
Uchrv.b trrżź016
Porvilto{,ej Rrily Dratalności lołlkn Ptrbli.żnego

, dtri. 16 e.NcĄ 2016 i
s,sprlwi€ pr4vjęcia Regul.minu Połiarosej Rldy Dźi,t,lności Połtk! tublicznego.

Na podsia*ie Lstavx ż dnia 24 kwietnia 2003 l. o dzialalności Dożrlku publicacqo
i ó Wolo diŃie (tj, D?,U, z 2016 r,, poz,239). ó@ Ucbw!ł Nr x!45/2ol5 Rad} Powiatu
Kmiennogórskiego z dńia 29 Mześnia 2015 L N spra$,ic trybu PowobMia cżłónkó\!
oraż olgmiżacji i trybu dzigłania PowialóŃj Rldy Dżialalności Po4tku Publiczneco z póa, znr,.
uch$ala się. co m§ępu]e:

§l.
Przrjmuje się Regutmin Po\ialo}€j Rady Dzisłalności Poątku Pubticaegó śMowiący żaląchik

§),

Uchsałż §chodżl l łlLe?dn]enr podjęcia,

Slmna ] ż 6 Uchrvały PoN]ab§.j Rady Dżidolności Porylku Pub]iczmEo ł §pra§ie przyjęci!
Regulfuinu?oviaiołtj RadyDziolalności Poż!*uPublicaego.



UZĄSADMENtE

do Uchłaty Nr 2/2016 toł,iltowej Rsdy Dżialalnoś.l Połtku Publimego
l dnb ló cz.mc,20ló l.

w sprNtć atwierd,łni! Ręulanńu Połiltołcj R dy Dziahlności Połlku Plblicznggo,

Re_gulamitr jes Uyczególosienigm apiów Llch§a' Rady Porvialu KamińnqóBkielo
Nr xy45/20]5 z,lnia 29 vźośnia 2015 l. w sprawie ĘbU powoływania ozłonkó* oru oĘanjzcji
i !rybu dżia]anid Po*ialołej Rad} D7iałalności Pożyiku Publicżiegó ż Póm, żm,. okftśh pla\3
i óbówiqżki członkós Rady. alady obicgu infomi.jj i podćjmo§anh dsyzj i pomidzy posigdDnjińi Rady

dŁ opisuje spd$bj ńiejse i,lkigs ]nfomówania orgatri4cji poaządós}ch ł pó\yielje kamieuo!óBkim
o pmlYnych umoco§?nieh Rady, pórżądków ohr.d, podjętych decyzjach oE uchweh.h. . bkż
o nornvoś.iach komuikowia ś]ę §tbT oĘ iao]i z Rada,

Dziah]ności Połltu Puhlicde_go W sprawie !żyjęcia



Za]ą.Znil \r l dó Uch*a!NI2120l6
Rady Dżi!łr],Dś.i Poą!k! P!blj.r]9,9o
ż dtria l6 czeN.a ?0ló r,

Posialosej Rad} D,illżlnuśCi PoĄ lku Public/nttsU

l. Re,!Ulanin }ysz.aeólńia loDpetencj. Rdd) \skazanc $ lrJa\ie ż dnja 2.] k§iellia ]0o] I
od7alallroś.ipo4rkupubLi!żiegoio§o]0ntaliaci.(jDżl]z20L6rpoż139).z\Yańcidr]ejUja\Yą
olaz * UchRa e RadJ, Po\iafu K!]nieiiosónkicgo \r xl/.]5D0l5 zdn a 29 \ż.śńia 2015 l. \ spn\ e
lryb!po\oły*aniac,hlkó\o,o€anj-ciitryhtrdziałatriaPD\ialo§ćjR.d!Dzja]a|ościPo4tku

Regtrlanir ok!ś]. pE\yr i obo\Yiązki .żłónló§ Rady. 7asarl! olji9gu ilfoffia!,]i
i podejmośliid decyżii poDj]ędł posiedzeiiamj Rad!. Potrsdto op§ujc sposób, ńiejsce
i zakfos informosanń oBłliza.ji poża,ządo§_\!h ! po\jo.]e k niennog&skim o pm\Dlch
uńo(Naniac]l Rldj_. polządkó\ o6rad. podję§ch dec}Zjach omż rchłaładl a kr,e
o moż nvościadl komutriko§.ńirsię §chżc orj:łljacriZ Radą

§l

!]

l) v}-raŻanie opinii o p,ojek,ach u.hułł jxklóly pra\€ Djej{o§tgo d.q.7ąc]-ch łir] zadiń
publi.Zllc]j.o]ttórei no{a Wa[l 5h§1]

]) wlmżnie opi|ii do pdeklu Progiamu \spółpra.! po\i.lu lamjgiiogóńljego
ż oĘan]7.cjani póżłżądos_\mi oFz pódńiolrńi \ymignion}mi ł ań,]] Uśa\y:

3) vlraźanić ópinii. plopotro\9nic p or}feló\ omz pot7śb § Zkle sie z Lecan ia 7adań publicżLłc]l
polvjaiu o,3lniza.joń pożauądo§],n ii,m}m podD obnl:

.]] §j.€żanicopjnii\5prałiep.oick,ó§śnrusozdań,realiza.j]loczneeopregrłmu§spółrlac_\:
5) §j.mżanic opińii§ $m*ie Pme]1o budżeo po§iatj kańi.nno3órskic3o rv Ztresie slsoloś.j

łodkó\ f]ninso\j-cr prżeznrc7.ir-ch dh or_qaniza.ji pożarządo\J-clr oraż podmiotó\
}vaD enlonj,.h\ an ] UJ ]:

6) V)i.Ża|je opinii \ spĘ\Yach z.sad organizc]i p,9pro\adzanja onYaĄlh koiku^Ós olgn
żllnszan}th przeż zaźąd Po§ iatu Kan ien Ńgó6kj.go na pod !a\ ]c U *alD i

7) wymaDj9 opinii § !pra\ie doboru landJ,d.lós do skłrdtr komilj] konkuśo§}ch opńi|ją.)cll
ófeń na reaLiacrę 7!dań pUblic7n}ch \Y łnrże po41kU p!bli.znego. z zaiź.żcijcm.

Dzjałalności Po4tku Publi.żje_go W spravie plz!ęci!



ż. \ konrisjj k n|mo§ej lje Dj.że u.ł$i cąć osoba któnjeś prżcdn !i.i!lln oe ]iżo.jj
rplikują.ei \ dan!D kotrku6i.:

3) \|],mż.ij9opiijiopĄekcieakiual!,jciistalegi]RozłójLLPo{i.luKami9n]oeoś[iegol
g) l'n,no§a|]eo§iąlnjęć ipFa]lacjidorobkuo._g zlcii Po,r,ądo\}!hI
l0)Ud7ichnic poDloc! j tr)].żi|lie opiiii ]r plztpidku §poró\ międĄ orgrna]nj .dilinntłcji

p bLi.Zicj, i orlrnjzicjam po7źżądo\Dmj omz Podń.kilj {)mjcnion}'ni \ ań, ] Uś,]

1l)Na \niosck RadJ- prżekuy\rlne sąjej do żaoPinio\anja le Pnljgl§ uch\!ł j aktó§ p€\a
Dje lcosego dolt.4ce §leĄ łdAń publńzj!.h olórcjmo\aNań,4 ś l!.

]) żlecaó p.żepNYad7rnie bsdąń ioDmco§anic ekspeĄz7\iążan},!h z rciliZ.!ją,c zadań:

r] Podej no§a. *spółPracę zDo ]rośląską R.dą Dzia]aLnościPołrkLL PUbLi!ż|egooraz po§ołań)nli
ia Dohl!' Śląsl( połiato§lD i eminn),nj iad ni dzilhhDśc] Do4 u pub]iczne_{o

na san,nkac]l Panne§Ns orxż §UweEnnoŚci *En. ]y sż.Ze!Ó]noŚci D'e, §'arenne
inlormo§,nie się o liierunka.h dzja]ańi

]) 7ap r,57ai do uc7.ni ].n\ a § ,iqi posi.dzc| jach pl7edna\ł ic ie] i orgrnós adD n nh.j PubliczŃj
i or_!.niża.ii póZil4dd{y.h nierprczenlo\łlldl § Rldzje. a hkż pPcdn ricicli
Do]nośląsljejRrd)Dzia|J]nościPo4tkuPubli.znego,ndpo\]alo\).|jgDjjln}dli

1) Rad. narże dokonrs ać. jeni żaistnieie taka porzeba, żfuian zaphó§ \ i ń ić,]sZ] m Regtrlmrb ic

§1,
Pm§a iobolyjązk croikó\ Rad!:

l, c7]onck Rrdy ma Pmrlo \ szcżcgólnoścjdo|
|,/l i,:l . d--,,ęoP, ,.1.7dn.o,\e
) \\E|{oi !\,4Li,cdo l ,nl p /.l.,_,lJ,- c"dn.
]) l]zyslti\\ł|ie dodatko\yah s!jrśnień onż ópinii:
.l) vno57enń te alós do Do!79dk o6[d Rad}]

5) Wijosko§inii odokoiinis sproJo§ań * potolo]ach Rad!|

6) ol,-vm$ania infonnacjj o ot\anj,ch spotkanilch inlonna!}ino.konśuhic)jD!.h
z prz.dn5§icicllmi orgl|jzmij poTżądo§)dl. olgi|]Zollan]ch prżez slafunło Po§il(o\e
§ Ka,nńnmj cóu

