
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W GLIWICACH 

(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://stara.gcop.gl

iwice.pl/strona-

216-

miej-

ska_rada_dzialaln

osci_pozytku.html 

 

https://bip.gliwice.

eu/samorzad/mlod

ziezo-

wa_rada_miasta 

http://gcop.gliwice

.pl 

http://www.pup.gl

iwi-

ce.pl/urzad_pracy/

powiato-

wa_rada_zatrudni

enia.html 

https://bip.gliwice.

eu/kultura_i_sport 

http://www.bip.po

wiatgliwic-

ki.finn.pl/bipkod/1

3127524 

Komisja jest, ale 

brak aktów nor-

matywnych jej 

dotyczących od 

2009 r. 

https://bip.gliwice.

eu/strona=10473 

Data powołania 

rady/komisji 

2013 2002 2018 2015 – w obec-

nym składzie 

(kadencja upływa 

w 2019 r.) 

2007 Wspólna Komisja 

Bezpieczeń-

stwa i Porządku 

dla Miasta i Powia

tu Gliwickiego 

2008 (?) 

 2011 

Akt normatywny Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr   Zarządzenie Pre-

http://stara.gcop.gliwice.pl/strona-216-miejska_rada_dzialalnosci_pozytku.html
http://stara.gcop.gliwice.pl/strona-216-miejska_rada_dzialalnosci_pozytku.html
http://stara.gcop.gliwice.pl/strona-216-miejska_rada_dzialalnosci_pozytku.html
http://stara.gcop.gliwice.pl/strona-216-miejska_rada_dzialalnosci_pozytku.html
http://stara.gcop.gliwice.pl/strona-216-miejska_rada_dzialalnosci_pozytku.html
http://stara.gcop.gliwice.pl/strona-216-miejska_rada_dzialalnosci_pozytku.html


powołujący ra-

dę/komisję 

XIII/273/2011 

Rady Miejskiej w 

Gliwicach z dnia 

17 listopada 2011 

r. ws. określenia 

trybu powołania 

członków oraz 

organizacji i trybu 

działania Miej-

skiej Rady Dzia-

łalności Pożytku 

Publicznego, 

zmieniona 

Uchwałą 

XXI/428/2012 z 

dnia 28 czerwca 

2012 r. 

XXXIX/926/2002 

Rady Miejskiej w 

Gliwicach z dnia 

10 lipca 2002 r. 

ws.: utworzenia 

Młodzieżowej 

Rady Miasta Gli-

wice 

XXXVI/808/2018 

Rady Miasta Gli-

wice z dnia 19 

kwietnia 2018 r. w 

sprawie powołania 

Rady Seniorów 

Miasta Gliwice 

oraz nadania jej 

statutu 

PM-1438/15 Pre-

zydenta Miasta 

Gliwice z dnia 26 

sierpnia 2015r w 

sprawie powołania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w 

Gliwicach na 

kadencję w latach 

2015-2019. 

 

 

Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta 

Gliwice Nr PM-

1247/19 z dnia 25 

września 2019 r. 

Kadencja 2019-

2023 

(nowy) 

PM-659/07 Pre-

zydenta Miasta 

Gliwice z dnia 27 

kwietnia 2007 r. w 

sprawie ustalenia 

składu i zasad 

powoływania 

członków Rady 

Sportu Miasta 

Gliwice oraz usta-

lenia regulaminu 

jej działania 

zydenta Miasta 

Gliwice nr PM-

1759/11 z dnia 

16.12.2011 r. 

Zarządzenie Pre-

zydenta Miasta 

Gliwice nr PM-

2017/15 z dnia 

16.12.2015 r. 

