminem. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały na posiedzenie.
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2. Poza posiedzeniami dopuszcza się przyjmowanie przez radę uchwał, opinii i stanowisk drogą obiegową 
za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wyznaczonym przez współprzewodniczącego, 
jednak nie krótszym niż 2 dni robocze od daty przesłania materiałów przez sekretarza Rady.”;

8) § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku odwołania członka Rady reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy współprzewodniczący Rady zawiadamia kolejnego kandydata, który 
w wyborach do Rady otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do 
członkostwa w Radzie. Przy równej liczbie głosów o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie.”;

9) § 15 zostaje skreślony;
10) załącznik nr 1 do uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. otrzymuje 

brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego.
 

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Stanisław Kieroński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik
do uchwały nr 262/VII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 maja 2019 r.

Tryb wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

1.  Członkowie Rady Działalności  Pożytku Publicznego Miasta  Lublin, zwanej  dalej  „Radą”, reprezentujący 
organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  wymienione  w  art.  3,  ust.  3  ustawy  o  działalności pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie,  zwane  dalej  „organizacjami”,  wybierani  są  przez  organizacje,
w bezpośrednich wyborach organizowanych przez Prezydenta Miasta Lublin, zwanego dalej „Prezydentem”.

2.  Kandydatów  organizacji  na  członków  Rady,  zwanych  dalej  „kandydatami”,  zgłasza  się  na  formularzu,  
dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, którego wzór określi Prezydent.

3.  Kandydatów można zgłaszać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia naboru przez Prezydenta.

4.  Ogłoszenie o naborze kandydatów jest umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

5. Lista  kandydatów  zostaje  umieszczona  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Lublin  niezwłocznie
po zakończeniu naboru.

6.   Każda organizacja, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Miasta Lublin, która prowadzi 
działania  na  rzecz  mieszkańców Lublina,  może  głosować  na  trzech  kandydatów z  listy,  o  której  mowa
w ust. 5, na karcie do głosowania, której wzór określi Prezydent. 

7.         Karty do głosowania, które wpłyną po terminie głosowania lub będą podpisane przez osoby nieupoważnione, 
nie będą rozpatrywane.

8.  Wyniki  głosowania  ustala  zespół  złożony z  przedstawicieli  Prezydenta  oraz  organizacji  pozarządowych,  
powołany przez Prezydenta.

9.  Wyniki  głosowania  uwzględniające  ilość  głosów  uzyskanych  przez  poszczególnych  kandydatów  oraz 
informacje o kandydatach, którzy weszli w skład Rady, Prezydent ogłasza na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Lublin, niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

10. Do Rady wchodzi 9 kandydatów z największą ilością głosów.

11. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

12. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 5 dni od zakończenia głosowania 
do Prezydenta.
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