
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE PŁOCKU 

(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.plock.

eu/pl/plocka_rada

_dzialalnosci_poz

ytku_publicznego.

html  

http://www.plock.

eu/pl/sklad_i_stat

ut_mrgp.html  

http://pozarzadow

e.plock.eu/?page_i

d=888  

http://plock.praca.

gov.pl/-/58184-

powiatowa-rada-

rynku-pracy  

brak brak brak http://www.plock.

eu/pl/miejska_spo

leczna_rada_ds_o

sob_niepelnospra

wnych.html  

 

Data powołania 

rady/komisji 

2011 2001 03.10.2012 Brak danych 2011 2014 2014 2003 

Akt normatywny 

powołujący 

radę/komisję 

Zarządzenie nr 

1025/2011 

Prezydenta Miasta 

Płocka z dnia 03 

listopada 2011 r. 

Uchwała 

876/XLII/01 Rady 

Miasta Płocka z 

dnia 26 czerwca 

2001 r. 

Zarządzeniem Nr 

2001/2012 

Prezydenta Miasta 

Płocka z dnia 13 

sierpnia 2012 roku 

Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki 

Społecznej z dnia 

14 maja 2014 r. w 

Zarządzenie Nr 

503/2011 

Prezydenta Miasta 

Płocka z dnia 09 

czerwca 2011 

Zarządzenie nr 

4328/2014 z dnia 

1 kwietnia 2014 r. 

Prezydent Miasta 

Płocka w sprawie 

Zarządzenie Nr 

4315/2014 

Prezydenta Miasta 

Płocka z dnia 31 

marca 2014 roku 

Zarządzenie 

prezydenta Miasta 

nr 866/03 z dnia 4 

listopada 2003 

roku 

http://www.plock.eu/pl/plocka_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.html
http://www.plock.eu/pl/plocka_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.html
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http://www.plock.eu/pl/sklad_i_statut_mrgp.html
http://www.plock.eu/pl/sklad_i_statut_mrgp.html
http://pozarzadowe.plock.eu/?page_id=888
http://pozarzadowe.plock.eu/?page_id=888
http://pozarzadowe.plock.eu/?page_id=888
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http://www.plock.eu/pl/miejska_spoleczna_rada_ds_osob_niepelnosprawnych.html
http://www.plock.eu/pl/miejska_spoleczna_rada_ds_osob_niepelnosprawnych.html
http://www.plock.eu/pl/miejska_spoleczna_rada_ds_osob_niepelnosprawnych.html
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w sprawie 

powołania 

Płockiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

ws. powołania 

Płockiej Rady 

Seniorów 

sprawie rad rynku 

pracy (Dz.U. poz. 

630) – wcześniej 

PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

roku 

w sprawie: 

powołania 

Płockiej Rady 

Sportu, zasad 

powoływania jej 

członków oraz 

ustalenia 

Regulaminu jej 

działania. 

powołania 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku 

Obecnie 

obowiązujący akt 

normatywny 

regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Zarządzenie nr 

2667/2013 

Prezydenta Miasta 

Płocka z dnia 17 

stycznia 2013 r. 

 

Uchwała nr 

607/XXXV/2013 

Rady Miasta 

Płocka z dnia 28 

maja 2013 roku w 

sprawie 

uchwalenia statutu 

MRGM 

 

Uchwała nr 

823/L/2018 RM 

Płocka 

z dnia 30 sierpnia 

2018 r. 

w sprawie zmiany 

nazwy 

Młodzieżowej 

Rady Gminy 

Płock 

 

Statut 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Płocka: Uchwała 

nr 824/L/2018 

Rady Miasta 

Płocka z dnia 30 

sierpnia 2018 roku 

(nowy) 

Uchwała NR 

375/XXI/2016 

RM Płocka 

z dnia 30 sierpnia 

2016 r. 

w sprawie 

powołania 

Płockiej Rady 

Seniorów oraz 

nadania jej statutu 

 

Brak danych JW + Zarządzenie 

Nr 484 / 2015 

Prezydenta Miasta 

Płocka z dnia 03 

kwietnia 2015 r. 

w sprawie: 

powołania 

członków Płockiej 

Rady Sportu. 

