
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE ŁOMŻA 

(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) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki 

Społecznej z dnia 

14 maja 2014 r. w 

sprawie rad rynku 

pracy (Dz.U. poz. 

630) – wcześniej 

PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra 

Gospodarki, Pracy 

i Polityki 

Społecznej z dnia 

25 marca 2003 r. 

ws. organizacji 

oraz trybu 

działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz. U. Nr 62, 

poz. 560) 

Adres strony 

www rady/komisji 

http://www.lomza.

pl/index.php?k=1

27  

http://www.lomza.

pl/index.php?k=2

07  

http://www.lomza.

pl/index.php?k=1

81  

https://lomza.prac

a.gov.pl/rynek-

pracy/powiatowa-

rada-rynku-pracy  

b/d b/d b/d http://www.lomza.

pl/index.php?k=1

80  

Data powołania 

rady/komisji 

11 czerwca 2014 

r. 

25 stycznia 2016 Społeczna  Rada 

funkcjonowała od 

25.09.2015r. r., 

Łomżyńska Rada 

Seniorów od 23 

czerwca 2016 r. 

 

 

17 października 

2008 

30 stycznia 2015 2007 1 październik 

2015 r. 

Akt normatywny 

powołujący 

radę/komisję 

Zarządzeniem Nr 

144/2014 z dnia 

11 czerwca 2014 

Uchwała Nr 

165/XXI/16 RMŁ 

z dnia 25.01.2016 Zarządzenie Nr 

j/w Zarządzenie Nr 

199/08 Prezydenta 

Miasta Łomża z 

 Zarządzenia Nr 

71/2007 

Prezydenta Miasta 

Zarządzenie Nr 

280/15 z dnia 1 

października 2015 

http://www.lomza.pl/index.php?k=127
http://www.lomza.pl/index.php?k=127
http://www.lomza.pl/index.php?k=127
http://www.lomza.pl/index.php?k=207
http://www.lomza.pl/index.php?k=207
http://www.lomza.pl/index.php?k=207
http://www.lomza.pl/index.php?k=181
http://www.lomza.pl/index.php?k=181
http://www.lomza.pl/index.php?k=181
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://www.lomza.pl/index.php?k=180
http://www.lomza.pl/index.php?k=180
http://www.lomza.pl/index.php?k=180
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5212
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5212


roku w sprawie 

powołania 

Łomżyńskiej 

Rady Działalności 

Pożytku 

Publicznego w 

Łomży. 

r. 211/16 

Z dnia 23 czerwca 

2016 r. w sprawie 

zmieniające 

Zarządzenie Nr 

274/15 z dnia 25 

września 2015 r. 

w sprawie 

powołania 

Łomżyńskiej 

Rady Seniorów 

zmienione 

Zarządzeniem Nr 

96/16 z dnia 30 

marca 2016 r. 

 

Uchwała nr 

563/LX/18 Rady 

Miejskiej Łomży 

z dnia 17 

października 2018 

r. w sprawie 

powołania 

Łomżyńskiej 

Rady Seniorów 

(nowy) 

dnia 17.10.2008 r. Łomża z dn 11 

kwietnia 2007r. w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno – 

Architektonicznej 

(nowy) 

r. w sprawie 

powołania 

powiatowej 

Społecznej Rady 

ds. Osób 

Niepełnosprawnyc

h w Łomży. 

Obecnie 

obowiązujący akt 

normatywny 

regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Uchwała Nr 

419/L/14 Rady 

Miejskiej w 

Łomży z dnia 26 

lutego 2014 roku 

w sprawie 

określenia trybu 

powoływania 

członków oraz 

organizacji i trybu 

działania 

Łomżyńskiej 

Rady Działalności 

Pożytku 

Publicznego w 

Łomży 

 

Zarządzenie Nr 

89/17 Prezydenta 

Uchwała Nr 

475/LII/18 RMŁ z 

dnia 28.03.2018 r. 

 
U

Uchwała Nr 

1/2015 

Ł

omżyńskiej 

Społecznej Rady 

Seniorów 

z

 dnia 01 

października 2015 

roku 

 

REGULAMIN 

Łomżyńskiej 

Społecznej Rady 

Seniorów 

 

j/w Zarządzenie Nr 

234/17 Prezydenta 

Miasta Łomża z 

dnia 20.06.2017 r. 

 

Zarządzenie Nr 

42/19 Prezydenta 

Miasta Łomży z 

dnia 15 lutego 

2019 r. w sprawie 

powołania 

Łomżyńskiej 

Rady Sportu i 

regulaminu jej 

działania 

(nowy) 

  

Zarządzenie 

Prezydenta Miasta 

Nr 244/17 z dnia 

4.07.2017 r. 

