
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W MIEŚCIE SŁUPSK 

(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 (tj. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (tj. 

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 (tj. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. 

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.slupsk

.pl/slupska-rada-

dzialalnosci-

pozytku-

publicznego-

48413/ 

http://www.slupsk

.pl/temat/nasze-

miasto/mlodziezo

wa-rada-miejska/ 

http://www.slupsk

.pl/seniorzy/slupsk

a-rada-seniorow/ 

http://pup.slupsk.i

bip.pl/public/?id=

183125 

  POWIATOWA 

KOMISJA 

 

 

http://www.slupsk

.pl/osoby-z-

niepelnosprawnos

ciami/miejska-

spoleczna-rada-

ds-osob-

niepelnosprawnyc

h/ 

Data powołania 

rady/komisji 

12.11.2015 r. 25.01.2012 r. 24.062015 r.  12.08.2015 r.  19.11.2013 r. 9.11.2015 r. 

Akt normatywny 

powołujący 

radę/komisję 

UCHWAŁA NR 

XII/100/15 RADY 

MIEJSKIEJ W 

UCHWAŁA NR 

XVIII/245/12 

RADY MIASTA 

UCHWAŁA Nr 

XIII/120/15 

RADY 

 Zarządzenie Nr 

550/BPM/2015 

Prezydenta Miasta 

Zarządzenie Nr 

16/2007 Starosty 

Słupskiego z dnia 

Zarządzenie Nr 

65/2007 Starosty 

Słupskiego z dnia 

Zarządzenie Nr 

785/ZiSS/2015 

Prezydenta Miasta 

http://www.slupsk.pl/slupska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-48413/
http://www.slupsk.pl/slupska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-48413/
http://www.slupsk.pl/slupska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-48413/
http://www.slupsk.pl/slupska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-48413/
http://www.slupsk.pl/slupska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-48413/
http://www.slupsk.pl/slupska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-48413/
http://www.slupsk.pl/temat/nasze-miasto/mlodziezowa-rada-miejska/
http://www.slupsk.pl/temat/nasze-miasto/mlodziezowa-rada-miejska/
http://www.slupsk.pl/temat/nasze-miasto/mlodziezowa-rada-miejska/
http://www.slupsk.pl/temat/nasze-miasto/mlodziezowa-rada-miejska/
http://www.slupsk.pl/seniorzy/slupska-rada-seniorow/
http://www.slupsk.pl/seniorzy/slupska-rada-seniorow/
http://www.slupsk.pl/seniorzy/slupska-rada-seniorow/
http://pup.slupsk.ibip.pl/public/?id=183125
http://pup.slupsk.ibip.pl/public/?id=183125
http://pup.slupsk.ibip.pl/public/?id=183125
http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/
http://www.slupsk.pl/osoby-z-niepelnosprawnosciami/miejska-spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych/


SŁUPSKU z dnia 

27 maja 2015 r. w 

sprawie trybu 

powoływania 

członków oraz 

organizacji i trybu 

działania 

Słupskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego, 

terminów i 

sposobu 

zgłaszania 

kandydatur na 

członków 

Słupskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

SŁUPSK z dnia 

25 stycznia 2012 

r. w sprawie 

powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miasta i 

nadania jej statutu 

MIEJSKIEJ W 

SŁUPSKU z dnia 

24 czerwca 2015 

r. W SPRAWIE 

POWOŁANIA 

SŁUPSKIEJ 

RADY 

SENIORÓW I 

NADANIA JEJ 

STATUTU. 

Słupska z dnia 12 

sierpnia 2015 roku 

w sprawie 

utworzenia 

Słupskiej Rady 

Sportu. 

29 marca 2007 

roku w sprawie 

utworzenia 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu 

Słupskiego 

30 listopada 2013 

r. w sprawie 

powołania 

Powiatowej 

Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

oraz ustalenia jej 

regulaminu 

Słupska z dnia 9 

listopada 2015 

roku w sprawie 

powołania 

Miejskiej 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h w Słupsku na 

lata 2015-2019 

Obecnie 

obowiązujący akt 

normatywny 

regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Zarządzenie Nr 

792/BPM/2015 

Prezydenta Miasta 

Słupska z dnia 12 

listopada 2015 r. 

w sprawie 

powołania 

Słupskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

UCHWAŁA NR 

XVIII/245/12 

RADY MIASTA 

SŁUPSK z dnia 

25 stycznia 2012 

r. w sprawie 

powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miasta i 

nadania jej statutu 

Uchwała Nr 

XXIV/291/16 

Rady Miejskiej w 

Słupsku z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w 

sprawie zmiany 

uchwały Nr 

XIII/120/15 Rady 

Miejskiej w 

Słupsku z dnia 24 

czerwca 2015 r. w 

sprawie powołania 

Słupskiej Rady 

Seniorów i 

nadania jej statutu 

Zarządzenie Nr 

9/2015 Starosty 

Słupskiego z dnia 

18 lutego 2015 

roku w sprawie 

powołania 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w 

Słupsku na 

kadencję 2015-

2019 

Zarządzenie Nr 

550/BPM/2015 

Prezydenta Miasta 

Słupska z dnia 12 

sierpnia 2015 roku 

w sprawie 

utworzenia 

Słupskiej Rady 

Sportu. 

Zarządzenie nr 

4/2017 Starosty 

Słupskiego z dnia 

24 stycznia 2017 

r. zmieniające 

zarządzenie w 

sprawie powołania 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku Powiatu 

Słupskiego 

Zarządzenie Nr 

85/2013 Starosty 

Słupskiego z dnia 

19 listopada 2013 

r. w sprawie 

powołania 

Powiatowej 

Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

oraz ustalenia jej 

regulaminu 

Zarządzenie Nr 

785/ZiSS/2015 

Prezydenta Miasta 

Słupska z dnia 9 

listopada 2015 

roku w sprawie 

powołania 

Miejskiej 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h w Słupsku na 

lata 2015-2019 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie 

ustawowym) 

 Do głównych 

zadań Rady 

należy: 

opiniowanie 

projektów uchwał 

Rady Miejskiej w 

Słupsku 

dotyczących 

spraw młodzieży, 

reprezentowanie 

Do zadań Rady 

należy: 1) ścisła 

współpraca z 

władzami Miasta 

Słupska przy 

rozstrzyganiu o 

istotnych 

oczekiwaniach i 

potrzebach 

seniorów, 2) 

Zadania Rady: 

inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

pełnego i 

produktywnego 

zatrudnienia w 

powiecie, ocena 

racjonalności 

gospodarki 

należy: 1)

Do zadań Komisji 

należy: 1) ocena 

zagrożeń 

porządku 

publicznego i 

bezpieczeństwa na 

terenie powiatu 2) 

opiniowanie pracy 

Policji i innych 

powiatowych 

 Miejska 

Społeczna Rada 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h jest organem 

opiniodawczo-

doradczym 

Prezydenta. Do 

zakresu działania 

Rady należy, w 



interesów 

młodzieży w 

organizacjach i 

instytucjach, do 

których należy 

Miasto Słupsk, 

wydawanie opinii 

na wniosek Rady 

Miejskiej w 

Słupsku lub 

Prezydenta Miasta 

Słupska 

dotyczących 

polityki 

młodzieżowej 

Miasta Słupska. 

przedstawianie 

propozycji w 

zakresie ustalania 

priorytetowych 

zadań w 

perspektywie 

krótko - i 

długookresowej 

oraz inicjowanie 

działań na rzecz 

seniorów, 3) 

monitorowanie 

potrzeb słupskich 

seniorów, 4) 

wydawanie opinii 

i formułowanie 

wniosków 

służących 

rozwojowi 

działalności na 

rzecz seniorów, 5) 

informowanie 

społeczności 

Słupska o 

szczególnych 

kierunkach 

działań 

podejmowanych 

przez służby 

miejskie i 

partnerów 

pozarządowych na 

rzecz środowiska 

seniorów. 

środkami 

Funduszu Pracy, 

opiniowanie 

kryteriów 

podziału środków 

Funduszu Pracy 

na finansowanie 

programów 

dotyczących 

promocji 

zatrudnienia i 

finansowanie 

innych 

fakultatywnych 

zadań oraz 

opiniowanie 

opracowanych 

przez powiatowe 

urzędy pracy 

propozycji 

przeznaczenia 

środków 

Funduszu Pracy 

będących w 

dyspozycji 

samorządu 

powiatu i 

sprawozdań z ich 

wykorzystania, 

składanie 

wniosków i 

wydawanie opinii 

w sprawach 

dotyczących 

kierunków 

kształcenia, 

szkolenia 

zawodowego oraz 

zatrudnienia w 

powiecie, 

ocenianie 

okresowych 

sprawozdań z 

działalności 

powiatowych 

; 2) 

opiniowanie 

projektów 

strategicznych 

dokumentów 

planistycznych i 

programowych w 

zakresie rozwoju 

sektora sportu i 

rekreacji; 3) 

opiniowanie 

kluczowych 

projektów 

inwestycyjnych 

dotyczących 

poprawy 

infrastruktury 

sportowej Miasta 

Słupska; 4) 

opiniowanie 

strategii rozwoju 

miasta w zakresie 

sportu i rekreacji; 