Zarządzenie Nr 

3154/2017 

Prezydenta Miasta 

Płocka 

z dnia 04 kwietnia 

2017 roku 

w sprawie 

powołania 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku 

Zarządzenie nr 

3028/2017 

Prezydenta Miasta 

Płocka 

z dnia 21 lutego 

2017 roku w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

oraz ustalenia jej 

Regulaminu. 

 

Kadencja 3 lata (wcześniej 

były 2 lata) 

2 lata 4 lata 4 lata 4 lata Brak danych Brak danych 4 lata 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

 Kompetencje MR 

zawarte są w 

statucie (statut w 

http://dane.plock.e

u/bip//dane/uchwa

ly/xxi/375.pdf 

Jak w ustawie http://dane.plock.e

u/bip/dane/zarzad

zenia/vi/503.pdf 

Brak danych http://dane.plock.e

u/bip//dane/zarzad

zenia/vii/3028_17.
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http://dane.plock.eu/bip/dane/zarzadzenia/vii/3028_17.pdf


przepisie 

ustawowym) 

załączniku) pdf 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ 

samorządowy 

Wszystkich 

członków jest 15, 

3 powoływanych 

przez Prezydenta, 

3 przez RM 

(do 

zweryfikowania 

podczas 

wywiadów) 

Do MR wchodzi 

po 1 

reprezentancie 

każdej ze szkół. 

Obecnie rada liczy 

38 członków 

Rada składa się od 

7 do 13 członków, 

w tym 3 członków 

jest 

przedstawicielami 

Prezydenta Miasta 

Rada składa się z 

13 członków, w 

tym 1edna osoba 

reprezentuje Radę 

Powiatu, 1 Zarząd 

Powiatu 

 

 

 

 

W skład rady 

wchodzi od 15 do 

23 członków. 

 

Obecnie są to 23 

osoby, 15 z nich 

to przedstawiciele 

organizacji i 

instytucji 

realizujących 

zadania w 

zakresie kultury 

fizycznej, 4 – to 

radni 

desygnowani 

przez Radę Miasta 

Płocka, pozostali 

to osoby 

zaproponowane 

przez prezydenta 

Płocka. 

9 członków 

„normalnych” + 4 

z głosem 

doradczym 

7 osób 5 osób 

Organizacja 

wewnętrzna 

rady/komisji 

Prezydium 

(Przewodniczący, 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Sekretarz) oraz 

pozostali 

członkowie 

Prezydium Rady, 

Komisja 

Rewizyjna, 

komisje 

problemowe, 

komisje stałe 

 

Organem 

wykonawczym 

MP jest 

Prezydium Rady, 

powoływane 

uchwałą MR 

spośród jej 

członków na okres 

kadencji MP . 

Prezydium składa 

się z 

Przewodniczącego 

Rady, 3 

Wiceprzewodnicz

ących oraz 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący oraz pozostali 

członkowie 

Przewodniczący 

wybierany na 

pierwszym 

posiedzeniu 

w kadencji, 

spośród członków 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy. 

 

Przewodniczący i 

Sekretarz 

Brak danych Przewodniczący 

oraz pozostali 

członkowie 

 



Sekretarza. 

 

Częstotliwość 

posiedzeń/ 

podmiot 

zwołujący 

1) posiedzenia 

zwyczajne - co 

najmniej raz na 

kwartał, 

posiedzenia 

zwołuje 

przewodniczący 

2) posiedzenia 

nadzwyczajne – 

zwoływane na 

wniosek 

Prezydenta lub co 

najmniej 1/3 

członków rady 

1) sesje zwyczajne 

– zwoływane 

przez 

przewodniczącego 

co najmniej raz na 

kwartał (sesje nie 

odbywają się w 

okresie wakacji 

letnich i 

zimowych) 

2) sesje 

nadzwyczajne - 

zwoływane są na 

wniosek 

Prezydium lub co 

najmniej 1/4 

liczby członków 

Młodzieżowej 

Rady w ciągu 7 

dni od daty 

złożenia wniosku 

Co najmniej raz 

na kwartał. 

