
                                                                                                                Załącznik do Uchwały Nr 1/2017 
                                                                                          Konferencji Organizacji Pozarządowych  

                                                                                                                           Powiatu Nowomiejskiego 
                                                                                                  z dnia 30stycznia 2017 r. 

 
REGULAMIN  

 KONFERENCJI I RADY  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

POWIATU NOWOMIEJSKIEGO 
 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Regulamin Konferencji i Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego określa 
strukturę Konferencji i Rady, tryb powoływania członków Rady, przedmiot oraz zasady 
działania. 
 

§ 2 
1. Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego jest najwyższą władzą 
uchwałodawczą. 
2. Konferencję stanowią przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. 
3. Konferencję prowadzi z urzędu aktualny przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Nowomiejskiego. 
4.Protokół z Konferencji sporządza Sekretarz Rady lub Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji 
pozarządowych.  
5. Konferencja zbiera się, co najmniej raz do roku, nie później niż do września. 
 
 

Tryb powoływania członków Rady - Regulamin wyborów 
 

§ 3 
1. Spośród zebranych na Konferencji przedstawicieli organizacji pozarządowych powołuje się w 
głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję Skrutacyjną. 
2. Kandydatów do Rady zgłaszają zebrani spośród przedstawicieli obecnych na sali. Istnieje 
możliwość zgłoszenia osoby nieobecnej, która złożyła pisemną deklarację zgody na 
kandydowanie. 
3. Lista kandydatów jest otwarta. 
4. Każda organizacja może zgłosić jednego przedstawiciela. 
5. Kandydat musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w głosowaniu. 
6. Głosowanie jest tajne. 
7. Dokonuje się wyboru 5 członków Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Nowomiejskiego. 
8. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X przy nazwisku osoby lub osób, na które 
oddaje się głos. 



9. Głos jest nieważny, jeżeli liczba zaznaczonych nazwisk na kartce do głosowania jest większa 
od 5. 
10.  Do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego wchodzi 5 osób, które 
otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów przy 5 kandydaturze 
odbędzie się dodatkowe głosowanie jawne. 
11. Wynik głosowania przedstawia niezwłocznie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 
 
 

Struktura Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego 
 

§ 4 
1. Rada jest zespołem przedstawicieli organizacji pozarządowych znajdujących się w ewidencji 
Starostwa Powiatu Nowomiejskiego reprezentujących sektor pozarządowy powiatu. 
2. Rada składa się z 5 osób, które uzyskały największą ilość głosów w tajnych wyborach na 
Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. 
3. Radę reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Rady lub wskazany przez Przewodniczącego 
członek Rady.  
4. Przewodniczący wybierany jest spośród członków Rady zwykłą większością głosów w 
głosowaniu jawnym. 
5. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia organizacja aktualnego Przewodniczącego Rady lub jej 
członka przy współpracy Starostwa. 
6. Dokumentację pracy Rady prowadzi Sekretarz Rady wybrany spośród członków Rady zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym lub Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji 
pozarządowych. 
 
 

Zadania Rady 
 

§ 5 
Zadaniem Rady jest: 
1. Reprezentowanie sektora pozarządowego powiatu nowomiejskiego wobec władz gminnych, 
miejskich, powiatowych i wojewódzkich oraz innych partnerów społecznych. 
2. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego powiatu 
nowomiejskiego, województwa oraz kraju. 
3. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących sektora pozarządowego . 
4. Współtworzenie i monitorowanie programów współpracy samorządów lokalnych powiatu 
nowomiejskiego i województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi. 
5. Uczestnictwo wytypowanego członka Rady w pracach reprezentacji sektora pozarządowego w 
wymiarze ponadpowiatowym. 
6. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w 
gminach, powiecie, województwie i kraju. 
7. Podejmowanie działań na rzecz integracji sektora pozarządowego (m.in. organizacja corocznej 
Konferencji organizacji pozarządowych powiatu nowomiejskiego, inicjowanie spotkań 
branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych). 
8. Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego. 
9. Dbanie o wizerunek sektora pozarządowego w powiecie nowomiejskim. 
10. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć organizacji pozarządowych. 
11. Organizowanie wymiany doświadczeń w pracy organizacji pozarządowych. 



12. Wspieranie działań konkretnych organizacji pozarządowych oraz grup organizacji poprzez 
m.in. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym. 
13. Przedstawianie sprawozdania ze swojej działalności podczas Konferencji. 
 
 

§ 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. 
3. W posiedzeniach 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. 
4. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 
 

§ 8 
1. Rada wyraża opinie i przyjmuje stanowiska za zgodą wszystkich obecnych na zebraniu 
członków w obecności co najmniej połowy swojego składu. 
2. W przypadku braku jednomyślności Rada ma prawo wyrażać opinie i stanowiska zwykłą 
większością głosów.  
 

§ 9 
1. Kadencja członków Rady trwa 3 lata nie dłużej niż trzy kadencje. 
2. Mandat członka Rady wygasa: 

 z upływem kadencji, 
 w przypadku zrzeczenia się mandatu przez członka Rady, 
 w przypadku wycofania rekomendacji przez desygnującą organizację, 
 w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności organizacji desygnującej. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, do Rady wchodzi osoba z kolejną 
najwyższą liczbą głosów uzyskaną podczas wyborów na Konferencji organizacji pozarządowych 
powiatu nowomiejskiego. W przypadku niemożności uzupełniania członków Rady w powyższy 
sposób, Konferencja ma prawo uzupełnić skład Rady w wyborach jawnych zwykłą większością 
głosów. 
 
 

Przepisy końcowe 
 

§ 10 
1. Regulamin może ulegać zmianom na wniosek co najmniej połowy składu Rady. 
2. Do zmian Regulaminu wymagana jest zgoda wszystkich członków Rady. 
 
 

§ 11 
Regulamin i jego zmiany zatwierdza Konferencja plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Nowomiejskiego zwykłą większością głosów. 
 


