
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE JAWORZNO 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku publicz-

nego 

rada młodzieżo-

wa 

rada seniorów powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu komisja bezpie-

czeństwa  

i porządku 

komisja urbani-

styczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnospraw-

nych 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 usta-

wy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności po-

żytku 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 zatrud-

nienia i instytu-

cjach 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 usta-

wy 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 za-

wodowej i spo-

łecznej oraz za-

trudnianiu osób 

niepełnospraw-

nych (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2046) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki Społecz-

nej z dnia 14 maja 

2014 r. w sprawie 

rad rynku pracy 

(Dz.U. poz. 630) – 

wcześniej PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra Gospo-

darki, Pracy i 

Polityki Społecz-

nej z dnia 25 mar-

ca 2003 r. ws. 

organizacji oraz 

trybu działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnospraw-

nych (Dz. U. Nr 

62, poz. 560) 

Adres strony 

www rady/komisji 

http://www.um.ja

worz-

no.pl/pl/nasze_mi

asto/organizacje_p

ozarzado-

we/234/rada_pozy

tku_publicznego.h

tml 

 

http://www.um.ja

worz-

no.pl/pl/rada_miej

ska/mlodziezowa_

rada_miasta 

http://bip.jaworzn

o.pl/Article/id,175

29.html 

http://www.um.ja

worz-

no.pl/pl/search/Ra

da%20Seniorów 

http://bip.jaworzn

o.pl/Article/id,180

30.html 

http://www.um.ja

worz-

no.pl/pl/aktualnos

ci/2310/powolano

_powiatowa_rade

_rynku_pracy.htm

l 

brak brak brak http://niepelnospra

wni.mops.jaworzn

o.pl/p,75,powiato

wa-spoleczna-

rada-ds-osob-

niepelnospraw-

nych 

http://www.um.ja

worz-

no.pl/pl/aktualnos

ci/1299/niepelnos

praw-

ni_otrzymaja_pien

iadze.html 

http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html
http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html
http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html
http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html
http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html
http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html
http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html
http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html
http://www.um.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/mlodziezowa_rada_miasta
http://www.um.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/mlodziezowa_rada_miasta
http://www.um.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/mlodziezowa_rada_miasta
http://www.um.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/mlodziezowa_rada_miasta
http://www.um.jaworzno.pl/pl/rada_miejska/mlodziezowa_rada_miasta
http://www.um.jaworzno.pl/pl/search/Rada%20Senior�w
http://www.um.jaworzno.pl/pl/search/Rada%20Senior�w
http://www.um.jaworzno.pl/pl/search/Rada%20Senior�w
http://www.um.jaworzno.pl/pl/search/Rada%20Senior�w
http://niepelnosprawni.mops.jaworzno.pl/p,75,powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
http://niepelnosprawni.mops.jaworzno.pl/p,75,powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
http://niepelnosprawni.mops.jaworzno.pl/p,75,powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
http://niepelnosprawni.mops.jaworzno.pl/p,75,powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
http://niepelnosprawni.mops.jaworzno.pl/p,75,powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
http://niepelnosprawni.mops.jaworzno.pl/p,75,powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
http://niepelnosprawni.mops.jaworzno.pl/p,75,powiatowa-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych


Data powołania 

rady/komisji 

2015 2014 2016 2015 (?) brak 2002 2004 (?) 2003 (?) 

Akt normatywny 

powołujący ra-

dę/komisję 

Uchwała Nr 

IX/85/2015 Rady 

Miejskiej w Ja-

worznie z dnia 28 

maja 2015 r. w 

sprawie określenia 

organizacji i trybu 

działania Gminnej 

Rady Działalności 

Pożytku Publicz-

nego w Jaworznie 

Uchwała Nr 

XLVIII/635/2014 

Rady Miejskiej W 

Jaworznie z dnia 

26 czerwca 2014 

r. w sprawie po-

wołania Młodzie-

żowej Rady Mia-

sta Jaworzna i 

nadania jej statutu 

Uchwała Nr 

XLV/588/2014 

Rady Miejskiej w 

Jaworznie z dnia 

27 marca 2014 r. 

w sprawie powo-

łania Rady Senio-

rów oraz nadania 

jej Statutu  

unieważniona 

wyrokiem WSA w 

Gliwicach z dnia 2 

czerwca 2015 r.; 

Uchwała Nr 

XIX/275/2016 

Rady Miejskiej w 

Jaworznie z dnia 

23 czerwca 2016 

r. w sprawie utwo-

rzenia Rady Se-

niorek i Seniorów 

Miasta Jaworzna 

oraz nadania jej 

statutu 

Wydaje się, że 

rada działa tylko 

na podstawie 

przepisów ustawy 

i rozporządzenia 

Wśród zarządzeń 

Prezydenta Miasta 

nie ma zarządze-

nia powołującego 

Radę Sportu 

Zarządzenie Nr 

5/2002 Prezydenta 

Miasta Jaworzna z 

dnia 18 stycznia 

2002 r. 

