Czerwionka-Leszczyny, 18.05.2015 r.
Protokół
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach w dniu 18 maja 2015 r.
W dniu 18 maja 2015 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się posiedzenie
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Obecni na spotkaniu wg załączonej listy obecności.
Tematyka posiedzenia:
1) Ustalenie trybu konsultowania projektów prawa miejscowego
2) Dyskusja nad projektem Regulaminu Rady, wnoszenie uwag, przyjęcie Regulaminu
3) Promocja GRDPP
4) Szkolenia członków Rady
5) Sprawy bieżące
Ustalenia:
1. W związku z faktem, że będzie zmieniana uchwała Rady Miejskiej w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. Z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji proponuje się wprowadzić zapis, że informacja o podejmowanych
konsultacjach będzie również przesyłana drogą elektroniczną na skrzynkę mejlową
Gminnej Rady: grdpp@czerwionka-leszczyny.com.pl do której otrzymają dostęp
wszyscy członkowie Rady.
2. W trakcie dyskusji nad projektem Regulaminu Rady zaproponowano zmianę zapisu
w Rozdziale IV Posiedzenia Rady ust. 6 na zapis następujący: „6. Członkowie Rady
są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady. W przypadku
powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności członka Rady, na co
najmniej trzech kolejnych posiedzeniach, Rada występuje do Burmistrza z
wnioskiem o odwołanie członka”. Jednogłośnie przyjęto Regulamin Gminnej Rady –
uchwała nr 1 w załączeniu.
3. Na zaproszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku w sprawie
szkolenia członków Rad w Rybniku-Kamieniu członkowie naszej Rady zgłaszają się
indywidualnie ( ustalenie dogodnego terminu szkolenia ).
4. Ustalono harmonogram spotkań Rady: drugi wtorek kwartału co 3 miesiące
zaczynając od września.
5. Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z odbywającymi się spotkaniami
w sołectwach i dzielnicach wystosował do Burmistrza Gminy i Miasta pismo z
prośbą o informowanie mieszkańców o powstaniu Rady i jej znaczeniu dla
mieszkańców.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach
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