Zarządzenie Nr 

PM-1723/15 Pre-

zydenta Miasta 

Gliwice z 15 paź-

dziernika 2015 r. 

ws ogłoszenia 

naboru kandyda-

tów na członków 

Powiatowej Spo-

łecznej Rady do 

Spraw Osób Nie-

pełnosprawnych w 

Gliwicach 

Obecnie obowią-

zujący akt norma-

tywny regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Uchwała Nr 

XXIII/591/2017 

Rady Miasta Gli-

wice z dnia 9 

lutego 2017 r. ws. 

określenia trybu 

powoływania 

członków oraz 

organizacji i trybu 

działania Miej-

skiej Rady Dzia-

łalności Pożytku 

Publicznego w 

Gliwicach; 

Uchwała Nr 

XXXVIII/1136/20

10 Rady Miejskiej 

w Gliwicach z 

dnia 23 września 

2010 r. ws. szcze-

gółowego sposobu 

konsultowania się 

z Miejską Radą… 

Statut przyjęty 

jako załącznik do 

w/w uchwały 

Statut przyjęty 

jako załącznik do 

w/w uchwały 

Komisja działa na 

podstawie przepi-

sów ustawy i 

rozporządzenia 

Zarządzenie Nr 

PM-4217/2017 

Prezydenta Miasta 

Gliwice z dnia 9 

marca 2017 r. w 

sprawie ustalenia 

składu i zasad 

powoływania 

członków Rady 

Sportu Miasta 

Gliwice oraz usta-

lenia regulaminu 

jej działania 

  Zarządzanie jw. 

Brak innych ak-

tów normatyw-

nych – rada działa 

na podstawie 

przepisów ustawy 

i rozporządzenia 



Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie ustawo-

wym) 

(Zadania uregu-

lowane w uchylo-

nej uchwale z 

2011 r.) 

Inspirowanie, 

wspieranie i koor-

dynowanie samo-

rządowej działal-

ności młodzieży; 

pośredniczenie w 

kontaktach 

uczniów z wła-

dzami samorzą-

dowymi i oświa-

towymi; reprezen-

towanie interesów 

młodzieży; za-

pewnienie możli-

wości uczestnic-

twa młodzieży w 

procesie podej-

mowania decyzji; 

opiniowanie i 

konsultowanie 

przedsięwzięć 

władz miejskich i 

oświatowych; 

zgłaszanie wnio-

sków i postulatów. 

§2 Statutu: Cel i 

charakter działa-

nia Rady Senio-

rów Miasta Gliwi-

ce określa ustawa 

Jak w ustawie Opiniowanie: 

strategii rozwoju 

miasta, projektu 

budżetu, projek-

tów uchwał RM, 

w zakresie kultury 

fizycznej; pro-

gramów rozwoju 

bazy sportowej; 

spraw dot. Sty-

pendiów sporto-

wych; nagród 

pieniężnych i 

wyróżnień dla 

sportowców i 

trenerów. 

  Inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do: 

integracji zawo-

dowej i społecznej 

osób niepełno-

sprawnych, reali-

zacji praw osób 

niepełnospraw-

nych; opiniowanie 

projektów pro-

gramów działań 

na rzecz osób 

niepełnospraw-

nych; ocena reali-

zacji programów; 

opiniowanie pro-

jektów uchwał i 

programów 

przyjmowanych 

przez Radę Miasta 

Gliwice pod ką-

tem ich skutków 

dla osób niepełno-

sprawnych (ust.) 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ samo-

rządowy 

10/3(prezydent), 2 

(RM) 

Od 30 do 50; na 

dzień 7.07.18:  

28 + 3 radnych 

wspierających + 2 

radnych senioral-

nych 

15/2(prezydent), 2 

(RM) 

12/2 (RM), 1 

(Rada Powiatu 

Gliwickiego) 

11 11 (wg sprawoz-

dania z 2017 r.) 

? 5/1 radny (ust.) 

