
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE GORZÓW WIELKOPOLSKI 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku 

publicznego 

rada 

młodzieżowa 

rada seniorów powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu komisja 

bezpieczeństwa  

i porządku 

komisja 

urbanistyczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnosprawny

ch 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 

873); 

Art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 

20.04.2004 r. o 

promocji 

zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. z 

2015 r. poz. 149) 

Art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 

25.06.2010 r. o 

sporcie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 176) 

Art. 38a ustawy z 

dnia 5.06.1998 r. 

o samorządzie 

powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073) 

Art. 44b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2046) 

Adres strony 

www rady/komisji 

http://www.gorzo

w.pl/PL/3341/Gor

zowska_Rada_Dzi

alalnosci_Pozytku

_Publicznego/ 

http://mrm-

gorzow.pl/?fbclid

=IwAR37-

81fqzHxPOyRAx

uLfnUlQT_aAOG

IryYbcG5tzUldN-

3WBq3ZdNr00rE 

 

http://www.radago

rzowskichsenioro

w.fam.org.pl 

http://gorzow.prac

a.gov.pl/rynek-

pracy/powiatowa-

rada-rynku-pracy 

 

 

 

http://www.gorzo

w.pl/PL/3237/253

4/Powstaje_Spole

czna_Rada_Sport

u/k/ 

 

Informacje 

sprzeczne. W 

2015 roku 

Prezydent Miasta 

powołał roboczy 

zespół ds. sportu, 

na czele którego 

stanął 

dotychczasowy 

dyrektor wydziału 

sportu i turystyki 

Tomasz 

Kucharski. W 

skład zespołu 

weszło ponadto 

troje pracowników 

urzędu miasta - 

Monika Bławacka 

z wydziału 

inwestycji, Anna 

Bonus-

Mackiewicz oraz 

Piotr Guszpit z 

http://powiatgorzo

wski.pl/aktualnosc

i/powiat/posiedze

nie-komisji-

bezpieczenstwa-i-

porzadku-1 

 

 

 http://gcprgorzow.

pl/index.php/279-

i-posiedzenie-

powiatowej-

spolecznej-rady-

ds-osob-

niepelnosprawnyc

hObsługę 
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wydziału kultury i 

sportu, a także 

czterech radnych - 

Przemysław 

Granat (Ludzie 

dla Miasta), 

Marcin Kurczyna 

(Sojusz Lewicy 

Demokratycznej), 

Jerzy Sobolewski 

(Platforma 

Obywatelska) i 

Roman Sondej 

(Prawo i 

Sprawiedliwość). 

 

W 2017 roku 

jednak otwarto 

nabór 

(prawdopodobnie 

nigdy nie 

rozstrzygnięty) do 

Społecznej Rady 

Sportu. 

Data powołania 

rady/komisji 

28.08.2013 r. 2003 29.11.2016 r. 2.02.2016 r.   29.10.2004 r. 23.08.2018 r. 

Akt normatywny 

powołujący 

radę/komisję 

Uchwała Nr 

LIV/606/2013 

Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. Z 

dnia 28 sierpnia 

2013 r. w sprawie 

uchwalenia trybu 

powołania 

członków oraz 

organizacji i trybu 

działania 

Gorzowskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

UCHWAŁA NR 

VI/114/2019 

RADY MIASTA 

GORZOWA 

WIELKOPOLSKI

EGO z dnia 27 

marca 2019 r. w 

sprawie powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Gorzowa 

Wielkopolskiego 

oraz nadania jej 

statutu 

(nowy) 

UCHWAŁA NR 

XXXV/420/2016 

RADY MIASTA 

GORZOWA 

WLKP z dnia 29 

listopada 2016 r. 