Zarządzenie Nr 

44/2004 Prezy-

denta Miasta Ja-

worzno z 10 lute-

go 2004 Powoła-

nie Miejskiej 

Komisji Urbani-

styczno-

Architektonicznej 

i ustalenia jej 

regulaminu, zmie-

nione zarządze-

niami Nr: 

UA/0152/4/07 z 

29 stycznia 2007 

Powołanie Miej-

skiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej; 

UA/0152/19/07 z 

13 kwietnia 2007; 

UA/0152/4/07 z 

dnia 29 stycznia 

2007 roku; 

UA/0152/66/07 z 

29 listopada 2007 

Zarządzenie 

96/2003 Prezy-

denta Miasta Ja-

worzno z 19 mar-

ca 2003 Powoła-

nie Powiatowej 

Społecznej Rady 

ds. Osób Niepeł-

nosprawnych w 

Jaworznie. 

Obecnie obowią-

zujący akt norma-

tywny regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Załącznik do ww 

uchwały „Organi-

zacja i tryb dzia-

łania Gminnej 

Rady Działalności 

Pożytku Publicz-

nego w Jaworz-

nie”; Zarządzenie 

Nr 

WZ.0050.47.2016 

Prezydenta Miasta 

Jaworzna z dnia 

25 stycznia 2016 

r. w sprawie po-

wołania Gminnej 

Rady Działalności 

Pożytku Publicz-

Statut 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Jaworzna (nadany 

Uchwałą Nr 

XXXIV/503/2017 

Rady Miejskiej w 

Jaworznie z dnia 

26 października 

2017 r. ogłoszoną 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Śląskiego w dniu 

7 listopada 2017 

r.,  poz.5868) 

Uchwała Nr 

XXIII/343/2016 

Rady Miejskiej w 

Jaworznie z dnia 

29 listopada 2016 

r. w sprawie utwo-

rzenia Rady Se-

niorów Miasta 

Jaworzna oraz 

nadania jej statutu 

(Dz. Urz. Woj. Śl. 

z dnia 8.12.2016 

r., poz. 6626) 

  Zarządzenie Nr 

ZK.0050.528.201

6 Prezydenta 

Miasta Jaworzna z 

dnia 23 grudnia 

2016 (zapewne 

dot. składu Komi-

sji) 

 

Zarządzenie Nr 

ZK.0050.368.201

8 Prezydenta 

Miasta Jaworzna z 

dnia 11 grudnia 

2018 roku w 

sprawie składu 

komisji 

Zarządzenie Nr 

UA.0050.2.2015 

07.01.2015 r. 

powołujące Miej-

ską Komisję 

Urbanistyczno-

Architektoniczną 

w Jaworznie. 

Zarządzenie Nr 

WZ.0050.185.201

5 03.06.2015 r. 

Powołanie Powia-

towej Społecznej 

Rady do Spraw 

Osób Niepełno-

sprawnych w 

Jaworznie (cz. zm. 

zarz. Nr 

WZ.0050.4.2016 z 

04.01.2016 r., Nr 

WZ.0050.95.2016 

z 17.02.2016 r. Nr 

WZ.0050.58.2018 

z 27.02.2018 r. Nr 

WZ.0050.110.201



nego 

 

Uchwała nr 

III/29/2018 Rady 

Miejskiej w Ja-

worznie z dnia 19 

grudnia 2018 roku 

w sprawie okre-

ślenia organizacji 

i trybu działania 

Gminnej Rady 

Działalności Po-

żytku Publicznego 

w Jaworznie 

(nowy) 

(nowy) 8 z 16.04.2018 r. 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie ustawo-

wym) 

współpraca w 

przygotowaniu 

projektu programu 

współpracy Gmi-

ny z organizacja-

mi, opiniowanie 

projektów strategii 

rozwoju Gminy, 

tworzenie zespo-

łów działających 

przy Radzie, opi-

niowanie projek-

tów aktów prawa 

miejscowego, 

wyrażanie opinii 

w sprawach doty-

czących obszarów 

realizacji zadań 

publicznych, 

udzielanie pomo-

cy w przypadku 

sporów, inicjowa-

nie współpracy 

pomiędzy organi-

zacjami pozarzą-

dowymi, konsul-

towanie treści 

ogłoszeń konkur-

sowych, wystę-

powanie do Pre-

przedstawianie 

opinii w sprawach 

dotyczących 

młodzieży 

organom 

samorządu 

Miasta; 

występowanie z 

projektami uchwał 

RM dotyczących 

spraw 

pozostających w 

zakresie działania 

Rady do 

podmiotów 

posiadających 

kompetencje 

uchwałodawcze o 

ich przedłożenie 

pod obrady RM; 

inicjowanie, 

promowanie i 

realizacja działań 

dotyczących 

młodzieży o 

charakterze 

społecznym; 

edukacyjnym, 

kulturalnym, 

sportowym, 

Rada jest organem 

o charakterze 

doradczym, inicja-

tywnym i konsul-

tacyjnym organów 

Miasta 

     



zydenta z inicja-

tywami w zakresie 

działań w sferze 

pożytku publicz-

nego. 

