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Rozdział 6  
Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 
Art. 41e. 1. W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub 
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i 
opiniodawczy, zwana dalej odpowiednio "Radą Powiatową" lub "Radą Gminną". 
2. Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej 
jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub 
gminy. 
3. Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata. 
 
Art. 41f. Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z: 
 1) przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy; 
 2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy; 
 3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 
prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co 
najmniej połowę członków. 

Art. 41g. Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi, w drodze uchwały, 
tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania odpowiednio Rady 
Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia 
reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 
ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady 
Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad. 
 
Art. 41h. Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracują ze sobą na 
zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie 
się o kierunkach działań. 
 
Art. 41i. 1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności: 
 1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; 
 2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 
publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 
 3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3; 
 4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3; 
 5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań 
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz 
w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. 
2. Termin wyrażenia przez Radę Powiatową lub Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia 
doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju 
powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej 
wyrażenia. 
 


