
 
 

UCHWAŁA NR 43/751/11 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
 

 

w sprawie trybu powołania członków Rady Działalności PoŜytku Publicznego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia organizacji i trybu jej działania. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  z 
2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)1  oraz w związku z art. 41 b ust. 4 i 6 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, 
poz.1536), uchwala się co następuje: 
 
 
§1.1. Określa się tryb powołania członków Rady Działalności PoŜytku Publicznego  
         Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
     2. Określa się organizację i tryb działania Rady, o której mowa w ust. 1 stanowiący  
         załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 
 



Uzasadnienie 
 

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa pozwala 

Marszałkowi Województwa utworzyć Wojewódzką Radę Działalności PoŜytku Publicznego 

jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, na wniosek co najmniej 50 organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyŜej wymienionej ustawy. 

W województwie kujawsko-pomorskim wolę powołania Wojewódzkiej Rady Działalności 

PoŜytku Publicznego wyraziło 68 stowarzyszeń i fundacji, tym samym wymóg ustawowy 

został spełniony.  

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady Działalności PoŜytku 

Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, koniecznym jest określenie w drodze 

uchwały organizacji i trybu działania Rady, jak równieŜ określenie trybu powołania jej 

członków, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie form prawnych 

i rodzajów działalności poŜytku publicznego tych organizacji, a takŜe terminy i sposób 

zgłaszania kandydatów.  

W województwie kujawsko-pomorskim od 2003 r. działa Rada Organizacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która wraz z podjęciem w dniu        

10 czerwca 2011 r. uchwały o zmianie regulaminu zmieniła nazwę na Sejmik Organizacji 

Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sejmik jest demokratycznie wybraną 

reprezentacją organizacji ze wszystkich powiatów województwa. W wyniku dyskusji 

członków Sejmiku Organizacji z Marszałkiem Województwa na temat kształtu przyszłej 

Wojewódzkiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego uzgodniono, Ŝe Sejmik Organizacji 

(wcześniej Rada) będzie desygnował do Rady swoich członków. Taki sposób wyłonienia 

przedstawicieli trzeciego sektora do Rady spełnia wymóg zapewnienia reprezentatywności 

organizacji pozarządowych określony w art. 41 b ust. 4 ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie. 


