
 

Czernica, 03.07.2015 r. 

OiSO. 0002.10.1.2015.IK 

 

PROTOKÓŁ NR X 

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2015 r. 

1. Obrady Sesji Rady Gminy Czernica zwołanej na wniosek Wójta zgodnie z art. 20 ust. 

3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1998 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 

z późn. zm.), o godz. 17.15, otworzyła Przewodnicząca Rady, powitała Wójta Gminy, 

Radnych, Sołtysów, wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła 

prawomocność obrad; ustawowy skład Rady – 15 radnych, obecnych było 14 radnych, 

radny Piotr Zakręta był nieobecny.  Lista obecności radnych, sołtysów i gości stanowi 

odpowiednio: zał. nr 1 i zał. nr 2  do protokołu 

2. Do zaproponowanego porządku obrad – uwag nie wniesiono. Porządek obrad został 

przyjęty 14 głosami i stanowi on zał. nr 3 do protokołu. 

3. Rada rozpatrzyła projekt i podjęła uchwałę  w sprawie: 

 

1/ trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Czernicy 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

umożliwia powołanie gminnych i powiatowych rad pożytku publicznego, jako organów 

konsultacyjnych i opiniodawczych wspólnoty samorządowej zgodnie z art. 41e ust. 2 

powołanej na wstępie ustawy. Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego może tworzyć taką radę na wniosek organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. W wyniku złożenia wniosku przez 6 organizacji 

pozarządowych w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego w gminie 

Czernica, został przygotowany projekt, który następnie poddano konsultacjom zgodnie z 

uchwałą Nr XXXVII/319/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 r. w 

sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, 

oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Podjęcie niniejszej uchwały 

ma na celu zapewnienie szerszego uczestnictwa w życiu społecznym organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy poprzez współdziałanie z organami władzy 

samorządowej. Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ o charakterze lokalnym, 

instytucjonalizujący zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem 

publicznym a sektorem pozarządowym.  

 

Radna Katarzyna Moroz skierowała pytanie o interpretację przepisu § 6 ust. 1 uchwały 

Nr XXXVII/319/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 r. w sprawie 

określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, oraz 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach 



dotyczących działalności statutowej tych organizacji, z treści tego paragrafu wynika, że 

wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych przez organizacje opinii i uwag oraz 

stanowisko Wójta Gminy Czernica z podaniem uzasadnienia w przypadku ich 

nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Czernica, nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu 

przesłania pisemnych uwag i opinii lub od daty otwartego spotkania.  

Interpretacja prawna dotycząca zapisu § 6 ust. 1 powołanej uchwały nie rodzi 

przeciwwskazań aby przedłożony do rozpatrzenia projekt uchwały został podjęty, ponieważ 

wnioski i opinie które wpłynęły zostały uwzględnione i wpisane do projektu uchwały, który 

został przedłożony do opiniowania. 

 

Do przedłożonego projektu uchwały wniesiono następujące autopoprawki: 

-  w § 4 ust. 9  zaproponowano zmianę zapisu: 

Projekt uchwały: „Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Rady 

pożytku, Wójt ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników” 

Autopoprawka do projektu uchwały: „Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów 

uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały 

wybrane do Rady pożytku, Wójt ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty ustalenia wyników” 

 

Wniesioną autopoprawkę poddano głosowani. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem autopoprawki głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciwko wniesionej 

autopoprawce 

- w § 9 ust. 3 zaproponowano zmianę zapisu: 

Projekt uchwały: „Pracami Rady Pożytku kieruje przewodniczący lub zastępca 

przewodniczącego” 

Autopoprawka do projektu uchwały: „Pracami Rady Pożytku kieruje przewodniczący a w 

przypadku jego nieobecności obowiązki przewodniczącego przejmuje zastępca 

przewodniczącego” 

 

Wniesioną autopoprawkę poddano głosowani. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

- § 9 ust. 5 zaproponowano zmianę zapisu: 

Projekt uchwały: „Z posiedzenia Rady Pożytku sekretarz lub inna wyznaczona osoba przez 

Przewodniczącego Rady Pożytku lub jego Zastępcę, sporządza protokół, do którego dołącza 

się listę obecności” 

Autopoprawka do projektu uchwały: Z posiedzenia Rady Pożytku sekretarz lub inna 

wyznaczona osoba przez Przewodniczącego Rady Pożytku a w przypadku jego nieobecności 

przez jego Zastępcę, sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności” 

 

Wniesioną autopoprawkę poddano głosowani. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 



- § 9 ust. 6  zaproponowano zmianę zapisu: 

Projekt uchwały: „Protokół z posiedzenia podpisany przez Przewodniczącego lub Zastępcę 

Przewodniczącego oraz przez Sekretarza lub osobę wyznaczoną zamieszany jest w terminie 7 

dni w Biuletynie Informacji Publicznej.” 

Autopoprawka do projektu uchwały: „„Protokół z posiedzenia podpisany przez 

Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego oraz 

przez Sekretarza lub osobę wyznaczoną zamieszany jest w terminie 7 dni w Biuletynie 

Informacji Publicznej.” 

 

Wniesioną autopoprawkę poddano głosowani. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

- w § 10 ust. 1 zaproponowano zmianę zapisu: 

Projekt uchwały: „Wnioski, stanowiska, ustalenia i opinie Rada Pożytku podejmuje w 

formie uchwał, zwykłą większością głosów,  obecności, co najmniej połowy członków Rady 

Pożytku. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Pożytku 

lub jego Zastępcy” 

Autopoprawka do projektu uchwały: Wnioski, stanowiska, ustalenia i opinie Rada Pożytku 

podejmuje w formie uchwał, zwykłą większością głosów,  obecności, co najmniej połowy 

członków Rady Pożytku. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego Rady Pożytku a w przypadku jego nieobecności  jego zastępca” 

 

Wniesioną autopoprawkę poddano głosowaniu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zawnioskowała aby wprowadzić do projektu uchwały zapis tak 

jak zrobiono to w autopoprawkach. „….Przewodniczący Rady Pożytku a w przypadku jego 

nieobecności jego Zastępcy…..” 

 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za 

przyjęciem uchwały było 14 radnych, uchwała stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

4. Na tym Przewodnicząca Rady, o godz. 18.00, zamknęła obrady Sesji Rady Gminy 

Czernica. 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Irmina Kościańska 


