
 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 462/VIII/19 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 6 lutego 2019 r. 

 
Druk Nr  
Projekt z dnia  

 
UCHWAŁA NR    
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 
z dnia              

 
w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji  

i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 41g ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), Rada Miejska w Łodzi 

 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się „Tryb powoływania członków Łódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Przyjmuje się „Sposób organizacji i tryb działania Łódzkiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr LXVI/1430/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków i sposobu organizacji i trybu działania 
Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 3965). 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 

 
       Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi 
 
 
Marcin GOŁASZEWSKI  

 
 

 
Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi 
 

 



 

 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia                   

 
Tryb powoływania członków Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 
§ 1. Członków Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej Radą, 

powołuje Prezydent Miasta Łodzi.  
 
§ 2. Zgodnie z art. 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Rada składa się z przedstawicieli Rady Miejskiej w Łodzi, 
przedstawicieli Prezydenta Miasta Łodzi oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie 
miasta Łodzi, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi. 

 
§ 3. Do składu Rady wybieranych jest: 

1) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Łodzi, wskazanych przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łodzi; 

2) 7 przedstawicieli Prezydenta Miasta Łodzi, wskazanych przez Prezydenta Miasta Łodzi; 
3) 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgłoszonych i wybranych przez 

organizacje pozarządowe. 
 
§ 4. Kandydatów na członków Rady, o których mowa w § 3 pkt 3, zwanych dalej 

kandydatami, zgłasza się na formularzu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Łodzi, którego wzór określi Prezydent Miasta Łodzi. 

 
§ 5. Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez organizacje pozarządowe, 

prowadzące działalność na terenie miasta Łodzi, przy czym kandydat nie musi być członkiem 
organizacji pozarządowej. 

 
§ 6. Kandydatów można zgłaszać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia naboru przez 

Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
§ 7. Ogłoszenie o naborze kandydatów jest umieszczane na stronie Urzędu Miasta 

Łodzi pod adresem http://uml.lodz.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi.  

 
§ 8. Lista kandydatów, spełniających wymóg określony w § 5, zostaje umieszczona na 

stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://uml.lodz.pl, w zakładce „organizacje 
pozarządowe”, niezwłocznie po zakończeniu naboru kandydatów. 

 
§ 9. Po zakończeniu naboru kandydatów odbywa się otwarte spotkanie kandydatów  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych poświęcone prezentacji zamierzeń 
kandydatów. 

 
 



 

§ 10. 1. W ciągu 14 dni od daty spotkania, o którym mowa w § 9, każda organizacja 
pozarządowa, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Łodzi, która 
prowadzi działania na rzecz mieszkańców Łodzi, może głosować na trzech kandydatów  
z listy, o której mowa w § 8, na karcie do głosowania, której wzór określi Prezydent Miasta 
Łodzi, przy czym wybór danego kandydata winien zostać potwierdzony podpisami osób 
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.  

2. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie granicznym głosowania  
oraz podpisane przez osoby nieupoważnione, nie będą rozpatrywane.  

3. Do Rady wchodzi 10 kandydatów z największą ilością głosów. W przypadku równej 
ilości głosów decyduje losowanie. 

 
§ 11. 1.Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów oraz informację o kandydatach, którzy weszli w skład Rady, 
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem 
http://uml.lodz.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe” niezwłocznie po zakończeniu 
głosowania.  

2. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 5 dni  
od zakończenia głosowania, o którym mowa w § 10 ust. 1, do Prezydenta Miasta Łodzi. 
 



 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia               

 
Sposób organizacji i tryb działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 
§ 1. Przewodniczącego Rady i pozostałych członków powołuje Prezydent Miasta 

Łodzi. 
 
§ 2. Rada wybiera spośród swojego grona 2 wiceprzewodniczących – przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. 
 
§ 3.  Zgodnie z art. 41i ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie do zadań Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
zwanej dalej Radą, należy w szczególności:  
1) opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta Łodzi; 
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji  pozarządowych; 
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi; 
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych 
standardów realizacji zadań publicznych. 

 
§ 4. Rada zajmuje się również sprawami przedłożonymi przez przewodniczącego Rady, 

bądź na wniosek przynajmniej 3 członków Rady. 
 
§ 5. 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Rada może: 
1) powoływać ekspertów; 
2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także 
przedstawicieli rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 

3) zlecać przeprowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacja jej 
zadań. 

2. W sprawach dotyczących organizacji pozarządowych z danej dziedziny, mogą być 
zapraszane osoby reprezentujące organizacje działające w tej dziedzinie.  

3. Rada może zadecydować o odbyciu posiedzenia otwartego. 
 

§ 6. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 
wniosek co najmniej 5 członków Rady. 

 
§ 7. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  

na kwartał. 
 



 

§ 8. Członkowie Rady informowani są o terminie posiedzenia telefonicznie, listownie 
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż na 5 dni przed planowanym 
posiedzeniem. 

 
§ 9. Posiedzenia Rady prowadzi jej przewodniczący, a pod jego nieobecność wskazany 

wiceprzewodniczący, bądź inny członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady. 
 
§ 10. Porządek posiedzeń ustala przewodniczący Rady. Porządek ten może zostać 

zmieniony na wniosek członka Rady, przyjęty zwykłą większością głosów. 
 
§ 11.1. Rada przyjmuje stanowiska w formie uchwał, które zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej 
ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego Rady.  

2. W przypadku braku obecności co najmniej połowy składu Rady, głosowanie 
dotyczące danego stanowiska może się odbyć w drugim terminie, po upływie 20 minut od 
momentu rozpoczęcia obrad, bez względu na liczbę obecnych członków Rady.  

3. Uchwały podjęte w drugim terminie pomimo braku co najmniej połowy składu Rady 
są ważne. 

 
§ 12. Podjęte uchwały przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie Prezydentowi 

Miasta Łodzi. 
 
§ 13. Informacje dotyczące prac Rady zamieszczane są na stronie Urzędu Miasta Łodzi 

pod adresem http://uml.lodz.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe” w zakresie ustalonym 
przez Radę. 


