
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE RZESZÓW 

(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://bip.erzeszo

w.pl/urzad-i-

jednostki-

mia-

sta/wydzialyurzed

umiasta/wydzial-

zdro-

wia/rzeszowska-

rada-dzialalnosci-

pozytku-

publicznego 

 

http://www.rmr.er

zeszow.pl/ 

 

https://www.faceb

ook.com/RadaMlo

dziezyRzeszowa/ 

 

http://www.rzeszo

w.pl/mieszkancy/r

zeszowska-rada-

seniorow 

 

https://www.faceb

ook.com/rzeszows

karadaseniorow/ 

 

http://bip.pup.rzes

zow.pl/?c=mdTres

c-cmPokaz-14 

 

Nie została powo-

łana 

brak Brak Brak 

Data powołania 

rady/komisji 

2011 1993 2014 2016 w obecnym 

składzie (kadencja 

 2008 Funkcjonowała 

już w 2007 r. 

Funkcjonowała 

już w 2011 r. 

http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-zdrowia/rzeszowska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego
http://www.rmr.erzeszow.pl/
http://www.rmr.erzeszow.pl/
https://www.facebook.com/RadaMlodziezyRzeszowa/
https://www.facebook.com/RadaMlodziezyRzeszowa/
https://www.facebook.com/RadaMlodziezyRzeszowa/
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/rzeszowska-rada-seniorow
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/rzeszowska-rada-seniorow
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/rzeszowska-rada-seniorow
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/rzeszowska-rada-seniorow
https://www.facebook.com/rzeszowskaradaseniorow/
https://www.facebook.com/rzeszowskaradaseniorow/
https://www.facebook.com/rzeszowskaradaseniorow/
http://bip.pup.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-14
http://bip.pup.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-14
http://bip.pup.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-14


upływa w 2020 r.) 

Akt normatywny 

powołujący ra-

dę/komisję 

Uchwała Nr 

XI/247/2011 Rady 

Miasta Rzeszowa 

z dnia 31 maja 

2011 r. w sprawie 

określenia „Trybu 

powoływania 

członków, sposo-

bu organizacji i 

trybu działania 

Rzeszowskiej 

Rady Działalności 

Pożytku Publicz-

nego 

 

Brak (adnotacja w 

uwagach) 

Uchwała Nr 

LXXXI/1495/201

4 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 

28 października 

2014 r. w sprawie 

powołania Rze-

szowskiej Rady 

Seniorów oraz 

nadania jej Statutu 

Zarządzenie Nr 

II/10/2016 Staro-

sty Rzeszowskie-

go z dnia 23 wrze-

śnia 2016 r. w 

sprawie Powiato-

wej Rady Rynku 

Pracy w Rzeszo-

wie na lata 2016-

2020 

 Zarządzenie Nr 

18/2008 Prezy-

denta Miasta Rze-

szowa z dnia 25 

marca 2008 r. w 

sprawie utworze-

nia Komisji Bez-

pieczeństwa i 

Porządku dla 

Miasta Rzeszowa 

 

Zarządzenie Nr 

46/2019 Prezy-

denta Miasta Rze-

szowa z dnia 1 

lipca 2019 r. w 

sprawie utworze-

nia Komisji bez-

pieczeństwa i 

porządku na ka-

dencję 2019-2022 

(nowe) 

Zarządzenie Pre-

zydenta Miasta 

Rzeszowa Nr 

VI/776 / 2012 z 

dnia 5 listopada 

2012 r. w sprawie 

określenia zadań 

oraz trybu działa-

nia Miejskiej 

Komisji Urbani-

styczno-

Architektonicznej 

przy Prezydencie 

Miasta Rzeszowa 

(utracił moc); 

Zarządzenie 

VII/838/2016 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa z dnia 

14 października 

2016 r. w sprawie 

powołania, orga-

nizacji i trybu 

działania Miej-

skiej Komisji  

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

przy Prezydencie 

Miasta Rzeszowa 

(utracił moc) 