w sprawie 

powołania 

Gorzowskiej Rady 

Seniorów oraz 

nadania jej statutu 

   Zarządzenie nr 

1023/I/2004 

Prezydenta Miasta 

Gorzowa Wlkp. z 

dnia 26 

października 

2004r. w sprawie 

wprowadzenia 

Regulaminu 

Organizacyjnego 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

Zarządzenie Nr 

332/I/2018 

Prezydenta Miasta 

Gorzowa 

Wielkopolskiego z 

dnia 23 sierpnia 

2018 r. w sprawie 

powołania 

Powiatowej 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h 

Obecnie 

obowiązujący akt 

normatywny 

regulujący 

Uchwała Nr 

02/II/2016 

Gorzowskiej Rady 

Działalności 

UCHWAŁA NR 

VI/114/2019 

RADY MIASTA 

GORZOWA 

Uchwała Nr 

1/GRS/2017 z 

dnia 6 listopada 

2017 r. w sprawie 

   Zarządzenie nr 

1023/I/2004 

Prezydenta Miasta 

Gorzowa Wlkp. z 

Zarządzenie Nr 

332/I/2018 

Prezydenta Miasta 

Gorzowa 



funkcjonowanie 

rady/komisji 

Pożytku 

Publicznego z 

dnia 9 lutego 2016 

r. zmieniająca 

uchwałę w 

sprawie przyjęcia 

Regulaminu pracy 

Gorzowskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

 

 

Zarządzenie Nr 

86/I/2018 

Prezydenta Miasta 

Gorzowa Wlkp. z 

dnia 28 marca 

2018 r. 

zmieniające 

Zarządzenie w 

sprawie powołania 

Gorzowskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego na II 

kadencję 

(nowy) 

WIELKOPOLSKI

EGO z dnia 27 

marca 2019 r. w 

sprawie powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Gorzowa 

Wielkopolskiego 

oraz nadania jej 

statutu 

(nowy) 

przyjęcia 

Regulaminu Pracy 

Gorzowskiej Rady 

Seniorów 

dnia 26 

października 

2004r. w sprawie 

wprowadzenia 

Regulaminu 

Organizacyjnego 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

Wielkopolskiego z 

dnia 23 sierpnia 

2018 r. w sprawie 

powołania 

Powiatowej 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie 

ustawowym) 

 1) promowanie 

idei 

samorządności 

wśród młodzieży; 

2) kształtowanie 

postaw 

patriotycznych, 

demokratycznych, 

obywatelskich i 

prospołecznych; 

3) inicjowanie, 

wspieranie i 

koordynowanie 

działalności 

młodzieży; 

4) rozpoznawanie 

i reprezentowanie 

Rada działa m.in. 

w następujących 

obszarach: 1) 

profilaktyka i 

promocja zdrowia 

seniorów 2) 

przełamywanie 

marginalizacji 

społecznej, 3) 

wspieranie 

aktywności ludzi 

starszych, 4) 

rozwój form 

wypoczynku, 

dostępu do 

edukacji i kultury, 

5) spraw 

   Celem działania 

Komisji jest: 

1)opiniowanie 

projektów studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta lub ich 

zmian, 2) 

opiniowanie 

projektów 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

lub ich zmian, 3) 

Zadania: 1) 

inspirowanie 

działań 

zmierzających do: 

integracji 

społecznej i 

zawodowej osób 

niepełnosprawnyc

h, realizacji praw 

osób 

niepełnosprawnyc

h 2) opiniowanie 

projektów 

programów 

działań na rzecz 

osób 

niepełnosprawnyc



interesów 

młodzieży wobec 

instytucji 

publicznych oraz 

pozarządowych; 

5) działanie na 

rzecz ochrony 

praw i godności 

ucznia; 

6) integracja i 

współpraca 

środowisk 

młodzieżowych i 

twórczych na 

terenie Miasta; 

7) zapewnienie 

czynnego udziału 

młodzieży w 

życiu Miasta; 

8) promocja 

kultury, w 

szczególności 

tworzonej przez 

ludzi młodych i do 

nich adresowanej; 

9) kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych i 

proekologicznych; 

10) poznawanie 

historii i kultury 

innych państw. 

społecznych 

seniorów. 

