
Regulamin Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych

Preambuła
Działalność  organizacji  pozarządowych  jest  istotną  cechą  społeczeństwa  demokratycznego,  
elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. 
Przywołując określoną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasadę pomocniczości umacniającą  
uprawnienia  obywateli  i  ich  wspólnot,  uznając  jednocześnie  za  w  pełni  słuszne  i  konieczne  
realizowanie działań na rzecz rozwoju organizacji  pozarządowych na terenie Gminy Miejskiej  
Starogard Gdański, przedstawiciele sektora inicjatyw obywatelskich tworzą swoją reprezentację,  
której działania opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu.

Misja Rady
Starogardzka Rada Organizacji  Pozarządowych  działa  na rzecz dobra wspólnego mieszkańców 
naszej  gminy.  Konsekwentnie  buduje odpowiedzialną  społeczność  lokalną,  opartą  na zasadach 
partnerstwa i sprawiedliwości, której podstawę stanowią aktywni, zorganizowani obywatele. Rada 
inicjuje nowe rozwiązania prawne oraz wspiera i integruje organizacje pozarządowe na terenie 
Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

§ 1.
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin  Starogardzkiej  Rady  Organizacji  Pozarządowych  (zwanej  dalej  Radą)  określa 
strukturę Rady, tryb powoływania jej członków, przedmiot oraz zasady działania.

2. Regulamin  Rady został  opracowany przez  grupę inicjatywną  6 przedstawicieli  organizacji 
pozarządowych wybraną podczas spotkania dnia 11 maja 2015r. i został zatwierdzony przez 
Starogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych dnia …................................

3. Terenem działania Rady jest obszar Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Dla realizacji celów 
regulaminowych Rada może prowadzić również działalność na terenie całej Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz poza jej granicami.

4. Rada  może  używać  pieczęci  z  napisem wskazującym jej  nazwę i  siedzibę.  Pieczęć  może 
ponadto zawierać znak graficzny Rady.

§ 2
Struktura Rady

1. Rada  jest  jednostką  reprezentującą  organizacje  pozarządowe  działające  na  terenie  Gminy 
Miejskiej Starogard Gdański

2. Rada składa się z 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
3. Kadencja  Pierwszej  Starogardzkiej  Rady  Organizacji  Pozarządowych  rozpocznie  się…... 

września 2015r.
4. Członkowie  Rady  biorą  udział  w  pracach  Rady  społecznie  i  nie  pobierają  z  tego  tytułu 

wynagrodzeń.
5. Pracą  Rady  kieruje  Prezydium  Rady  składające  się  z  Przewodniczącego  Rady,  2 

Wiceprzewodniczących Rady oraz Sekretarza Rady. 
6. Członkowie Rady wybierani są na dwuletnią  kadencję z pośród członków Starogardzkiego 

Forum Organizacji Pozarządowych.
7. Ilość  kadencji  zarówno  w Radzie  jak  i  w Prezydium Rady sprawowanych  przez  jednego 

członka jest nieograniczona.



§ 3
Wybory do Rady

1. Członkowie Rady wybierani są podczas Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych 
organizowanego w czwartym kwartale roku. Forum jest połączone z konsultacjami ostatecznej 
wersji Rocznego lub Wieloletniego modelu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański  z  Organizacjami  Pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa  w  Ustawie  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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. Nazwiska na liście kandydatów pojawiają się alfabetycznie.
5. Wybory  przeprowadza  komisja  skrutacyjna  składająca  się  z  3  delegatów  organizacji  nie 

kandydujących do Rady.
6. Kandydat musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w wyborach. 
7. Delegaci zakreślają znak X przy 1, 2 lub 3 nazwiskach na karcie do głosowania.
8. W przypadku stwierdzenia większej ilości, niż  3 znaki X na karcie do głosowania kartę uważa 

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

listę  rankingową kandydatów, pozycjonując ich pod względem ilości otrzymanych głosów.
§ 4

Zadania Rady 
1. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego.
2. Uchwalanie głównych kierunków działalności Rady.
3. Opiniowanie  projektów  uchwał  i  decyzji  administracyjnych  dotyczących  sektora 

pozarządowego.
4. Wypracowanie stanowisk odnośnie zagadnień sektora pozarządowego w mieście, regionie.
5. Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego.
6. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
7. Krzewienie  idei  obywatelskiej  samoorganizacji,  samopomocy  i  pomocy  wzajemnej  oraz 

podejmowanie w tej  mierze praktycznej  działalności w imię dobra wspólnego i  społecznej 
solidarności.

8. Wspieranie konkretnych działań organizacji pozarządowych oraz grup organizacji.
9. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym.
10. Integracja sektora pozarządowego w Gminie Starogard Gdański

§ 5
Rada realizuje cele przez:

1. Nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami życia 
społecznego i gospodarczego Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

2. Opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do trzeciego sektora.



3. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy.
4. Dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli sektora pozarządowego Gminy 

Miejskiej  Starogard  Gdański  do  ciał  kolegialnych  inicjowanych  przez  administrację  oraz 
sektor prywatny, w tym również do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

5. Organizowanie dorocznego  Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.
6. Realizację innych zadań przez reprezentacje gminne, powiatowe, wojewódzkie i organizacje 

pozarządowe.
§ 6

Członkowie Rady
1. Członkowie Rady zobowiązani są do godnego reprezentowania interesu sektora organizacji 

pozarządowych i przestrzegania wypracowanych stanowisk.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie 

Gminy  Miejskiej  Starogard  Gdański  wyłonieni  spośród Członków Starogardzkiego  Forum 
Organizacji Pozarządowych.

3. Łączna liczba członków Rady liczy 7 osób.
4. Członek Rady ma prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego funkcji Przewodniczącego  Rady,
2) uczestnictwa z głosem stanowiącym w obradach,
3) zgłaszania wniosków, postulatów dotyczących działalności Rady.

5. Członek Rady zobowiązany jest do:
1) Aktywnego i systematycznego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Rady,
2. Przestrzegania regulaminu i uchwał Rady.

§ 7
Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
1. Pisemnej  (złożonej  w za pomocą  wersji  papierowej)  rezygnacji  członka z  uczestnictwa  w 

Radzie,
2. Wykluczenia uchwałą Rady w przypadku:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej 3 kolejnych posiedzeniach Rady,
2) nieprzestrzegania zapisów regulaminu i uchwał,
3) działania na szkodę Rady,
4) wycofania mandatu dla delegata przez delegującą organizację pozarządową,
5) zaprzestania działalności organizacji, którą reprezentuje członek Rady.

3. Wykluczony ma prawo odwołać się od decyzji Rady na Posiedzeniu Starogardzkiego Forum 
Organizacji Pozarządowych.

4. W wypadku  rezygnacji  lub wykluczenia  członka Rady,  skład  Rady uzupełnia  się  poprzez 
powołanie kolejnej osoby z wyborczej listy rankingowej.

§ 8
Prace Rady, uprawnienia

1. Najwyższą władzą Rady posiedzenie Rady.
2. Prezydium Rady konstytuuje się po wyborze.



3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb zgodnie z harmonogramem prac uchwalonym 
przez Radę, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Na zewnątrz Radę reprezentuje Prezydium Rady.
5. Uchwały  władz  Rady  zapadają  zwykłą  większością  głosów,  w  przypadku  równej  ilości 

decyduje głos przewodniczącego.
§ 11

Przyjęcie regulaminu, wprowadzanie zmian
Przyjęcie  Regulaminu  Rady  oraz  wprowadzanie  wszelkich  zmian  następuje  uchwałą  podczas 
Starogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych


