
UCHWAŁA ryn.»3.!t.i..Yi..l!a..
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO

zdniał,.9...(3YMdtJSz.... 2020r.

w sprawie  zmiany uchwały  nr 2502/V1/20  Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego

z dnia  18  sierpnia  2020  r. w  sprawie  organizacji  i trybu  działania  Dolnośląskiej  Rady

Działalności  Pożytku  Publicznego  na lata  2020-2023

Na podstawie  art. 41b ust. 6 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności  pożytku

publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020  r. poz. 1057)  uchwala  się,  co następuje:

% 1. W uchwale  nr 2502/V1/20 Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego  z dnia 18 sierpnia

2020 r. w sprawie  organizacji  i trybu  działania  Dolnośląskiej  Rady Działalności  Pożytku

Publicznego  na lata 2020-2023  wprowadza  się  następujące  zmiany:

1) w E3 4 w ust. 3 wprowadzenie  do wyliczenia  otrzymuje  brzmienie:

,,Rada  wybiera  ze swojego  składu  Prezydium  Rady:";

2) w E3 5 dodaje  się ust.  3 w brzmieniu:

,,3. Przewodniczącego  w realizacji  zadań  wspiera  Prezydium  Rady.";

3) w E3 6 uchyla  się pkt  2;

4) po Ei 7 dodaje  się Et 7a w brzmieniu:

,,EI 7a. Do obowiązków  członków  Rady należy:

1) znajomość  aktów  prawnych  oraz  ich  nowelizacji  dotyczących  współpracy

organów  administracji  publicznej  z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami

wymienionymi  w art.  3, ust. 3 ustawy;

2) dbanie  o dobro  wspólne  i rozwój  sektora  pozarządowego;

3) kierowanie  się  w  działaniach  najepszą  posiadaną  wiedzą  i przekonaniem

o racjonalności  proponowanych  rozwiązań;

4) aktywne  uczestnictwo  w pracach  Rady;

5) regularne  uczestnictwo  w posiedzeniach  Rady;

6) sporządzania,  w terminie  5 dni roboczych,  notatek  z udziału  w wydarzeniach,  na

które  zostali  oddelegowani  przez  Radę.";

5) w E3 8 ust. 1 otrzymuje  brzmienie:

,,1. Rada obraduje  na posiedzeniach  odbywających  się  stacjonarnie  lub zdalnie,

zzastrzeżeniem  E3 10 ust. 1. Posiedzenia  stacjonarne  Rady mogą  mieć charakter

wyjazdowy  (na terenie  województwa  dolnośląskiego).";

6) W Ę 11:

a) w ust.  2 skreśla  się wyrazy,,oraz  Sekretarz";

b) w E) 1l  w ust. 4 dodaje  się zdanie  drugie  w brzmieniu:
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,,W czasie posiedzeń  zdalnych  Przewodniczący  odczytuje  listę obecności  członków

Rady.";

7) w F3 13 w ust. 3 w pkt 5 kropkę  zastępuje  się  średnikiem  i dodaje  się  pkt 6 w brzmieniu:

,,6) sporządzanie  protokołów  z posiedzeń  Rady.".

(12.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  członkowi  zarządu  właściwemu  do  spraw

społecznych.

% 3. Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  podjęcia.
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