5) opiniowanie 

kluczowych 

projektów uchwał 

d

klubów 

sportowych oraz 

innych wydatków 

miasta z 

perspektywy 

służb 3) 

przygotowanie 

powiatowego 

projektu 

zapobiegania 

przestępczości 4) 

opiniowanie 

projektów innych 

programów 5) 

opiniowanie 

projektu budżetu 

powiatu 6) 

opiniowanie 

projektów prawa 

miejscowego 

szczególności:  

inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

integracji 

zawodowej i 

społecznej osób 

niepełnosprawnyc

h oraz realizacji 

praw tych osób; 

opiniowanie 

projektów 

powiatowych 

programów 

działań na rzecz 

osób 

niepełnosprawnyc

h; ocena realizacji 

programów; 

opiniowanie 

projektów uchwał 

i programów 

przyjmowanych 

przez radę 

powiatu pod 

kątem ich 

skutków dla osób 

niepełnosprawnyc

h. 



urzędów pracy 

oraz 

przedstawianie 

wojewódzkiej 

radzie 

zatrudnienia 

okresowych 

sprawozdań i 

wniosków w 

sprawach 

zatrudnienia, 

delegowanie 

przedstawicieli do 

komisji 

konkursowej w 

liczbie równej co 

najmniej połowie 

składu komisji 

dokonującej 

wyboru kandydata 

na stanowisko 

dyrektora 

powiatowego 

urzędu pracy, 

opiniowanie 

wniosków o 

odwołanie lub 

wnioskowanie o 

odwołanie 

dyrektora 

powiatowego 

urzędu pracy 

potrzeb kultury 

fi

klubów 

sportowych oraz 

rekomendowanie 

zmian w zakresie 

wspierania i 

rozwoju kultury 

fizycznej w 

Słupsku; 10) 

opiniowanie i 

ocena planów 

naprawczych 

inicjowanych 

przez Prezydenta 

Miasta Słupska w 

zakresie sportu i 

rekreacji w 

Słupsku; 11) 

inicjowanie 

dialogu na temat 

rozwoju sportu i 

rekreacji oraz prac 

naukowych 

dotyczących 

kultury fizycznej; 

12) opiniowanie i 



wspieranie 

inicjatyw 

promujących 

działalność 

sportowa, a także 

mających na celu 

podwyższanie 

kwalifikacji kadr 

zajmujących się 

kultura fizyczna. 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ 

samorządowy 

W skład Rady 

wchodzą: 1) od 2 

do 5 

przedstawicieli 

wskazanych przez 

Radę Miejską w 

Słupsku – dalej 

zwaną „Radą 

Miejską”, 2) od 2 

do 5 

przedstawicieli 

Prezydenta Miasta 

Słupska – dalej 

zwanym 

„Prezydentem”, 3) 

co najmniej 10 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych 

oraz podmiotów 

wymienionych w 

art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie – 

dalej zwaną 

„ustawą”, 

prowadzących 

działalność na 

terenie Miasta 

Słupska. Jednego 

przedstawiciela 

Młodzieżowa 

Rada Miasta 

Słupska składa się 

z 23 radnych 

wybieranych w 

wyborach tajnych 

i bezpośrednich 

pośród uczniów 

szkół 

ponadgimnazjalny

ch znajdujących 

się w mieście 

Słupsk na 2 letnią 

kadencję. 

W skład Rady 

powoływani są po 

jednym 

przedstawicielu 

wskazanym przez: 

zainteresowane 

podmioty 

działające na 

rzecz osób 

starszych, 

zainteresowane 

organizacje 

pozarządowe 

działające na 

rzecz osób 

starszych, 

podmioty 

prowadzące 

uniwersytety 

trzeciego wieku, 

które działają na 

terenie Słupska, 

Prezydenta Miasta 

Słupska, który 

wskazuje osobę 

zaangażowaną w 

działania na rzecz 

seniorów, Radę 

Miejską w 

Słupsku, która 

wskazuje osobę 

zaangażowaną w 

działania na rzecz 

seniorów. 

