
 

UCHWAŁA Nr 423 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 listopada 2016 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina   

z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków  

oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności  

Pożytku Publicznego 
 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

w związku z art. 41g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1817) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. W Uchwale Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego dokonuje się następujących zmian: 

1) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„Kadencja Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.” , 

 

2) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

 

„W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na trzech kolejnych 

zebraniach Rady, Rada może wystąpić do Prezydenta Miasta Konina z wnioskiem 

o odwołanie członka ze składu Rady. Odwoływanemu przysługuje prawo złożenia 

wyjaśnień na najbliższym zebraniu Rady. Do Rady wchodzi kolejna osoba, która uzyskała 

największą liczbę głosów w danych wyborach. W przypadku braku kolejnych osób 

zarządza się wybory uzupełniające.” 

 

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

       

  § 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

                                                                           

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 423 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina   

z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków  

oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności  

Pożytku Publicznego 

 

 

Uchwałą Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego wprowadzone zostały zasady funkcjonowania Konińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, jako organu konsultacyjno-opiniodawczego Prezydenta 

Miasta Konina, mającego na celu kreowanie współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1339), która to  

w art. 41e ust. 3 wydłużyła czas trwania kadencji Gminnym i Powiatowym Radom Pożytku 

Publicznego z 2 na 3 lata, zachodzi konieczność zmiany uchwały w tym zakresie. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 

 


