Regulamin
FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

1.

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, zwane dalej „Forum", działa w oparciu o
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U. z 2010 nr 234
poz. 1536 z późn. zm.) oraz w odniesieniu do Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11
lipca 2011 roku „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

2.

W wyniku kontynuacji działań podjętych przez organizacje pozarządowe powiatu pruszkowskiego we
wrześniu 2010 na rzecz zawiązania niniejszego Forum, w dniu 12.06.2012 zawiązuje się Forum Organizacji
Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą „Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu
Pruszkowskiego”, zwane w skrócie „Forum”.

3.

Niniejszy Regulamin Działania stanowi pisemne potwierdzenie i uszczegółowienie zasad działania
Forum.

4.

Forum zajmuje się szeroko pojętą problematyką działalności organizacji pozarządowych z terenu
powiatu i społeczności lokalnych, w powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim.

5. Forum ma charakter inicjatywno - doradczy i może w ramach swojej bieżącej działalności:
5.1. Prowadzić konsultacje społeczne lub uczestniczyć w prowadzeniu konsultacji społecznych.
5.2. Wypracowywać i publikować stanowiska w poszczególnych sprawach i zagadnieniach.
5.3.
Podejmować i wspierać działania zmierzające do integracji społecznej, oraz inicjować i
uczestniczyć w powoływaniu podmiotów ekonomii społecznej.
5.4.
Wykonywać zadania zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania zlecone na wniosek
mieszkańców, lub zadania podjęte z inicjatywy własnej, w szczególności w celu opracowania optymalnych
wariantów rozwiązań służących organizacjom pozarządowym.
5.5.
Forum jest apolityczne.
5.6.
Praca w Forum ma charakter społeczny, bez prawa do wynagrodzenia, także w postaci ryczałtowej
(diety).
6.

Organami Forum są:
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6.1.
6.2.

Zebranie Forum,
Prezydium Forum,

7.

Zebranie Forum jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i opiniodawczo - doradczych w
stosunku do Prezydium Forum.
7.1.
W skład Zebrania Forum wchodzą organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu
pruszkowskiego, uczestniczące w zebraniu.
7.2.
Uczestnik posiedzenia legitymujący się uprawnieniem do głosowania głosuje osobiście, wyłącznie
w imieniu jednej organizacji, której uprawnienie do głosowania posiada.
8.