Reprezentanci: 

Organizacji 

związkowych: 

 

 

Organizacji 

pracodawców: 1) 

Cech Rzemiosł 

Rożnych w 

Słupsku 2) Izba 

Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości 

Pomorza 

Środkowego 3) 

Domarad - 

Pracodawcy 

Pomorza 

Społeczno-

zawodowych 

organizacji 

rolników: 1) 

Pomorska Izba 

: 1) 

przewodniczący – 

powołany przez 

Prezydenta Miasta 

Słupska; 2) 

przedstawiciele i 

działacze 

organizacji 

sportowych w 

strategicznych 

dyscyplinach 

sportowych 

Miasta Słupska, 

dziennikarze 

sportowi, 

aktywiści i 

eksperci w 

dziedzinie sportu i 

rekreacji oraz 

przedstawiciele 

sportowego 

środowiska 

oświatowego, 

powołani przez 

Prezydenta Miasta 

Słupska; 3) 

Przewodniczący 

Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w 

Słupsku oraz 

Dyrektor 

Słupskiego 

Ośrodka Sportu i 

Rekreacji; 4) 

8 osób: 1) 

Przewodniczący – 

starosta powiatu 

2) 2 x radny 

delegowany przez 

Radę Powiatu 3) 2 

x przedstawiciel 

delegowany przez 

Komendanta 

Miejskiego Policji 

w Słupsku 4) 2 x 

przedstawiciele 

pozostałych JST 

5) przedstawiciel 

ZOSPRP 

14 osób: 

przewodniczący, 

dwóch zastępców, 

11 członków 

komisji 

 



organizacji 

pozarządowych 

oraz podmiotów 

wymienionych w 

art. 3 ust. 3 

ustawy wskazuje 

Rada Organizacji 

Pozarządowych. 

Pozostali 

przedstawiciele 

organizacji 

pozarządowych 

oraz podmiotów 

wymienionych w 

art. 3 ust 3. 

ustawy wybierani 

są przez osoby 

uprawnione do 

reprezentowania 

tych organizacji i 

podmiotów w 

wyborach 

organizowanych 

przez Prezydenta 

Rolnicza 2) 

Słupski Związek 

Rolników, Kołek i 

Organizacji 

Rolniczych 

 

Jednostek 

samorządu 

terytorialnego: 1) 

gmina Damnica 2) 

miasto Słupsk 3) 

powiat słupski 

 

Organizacji 

pozarządowych 

zajmujących się 

statutowo 

problematyka 

rynku pracy: 1) 

Słupskie 

Stowarzyszenie 

Innowacji 

Gospodarczych i 

Przedsiębiorczości 

2) Stowarzyszenie 

Aktywności 

Lokalnej „Razem 

Zrobimy Wiele” 

3) Słupska Izba 

Przemysłowo-

Handlowa na 

Region Słupski 4) 

Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich 

sekretarz Rady – 

branżowy 

pracownik Urzędu 

Miejskiego w 

Słupsku. 

Organizacja 

wewnętrzna 

rady/komisji 

Pracą Rady 

kieruje dwóch 

współprzewodnicz

ących. 

Współprzewodnic

zącego ze strony 

organizacji 

pozarządowych i 

podmiotów 

wymienionych w 

art. 3 ust. 3 

Organem Rady 

jest Prezydium 

składające się z 

Przewodniczącego

, od dwóch do 

czterech 

wiceprzewodniczą

cych, sekretarza i 

skarbnika. Rada 

powołuje Komisję 

Rewizyjną. 

Pierwsze 

posiedzenie Rady 

zwołuje Prezydent 

Miasta Słupska. 

Rada wybiera ze 

swojego grona 

Przewodniczącego 

i Zastępcę. 

 Przewodniczący, 

możliwość 

powoływania grup 

roboczych. 

Brak informacji przewodniczący, 

dwóch zastępców 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, Sekretarz 

(wybierani na 

roczną kadencję) 



ustawy wybierają 

spośród siebie 

członkowie tych 

organizacji i 

podmiotów. 

Współprzewodnic

zącego ze strony 

Prezydenta 

wskazuje 

Prezydent. 

Częstotliwość 

posiedzeń/ 

podmiot 

zwołujący 

Posiedzenia Rady 

odbywają się w 

miarę potrzeb, 

jednak nie 

rzadziej niż raz na 

dwa miesiące. 

Rada spotyka się 

na sesjach 

przynajmniej raz 

na dwa miesiące, 

z wyłączeniem 

okresu szkolnych 

wakacji letnich. 