Załącznik do 

Uchwały Nr 

1/2015 

Łomżyńskiej 

Społecznej Rady 

Osób z 

Niepełnosprawnoś

cią dnia 2 

października 2015 

roku - 

REGULAMIN 

Łomżyńskiej 

Społecznej Rady 

ds. Osób z 

Niepełnosprawnoś

cią 

 

http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5212
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5212
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5212
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5212
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5212
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=5212


Miasta Łomży z 

dnia 6 marca 2017 

r. w sprawie 

powołania 

Łomżyńskiej 

Rady Działalności 

Pożytku 

Publicznego na II 

kadencję 

(nowy) 

Kadencja 3 lata 2 lata 4 lata 4 lata 4 lata ( Upływa 3 

miesiące od 

upływu kadencji 

Ray Miejskiej) 

 Nie dotyczy 4 lata 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie 

ustawowym) 

wyrażanie opinii i 

konsultowanie 

przekazanych 

przez Prezydenta 

projektów aktów 

prawnych i 

dokumentów, a w 

szczególności: 

1) opiniowanie 

projektów uchwał 

i aktów prawa 

miejscowego 

dotyczących sfery 

zadań publicznych 

2) wyrażanie 

opinii w sprawach 

dotyczących 

funkcjonowania 

organizacji 

pozarządowych i 

innymi 

podmiotami 

określonymi w 

ustawie oraz 

programie 

współpracy 

Miasta z 

organizacjami 

pozarządowymi 3) 

udzielanie 

pomocy i 

1) Rozwijanie i 

upowszechnianie 

idei 

samorządności 

wśród młodzieży 

2) Zachęcanie 

uczniów szkół i 

studentów uczelni 

wyższych do 

aktywnego 

udziału w życiu 

publicznym i 

społecznym 

Miasta Łomży; 3) 

Kształtowanie 

wśród młodzieży 

postaw 

obywatelskich, 

demokratycznych 

i patriotycznych; 

4.)Rozpoznawanie 

potrzeb młodzieży 

i reprezentowanie 

jej interesów 

wobec instytucji 

publicznych oraz 

pozarządowych; 

5)Wspieranie 

projektów 

służących 

integracji 

a)przedstawianie 

propozycji zadań i 

działań na rzecz 

seniorów, 

b)wydawanie 

opinii i 

formułowanie 

wniosków 

służących 

rozwojowi 

działalności 

samorządu na 

rzecz seniorów, 

c) udział w 

opracowywaniu 

strategii, 

programów i 

innych 

dokumentów 

służących 

rozwojowi 

działalności na 

rzecz osób 

starszych, 

d)zgłaszanie uwag 

do aktów prawa 

miejscowego, 

e)wspieranie 

wszelkich form 

aktywności 

seniorów, 

Do zakresu 

działania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy 

należą zadania 

przypisane 

Wojewódzkiej 

Radzie Rynku 

Pracy, związane z 

opracowywanymi 

dokumentami 

strategicznymi i 

realizowanymi 

działaniami  na 

obszarze powiatu. 

Powiatowe Rady 

Rynku Pracy 

opiniują także: 

1) celowość 

realizacji 

programów 

specjalnych,  

biorąc pod uwagę 

w szczególności:  

  a) liczbę osób 

objętych 

programem i 

kryteria 

      doboru tych 

osób, 

1)opiniowanie 

strategii rozwoju 

Miasta w zakresie 

kultury fizycznej, 

2)opiniowanie 

projektu budżetu 

w części 

dotyczącej kultury 

fizycznej, 

3)opiniowanie 

projektów uchwał 

i zarządzeń 

dotyczących 

rozwoju kultury 

fizycznej, 

4)opiniowanie 

wniosków w 

sprawie 

przyznania 

stypendiów 

zawodnikom 

osiągającym 

wysokie wyniki w 

międzynarodowy

m i krajowym 

współzawodnictwi

e sportowym, 

5)opiniowanie 

programów 

rozwoju bazy 

sportowej na 

 Opiniowanie 

opracowań 

urbanistycznych 

dotyczących 

planowania i 

zagospodarowania 

przestrzennego, w 

szczególności: 

1) projektów 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego i 

ich zmian 

2) projektów 

studiów 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego i 

ich zmian 

3) analiz i ocen 

dotyczących 

zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy 

4) innych 

opracowań i 

projektów 

mających wpływ 

na 

1) inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do: 

a) integracji 

zawodowej i 

społecznej osób z 

niepełnosprawnoś

cią, 

b) realizacji praw 

osób z 

niepełnosprawnoś

cią; 

