
REGULAMIN  

RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

POWIATU BYTOWSKIEGO 

 

Preambuła 

 

Działalność organizacji pozarządowych jest immanentną 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 województwa 

pomorskiego, przedstawiciele sektora inicjatyw obywatelskich tworzą swoją reprezentację, 

której działania opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu. 

 

(ROPPB) 

Postanowienie ogólne  

1 §  

Regulamin pracy Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Bytowskiego (zwanej dalej Radą) określa 

strukturę Rady, tryb powoływanie jej członków, przedmiot oraz zasady działania. 

 

2 § 
1/Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Bytowskiego jest zespołem przedstawicieli organizacji 

pozarządowych reprezentującym sektor pozarządowy powiatu bytowskiego.  

2/Ciałem stanowiącym odnośnie działań Rady jest Konferencja organizacji pozarządowych powiatu 

bytowskiego, jako zbiór wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. 

 3/Obsługuję organizacyjną Rady zapewnia biuro aktualnego przewodniczącego Rady albo Centrum 

Organizacji Pozarządowych. 

4/Celem działania Rady jest: 

-Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i 

integrowanie sektora pozarządowego 

-Krzewienie idei obywatelskiej samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej oraz 

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

-Animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej i wewnątrzsektorowej 

 

Członkostwo w Radzie 

3 § 

1/ W skład Rady wchodzi : 

 --7 osób wybieranych na Plenarnej Konferencji.   

 -- 2 osoby delegowane przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego ( jeżeli jest) 



2/   W czasie Plenarnej Konferencji  powołuje się w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję 

Skrutacyjną, która spośród siebie wybiera przewodniczącego i prowadzi czynności wyborcze. 

3/ W wyborach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, mających siedzibę na terenie 

powiatu bytowskiego, po jednym z organizacji. W przypadku organizacji mających oddziały 

terenowe, w wyborach biorą udział uprawnieni przedstawiciele powiatowych organizacji. 

4/ Kandydatów do Rady zgłaszają organizację pozarządowe spośród osób obecnych na Sali. Istnieje 

możliwość zgłoszenia osoby nieobecnej, która złożyła pisemną deklarację zgody na kandydowanie. 

5/ Kandydat musi być członkiem organizacji pozarządowej powiatu bytowskiego reprezentujący 

władze organizacji lub będący jej członkiem, ale posiadający upoważnienie odpowiednich władz do 

ich reprezentowania.  

6/  Lista kandydatów jest otwarta (nie ogranicza się liczby kandydatów). 

7/  Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.  

8/  Przed wpisaniem na listę kandydatów, zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

9/ Głosowanie jest tajne. 

10/ Dokonuje się wyboru 7 członków Rady. 

11/ Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „x”  przy nazwisku osoby, na którą oddaje się 

głos.  

12/ Jedna organizacja posiada trzy głosy  

13/Wynik głosowania przedstawia się na Konferencji Organizacji Pozarządowych 

14/ Wyniki głosowania przedstawia   Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytując protokół.  

 

Struktura Rady 

4 § 

1/ Rada składa się z  7 -9 osób, w tym 7 które uzyskały największą ilość głosów w tajnych wyborach 

na konferencji organizacji pozarządowych powiatu bytowskiego. 

2/ Radę reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Rady oraz każdorazowo wytypowani przez Radę 

członkowie Rady. 

3/ Pracę Rady organizuje Przewodniczący wybrany spośród członków Rady zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym. Przewodniczący odpowiedzialny jest za organizację i obsługę spotkań 

Rady.  

Dokumentując pracę Rady prowadzi Sekretarz Rady wybrany spośród członków Rady zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. 

 

Funkcjonowanie Rady  

§ 5 

1/Zadaniem Rady jest:  

a/Reprezentowanie sektora pozarządowego wobec władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich 

oraz innych partnerów społecznych.  

b/ Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego, powiatu 

kartuskiego, województwa oraz kraju.  

c/ Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora 

pozarządowego. 

d/ Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w mieście, 

gminie, powiecie, województwie i kraju. 

e/Podejmowanie działań na rzecz integracji sektora pozarządowego (m.in. organizacja spotkań 

branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych).  

f/ Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego. 

g/ Wspieranie działań konkretnych organizacji pozarządowych oraz grup organizacji.  

 h/ Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.  



i/ Organizowanie wymiany doświadczeń w pracy organizacji pozarządowych. 

 

2 /Konferencja  określa priorytetowe zadania do realizacji dla Rady. Rada  przedstawia sprawozdanie 

ze swojej działalności na corocznej konferencji organizacji pozarządowych powiatu bytowskiego.  

§ 6 
1/Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy 

regulaminowego składu Rady.  

2/Posiedzenia Rady odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3/Program posiedzeń Rady jest ustalany przez Przewodniczącego z uwzględnieniem wniosków 

wpływających od członków Rady. 

 4/ W posiedzeniu mogą brać udział zaproszeni goście. W sprawach dotyczących określonej grupy 

(branży) organizacji, zapraszani są przedstawiciele zainteresowanych organizacji z prawem głosu 

doradczego w sprawach dotyczących ich działalności. 

§ 7 
1/ Rada podejmuje opinie i przyjmuje stanowiska za zgodą większości obecnych na zebraniu 

członków, w obecności co najmniej połowy swojego składu. 

 

§ 8 
1/Kadencja członków Rady trwa  3  lata. Konferencja ma prawo przedłużyć kadencję Rady o kolejny 

rok. 

2/Mandat członka Rady wygasa: 

 a)z upływem kadencji,  

 b)w przypadku zrzeczenia się mandatu. 

 c)w przypadku wycofania rekomendacji przez desygnującą organizację.  

3/ W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie trwania kadencji, do Rady wchodzi 

osoba z kolejną najwyższą liczbę głosów uzyskaną podczas wyborów na Konferencji organizacji 

pozarządowych powiatu bytowskiego. 

 

Przypisy końcowe 

§ 9 
1/ Regulamin może ulegać zmianom na wniosek co najmniej połowy składu Rady.  

 2/ Do zmian Regulaminu wymagana jest zgoda wszystkich członków Rady.  

 