Zarządzenie Nr 

VI/1521/2014 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa z dnia 

16 września 2014 

r. w sprawie po-

wołania Powiato-

wej Społecznej 

Rady do Spraw 

Osób Niepełno-

sprawnych w 

Rzeszowie (utracił 

moc) 

 

Obecnie obowią-

zujący akt norma-

tywny regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Załącznik do 

Uchwały Nr 

XI/247/2011 Rady 

Miasta Rzeszowa 

z dnia 31 maja 

2011 r. w sprawie 

określenia „Trybu 

powoływania 

członków, sposo-

bu organizacji i 

trybu działania 

Rzeszowskiej 

Rady Działalności 

Pożytku Publicz-

Statut Rady Mło-

dzieży Rzeszowa 

Statut Rady Se-

niorów stanowią-

cy załącznik do 

w/w uchwały 

Komisja działa na 

podstawie przepi-

sów ustawy i 

rozporządzenia 

 Jest dostępne 

tylko sprawozda-

nie za 2009 r. 

Zarządzenie nr 

VII/1359/2017 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa z dnia 

23 października 

2017 r. w sprawie 

powołania, orga-

nizacji i trybu 

działania Miej-

skiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

przy Prezydencie 

Miasta Rzeszowa; 

Zarządzenie Nr 

VII/57/2015 Pre-

zydenta Miasta 

Rzeszowa z dnia 

13 stycznia 2015 

r. w sprawie po-

wołania Powiato-

wej Społecznej 

Rady do Spraw 

Osób Niepełno-

sprawnych w 

Rzeszowie 



nego; 

Zarządzenie Nr 

VII / 684 / 2016. 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa z dnia 

20 maja 2016 r. w 

sprawie powołania 

Rzeszowskiej 

RDPP 

Załącznik nr 2 do 

w/w Zarządzenia 

– Regulamin 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie ustawo-

wym) 

Organ konsulta-

cyjny i opinio-

dawczy w spra-

wach związanych 

z działalnością 

organizacji poza-

rządowych oraz 

innych podmiotów 

wymienionych w 

art. 3 ust. 3 usta-

wy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o 

działalności po-

żytku publicznego 

i wolontariacie 

Zadaniem Rady 

jest w szczególno-

ści: kształtowanie 

poczucia odpo-

wiedzialności 

obywatelskiej; 

upowszechnianie 

idei samorządno-

ści wśród mło-

dzieży; reprezen-

towanie interesów 

młodzieży wobec 

instytucji rządo-

wych, samorzą-

dowych i poza-

rządowych; dzia-

łanie na rzecz 

integracji i współ-

pracy środowisk 

młodzieżowych; 

zapewnienie moż-

liwości uczestnic-

twa młodzieży w 

procesie podej-

mowania decyzji 

wpływających na 

sposób i jakość 

życia; działanie na 

rzecz eliminowa-

nia negatywnych 

zjawisk społecz-

nych oraz patolo-

gii w środowi-

skach młodzieżo-

wych. 

Rada realizuje 

Reprezentowanie 

środowiska senio-

rów oraz pobu-

dzenie aktywności 

obywatelskiej 

seniorów mieszka-

jących na terenie 

Rzeszowa; współ-

praca z władzami 

miasta przy roz-

strzyganiu istot-

nych spraw i 

oczekiwań środo-

wiska; przedsta-

wianie propozycji 

zadań i działań na 

rzecz seniorów; 

wydawanie opinii 

i formułowanie 

wniosków służą-

cych rozwojowi 

działalności samo-

rządu na rzecz 

seniorów; wspie-

ranie procesów 

konsultacyjnych 

wzmacniających 

zaangażowanie 

obywatelskie 

seniorów; wspie-

ranie wszelkich 

form aktywności 

seniorów; działa-

nie na rzecz 

umacniania mię-

dzypokolenio-

Inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

pełnego i produk-

tywnego zatrud-

nienia; ocena 

racjonalności 

gospodarki środ-

kami Funduszu 

Pracy; opiniowa-

nie kryteriów 

podziału środków; 

składanie wnio-

sków i wydawanie 

opinii w sprawach 

dotyczących kie-

runków kształce-

nia, szkolenia 

zawodowego oraz 

zatrudnienia; 