2) wydawanie 

opinii i 

formułowanie 

wniosków 

służących 

rozwojowi 

działalności 

samorządu na 

rzecz osób z 

niepełnosprawnoś

cią; 

3) zgłaszanie 

uwag do aktów 

prawa 

miejscowego pod 

kątem ich 

skutków dla osób 

z 

niepełnosprawnoś



wyrażanie opinii 

w przypadku 

sporów między 

organami 

administracji 

publicznej a 

organizacjami 

pozarządowymi, 

4) wyrażanie 

opinii w sprawach 

dotyczących 

zadań 

publicznych, w 

tym zlecania tych 

zadań do realizacji 

przez organizacje 

pozarządowe oraz 

podmioty 

wymienione w 

ustawie   

5) wyrażanie 

opinii na temat 

projektu strategii 

rozwoju Miasta, 

6) wyrażanie 

opinii, 

proponowanie 

priorytetów oraz 

potrzeb w zakresie 

zlecania zadań 

publicznych 

organizacjom 

pozarządowym i 

innym podmiotom 

oraz w zakresie 

podejmowania 

wspólnych 

inicjatyw 

lokalnych w 

danym roku 

kalendarzowym 

7) opiniowanie 

doboru 

kandydatów do 

składu komisji 

młodzieży, w 

szczególności 

projektów 

skierowanych na 

aktywne 

spędzanie 

wolnego czasu lub 

rozwój 

edukacyjny i 

kulturalny; 6. 

Integracja 

środowisk 

młodzieżowych z 

terenu Miasta 

Łomży 

f)działania na 

rzecz umacniania 

międzypokolenio

wych więzi 

społecznych, 

g)upowszechniani

e wiedzy o 

potrzebach, 

prawach i 

możliwościach 

osób starszych, a 

przez to 

wzmocnienie 

wpływu seniorów 

na decyzje 

podejmowane 

przez władze 

lokalne, w tym na 

jakość usług 

przeznaczonych 

dla seniorów, 

h)podejmowanie 

działań 

zmierzających do 

wykorzystania 

potencjału i czasu 

osób starszych na 

rzecz inicjatyw 

środowiskowych. 

 

b) zakładane 

rezultaty 

programu 

specjalnego,  

w tym 

przewidywaną 

efektywność 

kosztową  

i zatrudnieniową, 

c) koszty 

realizacji 

programu 

specjalnego, w 

tym 

poszczególnych 

przedsięwzięć; 

2) proponowane 

przez starostę 

zmiany realizacji       

programów 

specjalnych; 

3) celowość 

realizacji 

Programu 

Aktywizacja  

i Integracja, o 

którym mowa w 

art. 62a ustawy  

o promocji (…), 

biorąc pod uwagę 

w szczególności: 

a) kryteria doboru 

bezrobotnych, 

b) zakładane 

efekty realizacji 

Programu 

Aktywizacja i 

Integracja. 

terenie Miasta, 

6)koordynowanie 

i ocena imprez 

sportowych i 

rekreacyjnych 

współfinansowany

ch z budżetu 

miasta Łomży, 

7)inspirowanie i 

propagowanie 

działań służących 

rozwojowi kultury 

fizycznej i sportu. 

zagospodarowanie 

gminy 

cią 

4) przedstawianie 

propozycji zadań i 

działań na rzecz 

osób 

niepełnosprawnyc

h; 

5) ocena realizacji 

programów 

dotyczących osób 

z 

niepełnosprawnoś

cią; 

 



