
REGULAMIN RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA 
 KUJAWSKO – POMORSKIEGO 

 

§ 1  Postanowienia ogólne 

1. Nazwa: 

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

2. Siedziba; 

Siedzibą Rady jest  Toruń/przy Przewodniczącym Sejmiku Województwa Kujawsko –

Pomorskiego/ 

3. Skład; 

W skład Rady wchodzą: 

- po jednym przedstawicielu sektora pozarządowego z powiatu ziemskiego województwa, 

wybranych w wyborach tajnych podczas konferencji, na które zaproszone są wszystkie 

organizacje z terenu powiatu/19/ 

- po dwóch przedstawicieli z powiatów grodzkich wybranych w wyborach tajnych podczas 

konferencji, na które są zaproszone wszystkie organizacje pozarządowe z terenu powiatu 

grodzkiego/8/ 

- przedstawiciele organizacji sieciowych oraz organizacji regionalnych działających na rzecz 

sektora pozarządowego wyznaczeni przez ich organ statutowy /w liczbie 10-12/ 

Kadencja; 

Kadencja Rady trwa  4 lata .  

W trakcie kadencji konferencje powiatowe i statutowe organy organizacji pozarządowych 

sieciowych i regionalnych mogą odwoływać swoich przedstawicieli i wprowadzać nowych. 

 

§ 2   Kompetencje Rady 

- współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego 

- włączanie w proces inicjowania i opiniowania projektów ustaw, uchwał i innych aktów 

prawnych dotyczących sektora   pozarządowego województwa i kraju. 

- wypracowanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w 

województwie i kraju 



- działania integracyjne sektora pozarządowego/m. i współorganizowanie corocznego Forum 

Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego/ 

- inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych 

- podejmowanie publicznej dyskusji nad problematyką społeczeństwa obywatelskiego 

- wspieranie konkretnych działań organizacji pozarządowych oraz grup tych organizacji 

- współpraca i stałe korzystanie z wiedzy i doświadczeń łączników – specjalistów ds.  

funduszy strukturalnych województwa  Kujawsko – Pomorskiego 

- promowanie Karty Etycznej Organizacji Pozarządowych 

- udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym 

- inne zadania określone przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego. 

 

§ 3 Struktura organizacyjna 

1. Ciałem kierującym działania Rady jest doroczne spotkanie plenarne 

2. Na  terenie powiatów można powołać rady powiatowe, które przez swoich 

przedstawicieli mogą przedstawiać na plenarnym posiedzeniu wnioski dotyczące 

problematyki sektora pozarządowego 

3. Członkowie Rady wybierają w wyborach tajnych pięcioosobowe Prezydium 

upoważnione do bezpośrednich  działań i reprezentowania Rady , przy czym wybór 

Przewodniczącego Rady następuje w odrębnym głosowaniu 

4. Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, 

2 Członków 

 

§ 4 Działania Rady 

1. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu przyjętego przez jej członków 

2. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych  co najmniej dwa razy w roku 

3. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący albo w przypadku jego 

nieobecności wiceprzewodniczący lub każdorazowo inny członek rady wybrany 

spośród przedstawicieli zgromadzonych na dorocznym zebraniu 

4. Rada może powołać Komisje problemowe stosownie do zgłaszanych potrzeb 

organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Członkiem Komisji może być 

tylko członek Rady. 

5. Prezydium Rady działa między posiedzeniami Rady 

6. Prezydium spotyka się w miarę potrzeb 



7. Uchwały i ustalenia Rady i jej Prezydium  zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

8. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

9. Zasady zwoływania Rady i Prezydium, przygotowanie materiałów, prowadzenie 

dokumentacji,  obsługa techniczno – finansowa odbywa się przy współudziale 

Biura sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Toruniu. 

Omówiono na posiedzeniu Rady w dniu  14 grudnia 2005r., przyjęto do realizacji na  

plenarnym posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2007 roku. 

 


