Uchwała Nr 1290/173/16
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego”
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 41b ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) –
uchwala się, co następuje:
§ 1.

Przyjmuje się „Tryb powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji
ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie – Pełnomocnikowi Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3.

Traci moc uchwała 1235/376/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września
2014 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego”.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 41 b ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) zarząd województwa określi,
w drodze uchwały, tryb powoływania członków Rady Wojewódzkiej, uwzględniając potrzebę
zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego tych
organizacji i podmiotów, a także terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady
Wojewódzkiej.
Wojewódzka rada działalności pożytku publicznego to grono doradcze, którego rolą
jest konsultowanie i opiniowanie wszelkich spraw związanych ze współpracą organizacji
pozarządowych oraz samorządu województwa. Jest niezwykle ważnym elementem dialogu
obywatelskiego, a tryb w jakim ustalany jest jej skład stanowi przedmiot zainteresowania
podmiotów zaliczanych do III sektora – przede wszystkim organizacji pozarządowych. Z tej
przyczyny ustalenie trybu powoływania członków wojewódzkiej rady działalności pożytku
publicznego oraz dokonywane w nim zmiany są konsultowane z organizacjami
pozarządowymi.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie 1 – 22 lipca 2016 r. – zgodnie
z trybem konsultacji wynikającym z Zarządzenia Nr 15/11 Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji
społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Nie zostały zgłoszone uwagi.
Wprowadzany niniejszą uchwałą tryb ma docelowo zastąpić ten przyjęty uchwałą
1235/376/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09 września 2014 r. Zmiany
wynikają z doświadczeń związanych z naborem członków do Mazowieckiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego III kadencji i zostały zaproponowane przez obecną radę.
Dotyczą one:



wprowadzenia możliwości rozszerzenia składu osobowego rady w trakcie kadencji,
wprowadzenia obowiązku załączenia dokumentów potwierdzających osobowość lub
zdolność prawną podmiotów, których dane nie są dostępne w KRS, a które zgłaszają lub
dają swoje rekomendacje osobom kandydującym na członka rady czy też biorą udział
w głosowaniu,



wprowadzenia możliwości oddawania głosów w formie elektronicznej,



przyznania czynnego prawa wyborczego w głosowaniu na kandydatów na członków rady
stowarzyszeniom zwykłym wpisanym do właściwej ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
umożliwienia głosowania na od 1 do 4 kandydatów, a nie jak dotychczas na 1,
wydłużenia kadencji rady do trzech lat – zgodnie ze znowelizowanym art. 41 a ust. 4
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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