opiniowanie 

analiz zmian w 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

miasta, 4) na 

wniosek 

Prezydenta 

Komisja wydaje 

 w 

sprawach: innych 

opracowań 

studialno- 

projektowych, 

projektów decyzji 

o lokalizacji 

inwestycji celu 

publicznego oraz 

decyzji o 

warunkach 

zabudowy, w 

zależności od 

potrzeb. 

h 3) ocena 

realizacji 

programów 4) 

opiniowanie 

projektów uchwał 

Rady Miasta 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ 

samorządowy 

6 przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych, 2 

przedstawicieli 

Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp., 2 

przedstawicieli 

Prezydenta Miasta 

Gorzowa Wlkp. 

 15 osób: 1) 6 

przedstawicieli 

osób starszych, 

które są 

mieszkańcami 

Gorzowa Wlkp.; 

2) 6 

przedstawicieli 

podmiotów 

działających na 

rzecz osób 

starszych, w 

szczególności 

   W skład Komisji 

wchodzą osoby o 

wykształceniu i 

przygotowaniu 

fachowym 

związanym 

bezpośrednio z 

teorią  

planowania 

przestrzennego, w 

tym co najmniej w 

połowie z osób 

rekomendowanyc

5 osób: 4 

przedstawicieli 

NGO, 1 

przedstawiciel 

Urzędu Miasta 



przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych, 

posiadających 

swoją siedzibę lub 

oddział w 

Gorzowie Wlkp.; 

3) 3 

przedstawicieli 

podmiotów 

prowadzących 

uniwersytet 

trzeciego wieku. 

h przez samorządy 

zawodowe i 

branżowe 

stowarzyszenia. 

Organizacja 

wewnętrzna 

rady/komisji 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, Sekretarz, 

możliwe 

powoływanie 

stałych lub 

czasowych 

zespołów 

roboczych 

 Prezydium: 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, Sekretarz 

   Przewodniczący, 

Sekretarz 

Brak informacji 

Częstotliwość 

posiedzeń/ 

podmiot 

zwołujący 

Rada obraduje i 

działa w oparciu o 

roczny plan pracy. 

Pierwsze 

posiedzenie 

zwoływane przez 

Prezydenta Miasta 

Gorzowa, 

pozostałe na 

wniosek 

przewodniczącego 

lub 1/3 członków 

rady. Posiedzenia 

odbywają się nie 

rzadziej niż raz na 

kwartał. 

 Przynajmniej raz 

na kwartał. 

   W zależności od 

potrzeby i 

wniosków o 

udzielenie opinii, 

zwoływane przez 

przewodniczącego 

Brak informacji 

Tryb 

podejmowania 

decyzji 

Decyzje Rady 

zapadają zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

składu rady. W 

 Decyzje Rady 

podejmowane są 

w trybie uchwał 

Rady zwykłą 

większością 

głosów przy 

obecności co 

  Brak informacji Opinie 

podejmowane 

przez Komisję 

przyjmowane są 

większością 

głosów w 

obecności co 

Brak informacji 



przypadku równej 

ilości głosów 

decyduje głos 

przewodniczącego

. 

najmniej połowy 

członków. W 

przypadku równej 

ilości głosów 

decyduje głos 

przewodniczącego

. 

najmniej połowy 

składu osobowego 

powołanego na 

dane posiedzenie, 

plus jedna osoba. 

W razie 

równowagi 

głosów rozstrzyga 

głos 

Przewodniczącego

. 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

Brak informacji Młodzieżowa 

Rada Miasta 

Gorzowa 

Wielkopolskiego 

została już 

powołana w 2003 

roku i działała do 

roku 2013 

Brak informacji Obsługę 

techniczną rady 

zapewnia 

Powiatowy Urząd 

Pracy. 

 Brak informacji Warunki 

lokalowe, 

administracyjne i 

biurowe dla pracy 

Komisji zapewnia 

Prezydent Miasta 

Gorzowa Wlkp. 

Obsługę rady 

zapewnia 

Gorzowskie 

Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

Uwagi   Kadencja: 4 lata     Kadencja: 4 lata 

 


