
 

 
UCHWAŁA NR 94/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
z dnia 21 stycznia 2016 r. 

 
 

w sprawie trybu powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, terminu i sposobu zgłaszania kandydatów oraz określenia 
organizacji i trybu jej działania. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 41a – 41d ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały Nr XIV/215/2015 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Przyjmuje się Regulamin określający tryb powoływania członków Małopolskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów  
w brzmieniu Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się Regulamin określający organizację i tryb działania Małopolskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w brzmieniu Załącznika nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

 
Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest platformą dialogu 

współpracy i porozumienia sektorów samorządu i organizacji pozarządowych.  

W Województwie Małopolskim od 2006 roku działa Małopolska Rada, która jest 

organem konsultacyjnym i doradczym Samorządu Województwa Małopolskiego. 

Obowiązek powołania wojewódzkiej rady wynika z art. 41a ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym, Zarząd 

Województwa w drodze uchwały jest obowiązany określić tryb powoływania członków 

Rady, termin i sposób zgłaszania kandydatów oraz organizację i tryb działania Rady. 

Przyjęcie niniejszej uchwały jest kontynuacją inicjatywy, małopolskich 

organizacji pozarządowych, zgłoszonej w 2013 roku. Skład Rady III kadencji tj. 2013-

2015 został określony w Zarządzeniu Nr 100/2013 Marszałka Województwa 

Małopolskiego z dnia 18 października 2013 r. Jej powołanie nastąpiło na wniosek 

ponad 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie 

województwa (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie). Rady I (2006-2008) i II (2009-2013) kadencji powoływane były  

z inicjatywy samorządu województwa małopolskiego. 

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 