rekreacyjnym, 

ekologicznym i 

charytatywnym; 

współpraca z 

krajowymi i 

zagranicznymi 

organizacjami i 

instytucjami, które 

zajmują się 

problemami 

młodzieży; 

współpraca z RM, 

w szczególności 

poprzez udział 

Radnych w jej 

sesjach oraz 

posiedzeniach jej 

komisji z głosem 

opiniodawczym i 

doradczym 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ samo-

rządowy 

19/5 (Prezydent) + 

4 (RM) 

21 10 11/3 (prezydent)  16/(prezydent, 

zastępca prezy-

denta + 2 rad-

nych) 

7 (w kadencji 

2007-2010) 

5/1 przedstawiciel 

Prezydenta 

Kadencja 4 2 4 4  3 3 4 

Organizacja we-

wnętrzna ra-

dy/komisji 

Przewodniczący, 

2 wiceprzewodni-

czący, sekretarz 

Prezydium: 

przewodniczący; 

dwóch Wice-

przewodniczących 

Sekretarz; 

Koordynator 

Komisji; jeden 

Członek 

Prezydium 

Komisja 

rewizyjna; stałe i 

doraźne komisje 

Przewodniczący, 

wiceprzewodni-

czący, sekretarz 

  Przewodniczący – 

Prezydent Miasta 

Przewodniczący, 

zastępca prze-

wodniczącego 

Przewodniczący, 

wiceprzewodni-

czący, sekretarz 

Częstotliwość 

posiedzeń/ pod-

miot zwołujący 

Nie rzadziej niż 

raz na 3 miesią-

ce/przewodnicząc

y i na wniosek 2/3 

członków Rady 

nie rzadziej niż 

raz na dwa mie-

siące z wyłącze-

niem okresu wa-

kacyjnego/ Prze-

wodniczący lub na 

wniosek co naj-

Nie rzadziej niż 

raz na kwar-

tał/przewodnicząc

y i na wniosek 5 

członków lub 

prezydenta 

   W miarę potrzeb 4 razy w roku 



mniej 6 Radnych 

Tryb podejmowa-

nia decyzji 

zwykłą większo-

ścią głosów, przy 

obecności co 

najmniej połowy 

wszystkich człon-

ków (w przypadku 

równego podziału 

głosów decyduje 

głos Przewodni-

czącego lub Wi-

ceprzewodniczą-

cego prowadzące-

go obrady (Rada 

ma 14 dni na 

wyrażenie opinii o 

projekcie) 

zwykła większość 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

statutowego 

składu Rady w 

głosowaniu 

jawnym 

zwykła większość 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy składu 

Rady, w głosowa-

niu jawnym. W 

przypadku równej 

liczby głosów, 

decyduje głos 

Przewodniczącego 

     

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę organiza-

cyjno-techniczną 

Referat Współpra-

cy z Organizacja-

mi Pozarządowy-

mi i Rozwiązywa-

nia Problemów 

Alkoholowych w 

Wydziale Zdrowia 

i Spraw Społecz-

nych 

Brak danych Prezydent     Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta 

Jaworzna ds. Osób 

Niepełnospraw-

nych (MOPS) 

Uwagi  Działalność kon-

sultacyjna Rady 

została uregulo-

wana w §17 Statu-

tu 

 Zarządzenie Nr 

WZ.0050.173.201

5 Prezydenta 

Miasta Jaworzna z 

26 maja 2015 r. 

ws. powołania 

członków Powia-

towej Rady Rynku 

Pracy w Jaworz-

nie; 

Zarządzenie Nr 

WZ.0050.516.201

6 Prezydenta 

Miasta Jaworzna  

z 20 maja 2016 r. 

zmieniające za-

rządzenie w spra-

wie powołania 

członków Powia-

 Brak dostępu do 

przedmiotowych 

zarządzeń Prezy-

denta 

Brak treści 

przedmiotowych 

zarządzeń 

Wykazy zarzą-

dzeń Prezydenta 

miasta są od 2003 

r. – jeżeli jakaś 

rada lub komisja 

zostały powołane 

wcześniej, nie ma 

na stronie BIP o 

tym informacji 



towej Rady Rynku 

Pracy w Jaworz-

nie; 

- nie można odna-

leźć przedmioto-

wych zarządzeń 

na stronie BIP 

oraz w Dzienniku 

Urzędowym; baza 

uchwał RM nie 

działa 

 