Posiedzenia 

zwoływane są: 

1) przez 

przewodniczącego 

z własnej 

inicjatywy 

2) na wniosek co 

najmniej 5 

członków RS 

3) na wniosek 

Prezydenta Miasta 

Brak danych Minimum raz na 

kwartał. 

 

Przewodniczący 

jest zobowiązany 

do zwołania 

posiedzenia Rady 

na wniosek: 

 

1) Prezydenta 

Miasta Płocka, 

2) członków Rady 

stanowiących co 

najmniej połowę 

jej składu. 

 Brak danych co do 

częstotliwości 

 

Posiedzenie 

Komisji zwołuje 

Zastępca 

Prezydenta Miasta 

Płocka ds. 

Rozwoju i 

Inwestycji za po 

pośrednictwem 

Dyrektora 

Wydziału 

Rozw

 osób 

zaproszonych do 

uczestnictwa. 

 

Tryb 

podejmowania 

decyzji 

Zwykła większość 

głosów, kworum 

min. ½ członków 

rady (pod uwagę 

bierze się również 

głosy oddane 

elektronicznie) 

Uchwały 

Młodzieżowej 

Rady zapadają 

zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności, co 

najmniej połowy 

liczby członków 

Młodzieżowej 

Rady w 

głosowaniu 

jawnym, chyba że 

statut stanowi 

inaczej 

Zwykła większość 

głosów, kworum 

min. ½ członków 

rady. W 

przypadku równej 

liczby głosów 

decyduje głos 

przewodniczącego 

Brak danych Zwykła większość 

głosów, kworum 

min. ½ członków 

rady. W 

przypadku równej 

liczby głosów 

decyduje głos 

przewodniczącego 

 Głosowanie 

odbywa sie 

zwykła 

większością 

głosów, a w 

przypadku 

jednakowej liczby 

głosów decyduje 

głos 

Przewodniczącego 

Komisji 

 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

Centrum ds. 

Organizacji 

Pozarządowych 

(do 

zweryfikowania) 

Biuro Rady 

Miasta Płocka 

Centrum ds. 

Organizacji 

Pozarządowych 

(do 

zweryfikowania) 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Płocku 

Wydział Sportu i 

Turystyki Urzędu 

Miasta 

Płocka 

Wydział 

Zarzadzania 

Kryzysowego i 

Spraw Obronnych 

Wydział Rozwoju 

i Polityki 

Gospodarczej 

Miasta 

 

Uwagi  Rada nazywała się  Kadencja obecnej   W obradach Rada to Miejska 



Rada 

Młodzieżowa 

Gminy Płock, w 

2018 roku 

zmieniono jej 

nazwę na 

Młodzieżowa 

Rada Gminy 

Płock 

 

Rada ma swojego 

opiekuna 

powoływanego 

przez Prezydenta 

 

rady rozpoczęła 

się w 2016 roku 

 

W Płocku jest 

jeszcze Miejska 

Rada Rynku Pracy 

Komisji 

uczestniczą bez 

prawa głosu przy 

podejmowaniu 

decyzji: Dyrektor 

Wydziału 

Rozwoju i 

Polityki 

Gospodarczej 

Miasta; Sekretarz 

Komisji; 

pracownicy 

Wydziału 

Rozwoju i 

Polityki 

Gospodarczej 

Miasta; 

przedstawiciele 

Zespołów 

Autorskich 

projektów 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego; 

Społeczna Rada 

ds. Osób 

Niepełnosprawnyc

h 

 

 