Prezydium Forum jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, inicjatywnych i opiniodawczo doradczych, wyłącznie uprawnionym do reprezentowania stanowiska Forum przed jednostkami samorządu
terytorialnego.
8.1.
W skład Prezydium Forum wchodzą wyłącznie przedstawiciele organizacji pozarządowych,
mających siedzibę główną lub siedzibę oddziału na terenie powiatu pruszkowskiego.
8.2.
Prezydium Forum opracowuje roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej, przyjmowane
stanowiskiem Forum do 31 marca roku następnego.
8.3.
Pracą Prezydium Forum kieruje Przewodniczący Forum, którego wybiera Prezydium spośród
członków Prezydium, w głosowaniu tajnym, podczas pierwszego posiedzenia Prezydium Forum.
8.4.
Kadencja Przewodniczącego Forum trwa dwa lata kalendarzowe, do pierwszego posiedzenia
Prezydium Forum w trzecim roku kalendarzowym, które stanowi „posiedzenie wyborcze”.
8.5.
Prezydium Forum może powoływać Zespoły Zadaniowe do opracowania zleconych przez Forum
tematów i wykonania określonych zadań.
8.5.1.
Przewodniczącego zespołu wybierają członkowie zespołu.
8.6.
W skład Prezydium wchodzi od 3 do 7 osób:
8.6.1.
Przewodniczący Forum,
8.6.2.
od 2 do 6 Członków Prezydium.
8.7. W wyborze członków Prezydium uczestniczą czynnie i biernie wyłącznie przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
9. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:
9.1. kierowanie bieżącą działalnością Forum;
9.2. reprezentowanie Forum na zewnątrz;
9.3. opracowywanie porządku obrad Zebrania Forum oraz rocznych sprawozdań merytorycznych;
9.4. podejmowanie stanowisk w sprawach związanych z działalnością Forum.
10. Członkostwo w Prezydium wygasa z chwilą:
10.1. upływu kadencji Przewodniczącego Forum;
10.2. złożenia rezygnacji;
10.3. odwołania przez przedstawicieli Forum w takim trybie, w jakim nastąpiło powołanie;
10.4. Członek Prezydium może zrezygnować z członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji
składając do Prezydium pisemną rezygnację.
10.5. Pisemna rezygnacja, staje się skuteczna z chwilą jej złożenia do Prezydium Forum.
11.
Stanowiska organów Forum zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów.
11.1.
O jawności lub tajności głosowania w sprawach personalnych decyduje zwykła większość głosów
w głosowaniu jawnym.
11.2.
W razie równej liczby głosów w jakimkolwiek głosowaniu, decyzję podejmuje Prowadzący
Posiedzenie.
11.3.
Quorum dla Zebrania Forum stanowią każdorazowo obecni na zebraniu w każdym czasie jego
trwania.
11.4.
Quorum dla Prezydium Forum stanowią każdorazowo uprawnieni, obecni na zebraniu w każdym
czasie jego trwania.
11.5.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Forum na posiedzeniu Zebrania Forum lub
Prezydium, Prowadzącego Posiedzenie wybiera się spośród członków Prezydium Forum obecnych na
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posiedzeniu.
12.
Prezydium Forum spotyka się na posiedzeniach co najmniej raz na trzy miesiące.
12.1.
W przypadku, gdy Prezydium Forum nie spotka się w ciągu sześciu miesięcy, Forum ulega
rozwiązaniu.
12.2.
Prezydia Forum zwoływane są przez Przewodniczącego Forum lub na wniosek minimum 2
członków Prezydium Forum, złożony do Przewodniczącego Prezydium, w ciągu 14 dni od jego złożenia.
12.3.
Zebrania Forum są zwoływane przez Przewodniczącego Forum lub zgodnie ze stanowiskiem
Prezydium Forum.
12.4.
Zebranie Forum spotyka się na posiedzeniach co najmniej raz na sześć miesięcy.
12.5.
Dbając o transparentność realizowanych zadań, Prezydium zobowiązane jest do prowadzenia i
aktualizacji treści strony WWW.
12.6.
Przewodniczący Forum zwołując posiedzenie Prezydium lub Zebranie Forum, publikuje informację
o terminie posiedzenia za pomocą Internetu lub poczty email. Do zawiadomienia powinien być dołączony
proponowany porządek zebrania i związane z tym ewentualne materiały lub załączniki.
12.7.
Na podstawie przedstawionych opinii i dyskusji, Prezydium Forum może przygotować treść
stanowiska, które poddawane jest pod głosowanie Prezydium i publikowane z wykorzystaniem Internetu.
13.

W posiedzeniach Prezydium Forum uczestniczyć mogą osoby, instytucje lub organizacje zaproszone
przez Prezydium Forum.
13.1.
Za dobrą praktykę przyjmuje się zaproszenie do udziału w posiedzeniu Prezydium Forum lub
Zebraniu Forum osoby bądź przedstawiciela osób lub przedstawiciela instytucji zainteresowanej, której
bezpośrednio dotyczył będzie przedmiot dyskusji.
13.2.
Poczta elektroniczna i inne formy elektronicznej wymiany informacji i współpracy grupowej
uznawane są jako skuteczny sposób komunikowania się między członkami Forum.
13.3.
Członkowie mogą prowadzić dyskusję dotyczącą spraw będących przedmiotem pracy Forum przy
pomocy poczty elektronicznej dwustronnie i wielostronnie oraz innych form elektronicznych wymiany
informacji i współpracy grupowej, bez podawania treści do wiadomości publicznej.
14.

Zmiana regulaminu wymaga wprowadzenia jej do porządku obrad w zawiadomieniu z dołączeniem
tekstu proponowanej zmiany zgodnie z pkt. 12.6 niniejszego regulaminu oraz dołączeniem stanowiska
Prezydium Forum podjętej przez co najmniej połowę upoważnionych do głosowania na Zebraniu Forum.
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