Kadencja 4 lata 2 lata (co rok 

wybierana jest 

połowa radnych) 

2 lata 4 lata 2 lata 3 lata   

Organizacja we-

wnętrzna ra-

dy/komisji 

Przewodniczący, 

wiceprzewodni-

czący, sekretarz 

Prezydium Rady: 

7 członków wy-

bieranych na rok 

Przewodniczący, 

wiceprzewodni-

czący, sekretarz 

przewodniczący Przewodniczący, 

zastępca prze-

wodniczącego 

2 przewodniczą-

cych: starosta 

gliwicki i prezy-

dent miasta Gli-

wice 

 3-osobowe prezy-

dium, w tym 

przewodniczący 

wybierany na rok 

Częstotliwość 

posiedzeń/ pod-

miot zwołujący 

Co najmniej raz 

na kwartał i na 

wniosek co naj-

mniej 1/3 człon-

ków rady/ 

Przewodniczący 

Co najmniej raz 

na 6 tyg. i na 

wniosek co naj-

mniej 1/3 człon-

ków rady/ 

Przewodniczący 

Co najmniej raz 

na kwartał i na 

wniosek co naj-

mniej 1/3 człon-

ków rady/ 

Przewodniczący 

Co najmniej raz 

na kwartał i na 

wniosek co naj-

mniej 1/2 człon-

ków rady/ 

Przewodniczący 

Co najmniej raz 

na kwartał i na 

wniosek co naj-

mniej 4 członków 

rady i Prezydenta 

Miasta/ 

Od 2 do 4 w roku: 

w latach 2012, 

2014, 2016, 2017 

– po 2; w latach 

2010, 2011, 2013, 

2015 – po 3; w 

 Co najmniej raz 

na kwar-

tał/przewodnicząc

y i na wniosek co 

najmniej połowy 

członków prezy-



lub wiceprzewod-

niczący 

lub wiceprzewod-

niczący 

Przewodniczący 2009 r. – 4 dium rady; co 

najmniej 1/3 licz-

by członków rady. 

Tryb podejmowa-

nia decyzji 

Uchwały są po-

dejmowane zwy-

kłą większością 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy radnych, 

w głosowaniu 

jawnym (między 

posiedzeniami za 

pośrednictwem 

poczty elektro-

nicznej) 

Uchwały są po-

dejmowane zwy-

kłą większością 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy radnych, 

w głosowaniu 

jawnym 

Uchwały są po-

dejmowane zwy-

kłą większością 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy radnych, 

w głosowaniu 

jawnym (w przy-

padku równej 

liczby głosów, 

decyzję podejmuje 

przewodniczący) 

Uchwały są po-

dejmowane zwy-

kłą większością 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy radnych, 

w głosowaniu 

jawnym (w przy-

padku równej 

liczby głosów, 

decyzję podejmuje 

przewodniczący) 

Uchwały są po-

dejmowane zwy-

kłą większością 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

6 członków 

  Uchwały są po-

dejmowane zwy-

kłą większością 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy radnych, 

w głosowaniu 

jawnym (w przy-

padku równej 

liczby głosów, 

decyzję podejmuje 

przewodniczący) 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę organiza-

cyjno-techniczną 

Wydział Kultury i 

Promocji Miasta 

Osoba współpra-

cująca: Anna 

Wojtowicz Biuro 

Prezydenta i Rady 

Miasta Urząd 

Miejski w Gliwi-

cach wojto-

wicz_a@um.gliwi

ce.pl 

tel.: 32 238-54-28, 

Gliwickie Cen-

trum Organizacji 

Pozarządowych 

(?) 

Naczelnik Wy-

działu Zdrowia i 

Spraw Społecz-

nych UM; 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Gliwi-

cach 

Wydział Kultury i 

Promocji Miasta 

Centrum Ratow-

nictwa Gliwice 

Wydział Plano-

wania Przestrzen-

nego 

Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecz-

nych 

Uwagi 1. Dlaczego 

pierwszy skład 

RDPP został po-

wołany po 2 la-

tach od przyjęcia 

przedmiotowej 

uchwały? 

2. Podczas wy-

wiadu zwrócić 

uwagę na zakres 

realizacji przepi-

sów uchwały ws. 

szczegółowego 

konsultowania się 

z MRDPP 

       

 