] Do obo§iqzkó$cżłoDki Rad, n5lc2),\ llczegó]ljości:
l) l]cZntrlicn\o w pośiedzrnirdl R L).d ]dl bzpo.zęcia do zrkończeiił:
]) Db.njc o roz(ói .ał!!o sclloń póZrądo§tlo po§illu krmic|no!óćk e_{o. \sprgl.ńie

óĘ.niacji pożł.żądowlch B \p[§adl ż\iŁrny.h Z po4śk]s jetrl śmdkó$ limxo\lch:
r) Znajomość aktó\ pj!\D]dl do!.7ąc}ch *lpóhrrał orgmóq ldtrli,liśt5c i PUb ic7ne]

z org5 r 7qan po,!?ądo*},n]:

sloM ] z 6 UcN.ł} Póuńl.*c.] Rrd! Du ahLDości Poatk Publj.hc,go W sll!§ic prż}ręci.
Regul!]niiu Po§iab\ej R!d) Dziaiahości Poż) iku l'ubLićznćgo,



1) Podej,no\aljg d.c)Zji * oparcilL o m lcpslą \iodzę i p]zeLonliie o iicjoia]ności
p..potrorYiilch loz§ jq!ń:

j)Udżi!ł \ .n\aĄc] 5poikiniadl nrfomr}jio-konsu]la.ljn).h o.gaDjzo§!|!.h
l pu.dsbwici.lańiórlrniza.jipożarżądo§lch pżcz slarón\o |oryjaloNe § KaDlie igj Górżc.

§5,

l w śkład Rrd] {.hodzj5 cz]oikó\Y. ł tytrl]
l) Jed.n p,ldJa\iciel R!,jrPo§iłnL Kanjcnnogóńkj9!!.
) ].d.n r/cdJ ,, c /. id q i,.r <an .1 o,o, l, ,,

]) T7f,c]l przed$lsicieliorga|]za!j] po7a.ż4dowych ofiż podmiolótr \lijiełjonych N alL] | .]

] Rada slh& si9 z dsn.h §spółpze§.dnj.4.}cb fupuenniąc}ch src|! sa,no.żądo\lą
i orgłniża.j pożiiądo\_ach, 59k.chrż].Ę, pDzonilrc]l cżł.ikó§

]], RadaobEdrL e nł posi.dzeiiacl] ii§n\.h,
]. Do adaó \jpóln,e§odiic,4c,vch D&j.4

]) Replezeńo\9trie Rad! D9 ześtrątz:
2) L\hllD].cnninó\.Z§ohĄ\anieip]!\adzeii.posiedzeńRad!l
:]) L]jll$eporządktrpn.Rid]p,av|\Zgkdn]enn,mdAj[sp€wpl7.\idzianlcbdo.o4f7.|]a

i eł cnn,d]j ego ,!pl.sz n ia e [sp*tŃ:
eb, .,. | 3, p5o]

j, Do żrdń sclrelarża n!l.ż}:
|) c Zu\tai e md spoządzanjen DroiokoJó§ z ob]źd Ridy:
]) Pro\adzenre dokujn.nb. i R§,ł:
3) Dosarc,atrie \sze]kicj dokun.lacji(pretokoi z obfut, l!y obecnoŚ.i iinDc) do Njd7ia]u

d \d,|\,JU,,,, oo,., Ąelo\ ,dmi.i:l ,o/,
6 Posied7ci]a Rad} 

^Yo|LL,]e 
jcdcn ć §spó]przc\odiiczą!)ch Radl \ PorożUmienilL ? dntgift

\spółpzc§odnić7ą.ln } ,njaĘ po!zgb. i]e.adziej nizmZ nr k§rńll
7 Na rYniose]t co |ij,nniei d\Ó!h członkÓ\y R,d) ,]ednj ?. §spÓIrlzć\lodnicżą.rch

§ pol.ż ni!niLL Zd]trgj,n lspÓ]prć\odnicżą.)Dj ż\ołuje posildzłic
3 obk]} posicdżenja Rod} są prtl\omocDe jtśli WenDi.4 \Y i.h bgz§lgLędnł §iękvość składu

Rld\ j \ §fu jeden 7. *spółprże\odtriczącldl,
9 o kminie Nsiedzeń omż por?4,jku obmd Rad] c7]onko§il zaNjadam]ani są przez jednego