ocenianie okreso-

wych sprawozdań 

z działalności 

PUP; delegowanie 

przedstawicieli do 

komisji konkur-

sowej dokonującej 

wyboru kandydata 

na stanowisko 

dyrektora PUP; 

opiniowanie 

wniosków o od-

wołanie dyrektora 

PUP; opiniowanie 

wniosków o umo-

rzenie należności 

  Sporządzanie 

opinii o: projekcie 

studium uwarun-

kowań i kierun-

ków zagospoda-

rowania prze-

strzennego miasta 

Rzeszowa lub o 

projekcie jego 

zmiany; projek-

tach miejscowych 

planów zagospo-

darowania prze-

strzennego lub 

projektach ich 

zmian; wynikach 

analiz zmian w 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

miasta; projektach 

decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwe-

stycji celu pu-

blicznego; projek-

tach decyzji o 

warunkach zabu-

dowy; w innych 

sprawach plano-

wania i zagospo-

darowania. 

1) inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do: 

integracji zawo-

dowej i społecznej 

osób niepełno-

sprawnych, reali-

zacji praw osób 

niepełnospraw-

nych; 

2) opiniowanie 

projektów powia-

towych progra-

mów działań na 

rzecz osób niepeł-

nosprawnych; 

3) ocena realizacji 

programów; 

4) opiniowanie 

projektów uchwał 

i programów 

przyjmowanych 

przez radę powia-

tu pod kątem ich 

skutków dla osób 

niepełnospraw-

nych. 



swoje zadania 

poprzez: inicjo-

wanie i koordy-

nowanie działań 

dotyczących życia 

młodzieży, w 

szczególności w 

zakresie nauki, 

kultury i sportu; 

nawiązywanie 

współpracy z 

krajowymi i za-

granicznymi orga-

nizacjami mło-

dzieżowymi; 

promowanie osią-

gnięć młodzieży 

Miasta Rzeszowa; 

organizowanie 

akcji charytatyw-

nych oraz promo-

wanie wartości 

wolontariatu. 

wych więzi spo-

łecznych; upo-

wszechnianie 

wiedzy o potrze-

bach prawnych i 

możliwościach 

osób starszych, a 

przez to wzmoc-

nienie wpływu 

seniorów na decy-

zje podejmowane 

przez władze 

lokalne, w tym na 

jakość usług prze-

znaczonych dla 

seniorów. 

z tytułu nienależ-

nie pobranych 

świadczeń, zwrotu 

refundacji oraz 

jednorazowo 

przyznanych 

środków; opinio-

wanie: celowości 

realizacji progra-

mów specjalnych; 

proponowanych 

przez starostę 

zmian realizacji 

programów spe-

cjalnych; celowo-

ści realizacji Pro-

gramu Aktywiza-

cja i Integracja, 

biorąc pod uwagę 

w szczególności: 

kryteria doboru 

bezrobotnych; 

zakładane efekty 

realizacji Progra-

mu Aktywizacja i 

Integracja (ze 

strony BIP) 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ samo-

rządowy 

10/2 (Prezydent) + 

2 (RM) 

25 Zgodnie z obo-

wiązującą uchwa-

łą 15 członków 

Aktualnie na stro-

nie 13 

2-Prezydent 

2 Rada Miasta 

11/3 przedstawi-

cieli JST 

  17 5/1 Wiceprezy-

dent, 1 Radny 

Kadencja 2 lata 2 lata 4 lata 4 lata   Brak informacji Brak informacji 

Organizacja we-

wnętrzna ra-

dy/komisji 

Przewodniczący Prezydium Rady: 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodni-

