
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/328/2017 

RADY POWIATU W LUBLINIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Powiecie Lubelskim 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814,1579 i 1948) oraz art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 i z 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/170/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia 

trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Lubelskim (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 1500) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej zwołuje Starosta Lubelski. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Powiatowa dokonuje wyboru spośród swoich członków 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Powiatowej. Na wniosek członka Rady, Rada 

może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego w tych sprawach. 

3. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza następuje w takim samym trybie, 

co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Powiatowej. 

4. Kolejne posiedzenia Rady Powiatowej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 

co najmniej połowy składu Rady Powiatowej. 

5. Posiedzenia Rady Powiatowej zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz na pół roku. 

6. Z inicjatywy przewodniczącego w posiedzeniu Rady Powiatowej mogą brać udział zaproszeni goście 

z głosem doradczym. 

7. Pracami Rady Powiatowej kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący. 

8. Dokumentację Rady Powiatowej prowadzi sekretarz, który sporządza z każdego posiedzenia protokół. 

9. W przypadku nieobecności sekretarza podczas posiedzenia Rady Powiatowej protokół sporządza 

członek Rady Powiatowej wyznaczony przez przewodniczącego. 

10. Rada Powiatowa przyjmuje opinie i stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy swojego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 2119



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu w Lublinie 

 

 

Antoni Skrabucha 
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