Przewodniczący 

na wniosek 1/3 

regulaminowego 

składy Rady lub z 

inicjatywy własnej 

może zarządzić 

nadzwyczajne 

posiedzenie Rady. 

Posiedzenia Rady 

odbywają się co 

najmniej raz na 

kwartał. 

 Przynajmniej raz 

na pół roku. 

Brak informacji Przewodniczący 

wyznacza termin 

posiedzenia 

komisji w ciągu 7 

dni od otrzymania 

wniosku do 

rozpatrzenia. 

Pierwsze 

posiedzenie 

zwoływane przez 

Prezydenta. 

Kolejne 

posiedzenia 

zwołuje 

Przewodniczący: 

1) z własnej 

inicjatywy, 2) na 

wniosek, 

członków 

prezydium Rady 

lub trzech 

członków Rady. 

Rada obraduje nie 

rzadziej niż raz na 

kwartał. 

Tryb 

podejmowania 

decyzji 

Swoje opinie i 

stanowiska Rada 

wyraża w drodze 

głosowania, 

zwykłą 

większością 

głosów przy 

udziale minimum 

połowy składu 

Rady. Na wniosek 

członka Rady 

zarządza się 

głosowanie tajne. 

Rada podejmuje 

swoje decyzje w 

formie uchwał w 

obecności co 

najmniej połowy 

regulaminowego 

składu Rady. Rada 

przyjmuję 

uchwałę zwykłą 

większością 

głosów. 

Uchwały zapadają 

zwykłą 

większością 

głosów w 

głosowaniu 

jawnym w 

obecności co 

najmniej połowy 

składu Rady. 

 Rada podejmuje 

decyzje w formie 

uchwały 

podejmowanej 

zwykła 

większością 

głosów. 

Brak informacji Stanowiska 

podejmowane w 

formie uchwał, 

które zapadają w 

głosowaniu 

jawnym zwykłą 

większością 

głosów. 

Uchwały Rady 

zapadają zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności, co 

najmniej połowy 

członków rady. 

Głosowania Rady 

są jawne. 

Głosowanie tajne 

może być 

przeprowadzone 

wyłącznie w 

sprawach 

personalnych i 

innych 

przypadkach 



przewidzianych 

właściwymi 

przepisami prawa 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

Obsługę 

organizacyjno-

techniczną Rady 

zapewnia Biuro 

Prezydenta Miasta 

– Referat Dialogu 

Społecznego, w 

którym znajduje 

się pełna 

dokumentacja 

dotycząca Rady. 

Prezydent Miasta 

Słupska zapewnia 

odpowiednie 

warunki lokalowe 

oraz obsługę 

administracyjną 

Rady za 

pośrednictwem 

Gabinetu 

Prezydenta Miasta 

Słupska. 

Opiekę 

merytoryczną nad 

pracą Rady 

sprawują 

poszczególne 

Wydziały Urzędu 

Miejskiego w 

Słupsku w 

zależności od 

zakresu 

merytorycznego 

poruszanych 

spraw, natomiast 

w zakresie 

organizacji 

posiedzeń - 

Wydział Obsługi 

Rady Miejskiej. 

Obsługę rady 

zapewnia 

Powiatowy Urząd 

Pracy. 

Obsługę 

organizacyjna i 

merytoryczna prac 

Rady zapewnia 

Stanowisko ds. 

Sportu i Rekreacji 

Urzędu 

Miejskiego w 

Słupsku. Wydatki 

związane z 

działalnością 

Rady są 

pokrywane z 

budżetu miasta z 

części, której 

dysponentem jest 

Stanowisko ds. 

Sportu i Rekreacji 

Urzędu 

Miejskiego w 

Słupsku. 

Obsługę 

administracyjno-

biurową komisji 

zapewnia 

Naczelnik 

Wydziału ds. 

Porządku 

Publicznego, 

Obronności i 

Zapobiegania 

Klęskom 

Żywiołowym 

Starostwa 

Powiatowego w 

Słupsku 

Obsługę 

administracyjną 

komisji zapewnia 

Wydział 

Architektoniczno-

Budowlany 

Starostwa 

Powiatowego w 

Słupsku. 

Wydział Zdrowia 

i Spraw 

Społecznych 

Urzędu 

Miejskiego w 

Słupsku. 

Uwagi  Kadencja: 2 lata Rada powoływana 

jest Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta 

Słupska na okres 

czterech lat. 

  Kadencja: 3 lata  Kadencja: 4 lata 

 


