Regulamin Forum Organizacji Trzeciego Sektora w Gminie Kęty
§1
Forum Organizacji Trzeciego Sektora zwanym dalej „Forum” jest zgromadzeniem organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2014.1118 ze zm).,
działających na terenie Gminy Kęty.
Regulamin określa zasady i tryb funkcjonowania oraz pracy Forum Organizacji Trzeciego Sektora.
§2
Do głównych celów Forum Organizacji Trzeciego Sektora należy:









umacnianie inicjatyw i wzbogacenie działań skierowanych na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej,
aktywizacja i promocja rozwoju działalności lokalnej w celu integracji organizacji i
organów gminy,
współpraca na rzecz rozwoju Gminy Kęty,
współpraca na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
integracja sektora pozarządowego,
aktywizacja organizacji,
diagnoza potrzeb organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Kęty,
utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Cele osiągane są poprzez:









dyskusje problemowe, omawianie aktualnych potrzeb organizacji,
prezentowanie opinii i wniosków,
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
uczestniczenie członków Forum w szkoleniach, konferencjach, warsztatach
proponowanych/organizowanych przez Radę Pożytku Publicznego, Urząd Gminy Kęty,
członków Forum oraz inne podmioty (tzw. forum szkoleniowe),
wybór i odwołanie członków Rady Pożytku Publicznego z ramienia NGO,
uchwalanie zmian Regulaminu Forum Organizacji Pozarządowych,
przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Pożytku Publicznego,

wyrażanie opinii dotyczących „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.
§3







Forum Organizacji zwoływane jest przez członków Rady Pożytku Publicznego lub
Burmistrza wraz z powiadomieniem o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach
porządku obrad wszystkich członków drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz w każdy
inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
Forum zwoływane jest nie rzadziej niż 4 razy do roku.
Kworum Forum Organizacji Trzeciego Sektora wynosi połowę członków Forum.
W przypadku braku kworum, o którym mowa w punkcie 2, Prezydium wyznacza drugi
termin Forum, który nie może mieć miejsca niż kwadrans po terminie pierwszego Forum.
W przypadku wyznaczenia drugiego terminu Forum, nie jest konieczne zachowanie
terminów związanych z zawiadomieniem uczestników o zebraniu.



Forum jest prawomocne w drugim terminie bez względu na liczbę uczestników.
§4

Członkiem zwyczajnym Forum może być :












organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j.Dz.U.2014.1118 ze zm.), działająca na terenie Gminy Kęty,
reprezentant niesformalizowanej grupy (struktury) społecznej takiej jak koła gospodyń
wiejskich, koła zainteresowań, fora dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkańców itp., który
przedstawi pisemną rekomendację od minimum 10 osób – członków takiej grupy
(struktury), działającej na terenie Gminy Kęty.
Członkowie Forum składają deklaracje przynależności do Forum corocznie wybierając
przynależność ich organizacji do grup branżowych.
Grupy branżowe reprezentowane przez Forum:
ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, działalność na rzecz seniorów,
działania prospołeczne, ochrona przeciwpożarowa, szerzenie patriotyzmu,
sport, turystyka, rekreacja, ochrona środowiska,
kultura, sztuka, edukacja, wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.
Organizacje na obrady Forum delegują po jednym kandydacie.
§5







Do uczestnictwa w Forum mają prawo wszyscy członkowie.
Uchwały Forum, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Głosowania zapadają w sposób jawny, chyba że Forum postanowi inaczej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu, odwołania członków Rady, wymaga
bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Forum.
Każdemu członkowi Forum przysługuje jeden głos.
§6





Wybory do Rady Pożytku Publicznego z ramienia NGO przeprowadzane są podczas
zgromadzenia Forum przynajmniej raz na dwa lata.
Kandydatów zgłaszają organizacje z grup branżowych i podczas Forum zgromadzenie
wybiera przedstawicieli do Rady.
W głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów każda grupa branżowa wybiera w
głosowani co najmniej dwóch swoich przedstawicieli do Rady Pożytku.
§7



Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