konkursowych 

opiniujących 

oferty na 

realizację zadań 

publicznych w 

sferze pożytku 

publicznego, 

8) opiniowanie 

sprawozdań z 

realizacji 

rocznego 

programu 

współpracy, 

9) tworzenie 

zespołów 

roboczych 

działających przy 

Radzie złożonych 

z przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych i 

ekspertów w celu 

rozpatrywania 

spraw 

wynikających z 

kompetencji Rady 

i 

wypracowywania 

i realizacji 

najlepszych 

rozwiązań 

systemowych w 

sferze pożytku 

publicznego, 

10) stałe 

monitorowanie i 

doskonalenie 

zasad współpracy 

pomiędzy 

samorządem a 

sektorem 

pozarządowym, 

11) promowanie 

osiągnięć i 

prezentacji 



dorobku 

organizacji 

pozarządowych, 

12) wyrażanie 

opinii na temat 

projektów 

strategii, 

programów 

dotyczących 

ważnych 

społecznie spraw,  

13) współpraca z 

radami 

działalności 

pożytku 

publicznego na 

zasadach 

partnerstwa i 

suwerenności 

stron, w 

szczególności 

przez wzajemne 

informowanie się 

o kierunkach 

działań, 

14)  inicjowanie, 

podejmowanie 

innych działań 

wynikających z 

aktualnych 

potrzeb 

dotyczących 

współpracy 

samorządu z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz innymi 

podmiotami 

działającymi w 

sferze pożytku 

publicznego. 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ 

12 członków/ 3 

RM, 3 prezydent, 

6 organizacje 

23 członków 22/2 prezydent  11 /1 prezydent/ 1 

RM 

 8 5 



samorządowy 

Organizacja 

wewnętrzna 

rady/komisji 

Przewodniczący, 

wiceprzewodniczą

cy, sekretarz, 

Przewodniczący, 

2 

wiceprzewodniczą

cych, sekretarz, 

komisja 

rewizyjna, stałe i 

doraźne komisje 

Przewodniczący 

Rady, Zastępca 

Przewodniczącego 

Rady, Sekretarz 

Rady i dwóch 

członków, którzy 

tworzą Zarząd 

Rady 

 Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, sekretarz 

 Przewodniczący 

komisji, zastępca 

Przewodniczącego

, członkowie 

Przewodniczący, 

wiceprzewodniczą

cy,  sekretarz 

Częstotliwość 

posiedzeń/ 

podmiot 

zwołujący 

Nie rzadziej niż 

raz na kwartał 

Przynajmniej raz a 

kwartał z 

wyłączeniem 

okresu szkolnych 

wakacji letnich 

Nie rzadziej 

jednak niż raz na 

kwartał 

 Przynajmniej raz 

na 6 miesięcy 

 b/d Co najmniej raz 

na kwartał 

Tryb 

podejmowania 

decyzji 

zwykłą 

większością 

głosów, w 

obecności co 

najmniej połowy 

Członków. W 

przypadku równej 

liczby głosów 

decyduje głos 

prowadzącego 

obrady. 

W przypadku 

braku kworum 

prowadzący 

obrady wyznacza 

nowy termin 

posiedzenia Rady. 

zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

składu rady 

zwykłą 

większością 

głosów, przy 

obecności co 

najmniej połowy 

składu członków 

zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

członków 

zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

składu rady 

 zwykłą 

większością 

głosów członków 

komisji obecnych 

na posiedzeniu 

zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności, co 

najmniej połowy 

członków Rady. 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

osoba wyznaczona 

przez Prezydenta 

ds. współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

(?) 

Centrum 

Współdziałania 

Społecznego 

Centrum 

Współdziałania 

Społecznego 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Łomży 

Komórka 

właściwa ds. 

kultury fizycznej 

 Wydział 

Architektury UM 

Centrum 

Współdziałania 

Społecznego - 

Referat 

Partycypacji 

Społecznej 

Uwagi Istnieje możliwość 

powoływania 

przez radę 

zespołów 

roboczych 

składających  się z 

przedstawicieli 

organizacji, 

 Wcześniej 

funkcjonowała 

Społeczna Rada 

Seniorów – od 

25.09.2015r., 

seniorzy pełnią 

dyżury 

 http://www.lomza.

pl/bip/prawo.php?

wiad=2191 

Z informacji 

uzyskanych z UM 

- Komisja obecnie 

nie istnieje! 

Praca komisja 

może odbywać się 

gdy w 

posiedzeniach 

uczestniczy co 

najmniej 4 

członków komisji 

Rada ds. osób 

niepełnosprawnyc

h w Łomży 

została powołana 

w 2015 r. 

Zarządzeniem Nr 

273/2015 

Prezydenta Miasta 

http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=2191
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=2191
http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=2191


organów 

administracji 

publicznej, 

podmiotów lub 

ekspertów z 

zakresu różnych 

dziedzin 

aktywności 

społecznej 

Łomża w sprawie 

powołania 

Łomżyńskiej 

Społecznej Rady 

Osób z 

Niepełnosprawnoś

cią. Rada działała 

w składzie 37 

osobowym. W 

takiej samej 

liczbie członków 

powołana została 

na II kadencję w 

2019 r. na mocy 

Zarządzenia nr 

5/2019 Prezydenta 

Miasta Łomża w 

sprawie powołania 

Łomżyńskiej 

Społecznej Rady 

ds. Osób z 

Niepełnosprawnoś

cią, które 

następnie zostało 

zmienione 

Zarządzeniem nr 

55/2019 

Prezydenta Miasta 

Łomża 

zmieniające 

Zarządzenie nr 

5/2019 Prezydenta 

Miasta Łomża z 

dnia 16 stycznia 

2019 r. w sprawie 

powołania 

Łomżyńskiej 

Społecznej Rady 

ds. Osób z 

Niepełnosprawnoś

cią powołującą 

radę w 

pięcioosobowym 

składzie. 

 


