UCHWAŁA NR XLIX/1374/2013
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1)) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminy i sposób zgłaszania
kandydatur na członków tej Rady.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) komisji dialogu społecznego - rozumie się przez to komisję dialogu społecznego
działającą przy biurze Urzędu m.st. Warszawy;
2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
3) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta m.st. Warszawy;
4) stronie Miasta – rozumie się przez to adres internetowy www.ngo.um.warszawa.pl;
5) Warszawskiej Radzie Pożytku – rozumie się przez to Warszawską Radę Działalności
Pożytku Publicznego, utworzoną na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Warszawska Rada Pożytku składa się z 20 członków, w tym 10 przedstawicieli
organizacji, 7 przedstawicieli Prezydenta oraz 3 przedstawicieli Rady m.st. Warszawy.
§ 4. 1. Prezydent ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatur na członków
Warszawskiej Rady Pożytku, będących przedstawicielami organizacji, na stronie Miasta oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. Ogłoszenie zawiera informację o terminach do
zgłaszania kandydatur i do oddawania głosów na kandydatury.
2. Kandydatury, o których mowa w ust. 1, zgłaszają komisje dialogu społecznego w
terminie określonym przez Prezydenta, nie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia.
3. Każda komisja dialogu społecznego może zgłosić jedną kandydaturę.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) krótką notę biograficzną kandydata;
2) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;
3) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z
kandydowaniem do Warszawskiej Rady Pożytku;
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, listę kandydatur wraz z krótkimi
informacjami biograficznymi ogłasza się na stronie Miasta.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr
149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

§ 5. 1. W terminie określonym przez Prezydenta, nie krótszym niż 21 dni od dnia
ogłoszenia listy kandydatur, o której mowa w § 4 ust. 5, każda organizacja działająca na
terenie Warszawy może oddać głos na nie więcej niż 10 kandydatur umieszczonych na tej
liście.
2. Głos oddaje się przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
Formularz udostępniany jest w Urzędzie m.st. Warszawy oraz zamieszczany na stronie
Miasta.
3. Oddanie głosu następuje poprzez przekazanie Prezydentowi wypełnionego wydruku
lub skanu formularza.
4. Za organizację i przeprowadzenie głosowania odpowiada Prezydent.
§ 6. 1. Rada m.st. Warszawy wskazuje kandydatury na członków Warszawskiej Rady
Pożytku spośród radnych Rady m.st. Warszawy.
2. Przewodniczący Rady m.st. Warszawy przekazuje Prezydentowi uchwałę
zawierającą imienny wykaz kandydatur na członków Warszawskiej Rady Pożytku.
§ 7. 1. Prezydent powołuje na członków Warszawskiej Rady Pożytku:
1) przedstawicieli organizacji, których kandydatury uzyskały najwięcej głosów;
2) przedstawicieli Rady m.st. Warszawy wskazanych w uchwale, o której mowa w § 6 ust.
2;
3) swoich przedstawicieli.
2. Jeżeli najmniejszą liczbę głosów uprawniających do powołania uzyskały dwie lub
więcej kandydatur, Prezydent powołuje na członków Warszawskiej Rady Pożytku, stosownie
do liczby przedstawicieli organizacji pozostałych do powołania, jednego lub więcej
przedstawicieli organizacji spośród kandydatur, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów
uprawniających do powołania.
§ 8. 1. Prezydent może odwołać członka Warszawskiej Rady Pożytku na wniosek 2/3
składu Warszawskiej Rady Pożytku.
2. W przypadku rezygnacji z członkostwa, śmierci albo odwołania członka, Prezydent
powołuje członka Warszawskiej Rady Pożytku na okres do końca kadencji w trybie
określonym w § 6 i 7, z tym że przedstawiciel organizacji powoływany jest spośród
kandydatur zgłoszonych przed jej rozpoczęciem.
§ 9. Warszawska Rada Pożytku działa na posiedzeniach.
§ 10. 1. Pierwsze posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Prezydent.
2. Na pierwszym posiedzeniu:
1) Prezydent wyznacza przewodniczącego spośród członków Warszawskiej Rady
Pożytku;
2) przedstawiciele organizacji w Warszawskiej Radzie Pożytku wyznaczają
wiceprzewodniczącego;
3) Warszawska Rada Pożytku ustala termin uchwalenia regulaminu swojej działalności.
§ 11. 1. Posiedzenia zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
Prezydenta lub co najmniej 1/3 składu Warszawskiej Rady Pożytku.
2. Posiedzenia zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzeniami kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
wiceprzewodniczący.

4. Na posiedzenia mogą być zapraszane osoby niebędące członkami Warszawskiej
Rady Pożytku.
5. Z każdego posiedzenia sporządzane jest sprawozdanie, które zamieszcza się na
stronie Miasta.
§ 12. Warszawska Rada Pożytku wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej składu.
§ 13. Praca w Warszawskiej Radzie Pożytku ma charakter społeczny. Członkom nie
przysługuje wynagrodzenie, dieta, ani zwrot kosztów związanych z pracą w Warszawskiej
Radzie Pożytku.
§ 14. Obsługę administracyjno-biurową Warszawskiej Rady Pożytku zapewnia
komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy wskazana przez Prezydenta.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 16. Traci moc uchwała nr XCII/2693/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 7
października 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i
trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i
sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady.
§ 17. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy
Ewa Malinowska - Grupińska

