
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwały

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 
zm.1)), uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się utratę mocy obowiązującej Uchwały Nr LVI/747/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 
30 września 2002 r. w sprawie zasad tworzenia na terenie Miasta Białegostoku „Klubów Ośmiu - młodzieżowego 
wolontariatu" oraz regulaminu przeprowadzania Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" 
zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/460/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 stycznia 2009 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
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Uzasadnienie

Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" realizowany był na podstawie Uchwały

Nr LVI/747/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zasad tworzenia na

terenie Miasta Białegostoku „Klubów Ośmiu-młodzieżowego wolontariatu" oraz regulaminu

przeprowadzenia Samorządowego Konkursu Nastolatków ”Ośmiu Wspaniałych” zmienionej Uchwałą Nr

XXXVII/460/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 stycznia 2009 r.

Wolontariat jest istotnym elementem partycypacji społecznej jednak jego regulowanie uchwałą

Rady Miasta jest już zbędne. W ostatnim czasie w związku z dynamicznym rozwojem technologii oraz

poszerzeniem wachlarza form wolontarystycznych, a także częstych zmian przepisów w zakresie ochrony

danych osobowych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotychczasowe przepisy

uchwały o tworzeniu Klubów „Ośmiu” i organizacji Konkursu „Ośmiu Wspaniałych" nie znajdują

uzasadnienia. Regulacje zawarte w uchylanej uchwale są zawężające, nie tworzą przestrzeni do elastycznego

honorowania wolontariuszy, nie uwzględniają zaangażowania dorosłych wolontariuszy. W trosce o rozwój

postaw obywatelskich wśród wszystkich grup mieszkańców Miasto będzie rozwijało i wdrażało koncepcję

rozwoju społeczności lokalnych w tym organizowało Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”. Dokonywane to

będzie na podstawie corocznego regulaminu opracowywanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku na

gruncie ogólnopolskich wytycznych dotyczących zasad konkursu przy uwzględnieniu obowiązujących

przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
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