
Regulamin Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych

Postanowienia ogólne
§1

Starogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych, zwane dalej Forum jest dobrowolnym 
porozumieniem organizacji pozarządowych, zwanych dalej Członkami, działającym na podstawie 
niniejszego Regulaminu.

§2
1. Terenem działania Forum jest obszar Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
2. Regulamin Forum określa przedmiot, zasady działania, cele i sposoby ich realizacji oraz tryb 

powoływania Członków.
3. Forum nie posiada osobowości prawnej.

Cele i sposoby ich realizacji
§3

Celem Forum jest  wspieranie oraz dbałość o wszechstronny rozwój organizacji  pozarządowych 
działających  na  terenie  Gminy  Miejskiej  Starogard  Gdański  w  budowaniu  społeczeństwa 
obywatelskiego

§4
Forum realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
1. rzecznictwo i reprezentację interesów sektora pozarządowego,
2. promowanie idei sektora pozarządowego,
3. tworzenie sieci współpracy lokalnych organizacji pozarządowych,
4. wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami,
5. współpracę z administracją samorządową oraz sektorem prywatnym,
6. powoływanie zespołów w celu realizacji wspólnych projektów,
7. powoływanie osobowego składu Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych

Członkowie- prawa i obowiązki
§5

1. Członkiem Forum staje się organizacja pozarządowa działająca na rzecz społeczności Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański, która złożyła:
1) pisemną deklarację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) statut lub inny dokument regulujący jej ustrój,
3) Odpis z właściwego rejestru,

2. Członkowie  Forum  mogą  być  reprezentowani  przez  upoważnionego  przedstawiciela. 
Upoważnienia  udziela  statutowy organ  Członka,  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2  do 
Regulaminu,

3. Podczas posiedzenia Forum Członek dysponuje jednym głosem.
§6

Członek ma prawo:
1. biernego i czynnego prawa wyborczego,
2. zgłaszania wniosków i opinii do władz Forum.

§7
Członek ma obowiązek:
1. czynnego uczestniczenia w pracach Forum i realizowania jego celów,
2. przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Forum,
3. godnego reprezentowania Forum oraz zjednywania mu sympatyków.

§8
Członkostwo ustaje w przypadku:
1. złożenia rezygnacji przez statutowy organ Członka,
2. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu,
3. pozbawienia  praw członkostwa uchwałą posiedzenia Forum w wypadku działania  na szkodę 



Forum lub nieprzestrzegania obowiązków członka wynikających z niniejszego Regulaminu.
Władze Forum

§9
1. Najwyższą władzą Forum jest Posiedzenie Forum.
2. Posiedzenia Forum odbywają się przynajmniej raz do roku.
3. W posiedzeniach Forum biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art.  3  ust.  3  Ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie 
działających na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

4. Posiedzeniom  I  Forum  przewodniczy  Przewodniczący  Posiedzenia  Forum  wybierany  w 
głosowaniu jawnym spośród Członków, zwykłą większością głosów. 

5. w  Posiedzeniach  Forum  mogą  uczestniczyć  osoby  spoza  organizacji  pozarządowych  i 
podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  Ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie z głosem doradczym.

§10
1. Forum nadaje się status uchwałodawczy,
2. Uchwały Posiedzenia  Forum zapadają  zwykła  większością  głosów w obecności  co  najmniej 

połowy Członków uprawnionych do głosowania,
3. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego Posiedzenia,
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

§11
1. Do wyłącznych kompetencji Posiedzenia Forum należy:

1) Uchwalanie Regulaminy Forum oraz jego zmian,
2) Wybieranie i odwoływanie członków Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych,
3) Rekomendowanie  Prezydentowi  Miasta  reprezentacji  organizacji  pozarządowych  do  Rady 

Działalności Pożytku Publicznego,
3) uchwalanie głównych kierunków działania Forum
4) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Forum

2. Posiedzenia Forum zwoływane są przez Starogardzką Radę Organizacji Pozarządowych,
3. O terminie i miejscu Posiedzenia Forum Członkowie powiadamiani są elektronicznie lub w inny 

skuteczny sposób, wskazany przez Członka w złożonej deklaracji, najpóźniej 14 dni przed jego 
terminem,

4. Informacja  o  Posiedzeniu  Forum  podawana  jest  do  publicznej  wiadomości  w  dostępnych 
mediach

§12
1. Organem wykonawczym Forum jest Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych zwana dalej 

Radą
2. Rada działa na podstawie odrębnego regulaminu zatwierdzonego przez Forum.
3. Rada realizuje Uchwały Forum,
4. Rada  reprezentuje  Forum  na  zewnątrz  i  może  występować  w  jego  imieniu  do  organów 

administracji publicznej, instytucji i innych organizacji pozarządowych,
5. Członkowie Rady wybierani są podczas Posiedzenia Forum.

§ 13
Wybory do Rady

1. Członkowie Forum spotykają są podczas Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych 
organizowanego w czwartym kwartale roku. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają delegaci organizacji pozarządowych określonych w Art. 3 
ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
(Dz. U  z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które działają na rzecz społeczności Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański.

3. Kandydaci do Rady wybierani są podczas wyborów tajnych spośród kandydatów zgłoszonych na 
Posiedzeniu Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

4. Wybory  przeprowadza  komisja  skrutacyjna  składająca  się  z  3  delegatów  organizacji  nie 



kandydujących do Rady.
5. Kandydat musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w wyborach. 
6. Delegaci zakreślają znak X przy 3 nazwiskach na karcie do głosowania
7. W przypadku stwierdzenia większej ilości, niż  3 znaki X na karcie do głosowania kartę uważa 

się za nieważną.
8. Po przeliczeniu głosów na kartach do głosowania, komisja skrutacyjna sporządza wyborczą listę 

rankingową kandydatów, pozycjonując ich pod względem ilości otrzymanych głosów.
9. Rada składa się z 5-9 przedstawicieli organizacji pozarządowych

Postanowienia końcowe
§14

Organizacyjną  obsługę  Forum  zapewnia  Pełnomocnik  Prezydenta  do  spraw  Organizacji 
Pozarządowych, dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych.

§15
Rozwiązanie Forum następuje w drodze uchwały Posiedzenia Forum podjętej większością trzech 
czwartych głosów Członków Forum w obecności przynajmniej połowy składu Forum.

§16
Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalenia.