czący, Sekretarz 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

Sekretarz 

Przewodniczący 

Wiceprzewodni-

czący 

  Przewodniczący 

3 Zastępców 

Przewodniczącego 

Prezydium w 

składzie: Prze-

wodniczący, Wi-

ceprzewodniczący 

i Sekretarz wybie-

rani na jeden rok 

Częstotliwość 

posiedzeń/ pod-

miot zwołujący 

w miarę potrzeb, 

nie rzadziej jed-

nak niż raz na 

kwartał/ Przewod-

stosownie do 

potrzeb, nie rza-

dziej niż raz w 

miesiącu, z wyłą-

w miarę potrzeb, 

nie rzadziej jed-

nak niż raz na 

kwartał 

co najmniej raz na 

kwartał/ przewod-

niczący z własnej 

inicjatywy lub na 

  Brak informacji Co najmniej raz 

na kwartał/ Prze-

wodniczący z 

własnej inicjaty-



niczący z własnej 

inicjatywy lub co 

najmniej 5 człon-

ków Rady 

czeniem dni wol-

nych od nauki 

wniosek co naj-

mniej połowy 

liczby członków 

wy, na wniosek 

połowy członków 

Prezydium lub 1/3 

członków Rady 

Tryb podejmowa-

nia decyzji 

zwykła większość 

głosów w obecno-

ści co najmniej 

połowy składu 

Rady. W przypad-

ku równej liczby 

głosów decyduje 

głos Przewodni-

czącego 

zwykła większość 

głosów, w obec-

ności co najmniej 

połowy składu 

Rady 

zwykła większość 

głosów. W przy-

padku równej 

liczby głosów 

decyduje głos 

Przewodniczącego 

zwykła większość 

głosów w obecno-

ści co najmniej 

połowy członków 

rady (w przypad-

ku równowagi 

głosów decyzję 

podejmuje prze-

wodniczący); w 

uzasadnionych 

przypadkach moż-

liwe jest uzyska-

nie opinii człon-

ków rady w trybie 

obiegowym 

  Do ważności 

podejmowanych 

uchwał wymagany 

jest w głosowaniu 

udział minimum 5 

osób ze składu 

komisji w tym 3 

osoby o wykształ-

ceniu i przygoto-

waniu fachowym 

związanym bez-

pośrednio z teorią 

lub praktyką pla-

nowania prze-

strzennego 

zwykła większość 

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 Zdrowia Młodzieżowy 

Dom Kultury w 

Rzeszowie 

Wydział Zdrowia Powiatowy Urząd 

Pracy w Rzeszo-

wie 

  Biuro Rozwoju 

Miasta Rzeszowa 

Wydział Zdrowia 

Uwagi  Opiekę nad dzia-

łalnością Rady 

sprawuje radny 

Rady Miasta Rze-

szowa, zapropo-

nowany przez 

Komisję Edukacji 

Rady Miasta 

 

Brak Dokumentu, 

który powołał 

Radę Młodzieży 

Rzeszowa. Z 

informacji zawar-

tych na portalu 

Facebook Rada 

działa od 1993 r. 

Uchwała w tej 

sprawie może 

zatem pochodzić 

właśnie z 1993 r. 

Pierwsze posie-

dzenie odbyło się 

w lipcu 2015 r. 

Na stronie Urzędu 

Miasta ostatni 

protokół z posie-

dzenia pochodzi z 

dnia 18 listopada 

2015 r. 

W 2018 r. Prezy-

dent ogłosił nabór 

uzupełniający do 

Rady Seniorów 

Brak dostępu do 

Zarządzenia Sta-

rosty o powołaniu 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy 

Nie została powo-

łana 

Brak informacji o 

istnieniu w dniu 

badania 

W Zarządzenie 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa Nr VI / 

776 / 2012 z dnia 

5 listopada 2012 

wskazano, że traci 

moc Zarządzenie 

Nr 23/2007 Pre-

zydenta Miasta 

Rzeszowa z dnia 

22 lutego 2007 r. 

niestety nie udało 

mi się dotrzeć do 

tego dokumentu 

W Zarządzeniu Nr 

VI/1521/2014 

Prezydenta Miasta 

Rzeszowa z dnia 

16 września 2014 

r. wskazano, że 

traci moc Zarzą-

dzenie Nr 

VI27/2011 z dnia 

17 stycznia 2011 

r. niestety nie 

udało się dotrzeć 

do tego dokumen-

tu 

 