Ze \spó]pźe\odniczącrch § sposób \kulecziy co mjDnjgj ] dni prżgd plaio\ai}n ic ni,bl
W uzasadnioDlch pżlpadla.h 1emin ie, może Zonaóskócoi! do ] dni,

l0. Zobo\ ą7Uj. sę o7]onltó§ Rad] do poinlomrolyrnil §spółprzetr.dtrigąclch R.d) ó n\órej
nieobccIościia posiedzen jU Rad! .o nar mD icj ] dnin,ed Bialonyń l!mine posiedzeiia

l ]. W prż!padku ni!Npra§].dlnr]onej nieobccDoś. c7]o ki R.d} nJ ] ko]ej]j_\c]j Dosied&nn.h \ cią!(
k3dcr.ji.j.dcn 

^ 
lyspółpźe\odnic7ąc]ch \l !7godiienn, ż dnL_i,n \spó]p?!\łodni.Zącym sklada

"triol.k 
do slams\ Po\ilfu Kflnjcnfu3óńkicgo o od§ohDje c7łoika R!d!, UZUpehr e|]e skbdu

R,d) iin9pLLle zgodtric z uśarvą rn c g

stom 5 Z ó Udlla\ Po§ialo§ej fud! ]lrił.lnóści Fołrku Plblicznclo ł spn§ie pPłjęcia
Itc_qulmrinu Po]rjaiołej Rady DZialahości loątk Plblicune!o.



cżłoikosN. s Radżie una]c z LĘb$en kidgi.j], a od\olanie .,łotrka pr}d upl_\[eD (ed!i.ji
Doa |.nąpiĆ \ dr.d7! u.h\ał}zalżłd| lo\yjal! K ] eimgóńLjego \ p.Ą-'Dlt]ko:
] ) Złożcnia reżygnicjj z c7łolkon§a:
2) Na \ynn\ek podfoioió* zglasżają.lch k dtdak:
]) skazni! go pn*omosly lĘrolienza przgnępś§ o poDcłtr ione Z \ i,l) uń)ślicj:
1) Po§sEtrix t§ałej trigzdohlości d. pcłńieijr oho*iPkó\ .żlulkr Rady z polvodu choŃb)

sN ierdzo tj oźoczgnion ]e(l6kifu]
5) w pr}pldku śilicrci cżłonka hlb Ń§ohli& Zlrząd Po\iatL na c45 do końc& kadcn.ji Rad}

po(ołu]g na.icl nljejs.c ijhł osob9 z ża.hoLvanic P,ocedur p2) po§o!§xin, lzłonkó\ do
Rad} mzpo.ż\ DaiąceJ [rdencię,

Radr rYy, aż opinń i nano§ 6k. \ lbnnie Uchl a]. które śą podej,n.\ra|l 
^)kłą 

s iękynś. ią głosó§
i obo\łią7l,ią\sz]*ki.lli9J cronkó\ ( r ch§ał} pod pnuą rv§ półTz.lYodn iczący.
laad, może żrpn\żać do u.ć!nicNv,§$roich posjedżen ja. h lutoró\ pfuie|ló\ dokumeŃóly rżc,
sie6ie opinio\an}ch, prżedna\icieli slaloy\i Powiato§lgo § Kińiennej Góż.. przedsF\icicli
i,ln\.h r.d ly po\ic.i9 kanric|no8ónlnn or2 pż9dś lj.iel] orga|jzJcij poZżądo().h ó,żz
podnióló\ \_rmieiio|!c]l § d,] trś, ] UsE§).
Wsłsc] czbnko§je R!,ly fupreć ują.) orlaniżacre poz3rżądo\c trykóiuą $rój małdal
nieodpllhie, a .złon|.Nie R.d} hędą.! pżed*ałicielami zlźądu ] RidY Po§ifi, \ Qndlh
§voich oboL!ią"kó§ łUżbo§)ch

]]

§6

§7
Reg0lalnin \chodżi§ ż!ćie 7 dnie prż]ję.ja prżezczłonkóN Posia(oRej R,dy Dzh]alioś.]Pożllku

\\tpólp.zc\odtriczą§ Rad\

] w dba]ościo pr7eiź)iośó dzia]anń Rady i,noź]nloścFdl nfońo\aniaojej bicżąc}.h I cadl n.
ślodid i]nencio\ej Po\irl! Kłnien|ogo§kiceo publiko\ane są inlbnnĄe o trmoco\lńiich
pń\|}ch olaz o dzh]alDoś.i Rad), rY s7.zcgóLioś.i: dokurnel§ dolJ-c4ce po*ołan a Rad],
Uch§an,ZiżądU Po\YillU Kamicmo_qórTkicgo, Rad) Po\iat, Kamjennqó,s]rjego oraz prololoi,
7posiedZeń Rad). trch\ab Rrd},§Pra*ozdai]azdzjah]|ościRrdt

], obslneę administaci]jo bi,LNązap ynia sbmNo Po\łiaio\e Ly Kanieinej córze,

,, :] 
-.!ii,

DzjałaLności Poątk! Publi!żiego * spraqie prży]ęcia


