
REGULAMIN 

SEJMIKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU EŁCKIEGO 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego (zwany dalej Sejmikiem) 

określa przedmiot, zasady działania, strukturę Sejmiku oraz tryb powoływania jego członków.  

§ 2 

Sejmik skupia przedstawicieli organizacji pozarządowych podejmujących inicjatywy 

społecznie użyteczne.  

 

STRUKTURA WŁADZ SEJMIKU 

§ 3 

Najwyższą władzą Sejmiku są Obrady Sejmiku. 

 § 4 

1. W Obradach Sejmiku biorą udział przedstawiciele podmiotów wymienionych  

w ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, art. 3 ustęp 2 i 3 

prowadzących działalność, posiadające siedzibę lub biuro oddziału na terenie 

powiatu ełckiego. 

2. Przedstawiciele w/w podmiotów uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze poprzez 

oddelegowanie do prac w Sejmiku.  

3. Oddelegowanie odbywa się poprzez przedłożenie poprawnie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ełku wraz  

z wymaganymi załącznikami.  

4. Weryfikacji formularza zgłoszeniowego dokonuje Starostwo lub Prezydium Sejmiku. 

Po stwierdzeniu prawidłowości oraz zgodności danych przyznawany jest status 

delegata. 

§ 5 

Kadencja I Prezydium trwa rok, a następnych dwa lata z uzyskiwaniem absolutorium co roku. 

Brak uzyskania absolutorium skutkuje wyborami. 

 

TRYB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW PREZYDIUM 

§ 6 

1. Wybory Prezydium odbywają się podczas Obrad Sejmiku. 

2. Prezydium składa się z 5 osób: Marszałka, Wicemarszałka, Sekretarza oraz dwóch 

Członków Prezydium. 

3. Prezydium wybierane jest spośród osób mających czynne i bierne prawo wyborcze, 

zgłoszonych i obecnych podczas Obrad Sejmiku. 



4. Lista Kandydatów tworzona jest podczas Obrad Sejmiku. Kandydat musi wyrazić 

zgodę na kandydowanie.  

5. W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się Komisję Skrutacyjną spośród 

zebranych przedstawicieli na Sejmiku.   

6. Z  prac Komisji Skrutacyjnej wyłączone są osoby kandydujące w danym głosowaniu. 

7. Prezydium wybierane jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w 2 

turach głosowania: 

a) w pierwszej turze głosowań wybiera się Marszałka Sejmiku. 

b) do Prezydium w drugiej turze wchodzą 4 osoby, które otrzymały największą 

liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów odbędzie się dodatkowe tajne 

głosowanie. 

c) w drugiej turze wybiera się pozostałych członków prezydium bez przypisania 

ich funkcji. Funkcje zostają przypisane do osób podczas pierwszego spotkania 

Prezydium. 

8. Wynik głosowania przedstawia Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po 

zakończeniu zliczania oddanych głosów.  

9. Po wygaśnięciu mandatu jednego z członków Prezydium Sejmiku w jego skład 

wchodzi kolejna osoba z listy wyborczej, która w głosowaniu otrzymała największą 

liczba oddanych głosów. 

10. W przypadku wygaśnięciu mandatu Marszałka Sejmiku w trakcie kadencji, do czasu 

najbliższego Sejmiku kompetencje przejmuje Wicemarszałek. Podczas najbliższego 

Sejmiku zostaje dokonany wybór Marszałka Sejmiku.  

 

WYGAŚNIĘCIE MADNDATU I ODWOŁANIE PREZYDIUM SEJMIKU 

§ 7 

1. Sejmik ma prawo do odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium 

bezwzględną większością głosów.  

2. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium może zgłosić Sejmik 

na wniosek jego co najmniej 2 członków lub nie mniej niż 10 delegatów na Sejmik.  

3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, liczba członków Prezydium  

w okresie od rezygnacji do najbliższego Sejmiku ulega zmniejszeniu, jednakże nie 

mniej niż do 3 członków.  

 

ORGANIZACJA PRAC PREZYDIUM SEJMIKU 

§ 8 

1. Sejmik reprezentują na zewnątrz każdorazowo przynajmniej 2 osoby spośród jej 

członków w tym Marszałek lub Wicemarszałek. 



2. Sekretarz zapewnia obsługę organizacyjną oraz prowadzi dokumentację prac 

Sejmiku. 

 

ZADANIA SEJMIKU 

§ 9 

Do zadań sejmiku należą: 

1. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji sektora pozarządowego. 

2. Tworzenie przestrzeni do dyskusji pomiędzy sektorem społecznym i samorządem 

lokalnym.  

3. Organizowanie/współorganizowanie spotkań Sejmiku dla przedłożenia sprawozdania 

z dokonań Sejmiku oraz określenia kierunków działania na rok następny. 

4. Reprezentowanie sektora pozarządowego w szczególności wobec władz 

samorządowych i krajowych. 

5. Wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnego. 

6. Opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sektora pozarządowego. 

7. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora 

pozarządowego. 

8. Współtworzenie i monitorowanie programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi samorządów lokalnych i województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

9. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym. 

10. Promowanie idei zawartych w Karcie Etyki Organizacji Pozarządowych. 

11. Delegowanie wskazanego członka Sejmiku w pracach organów administracji 

publicznej. 

12. Przedkładanie sprawozdania z działalności Sejmiku. 

 

ZASADY DZIAŁANIA SEJMIKU I PREZYDIUM  

§ 10 

1. Posiedzenie Sejmiku zwołuje Marszałek lub Starostwo. 

2. Sejmik zwoływany jest na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem poprzez:  

a) ogłoszenie na stronach WWW Starostwa, Centrum Organizacji 

Pozarządowych oraz innych dostępnych stronach,  

b) tablicy ogłoszeń Starostwa,  

c) zaproszenia zgłoszonych delegatów zgodnie z deklaracją (e-mail lub pocztą), 

d) zaproszenia rozesłane na maile organizacji pozarządowych zgodnie z bazą  

e-mailową prowadzoną przez COP. 

3. Program posiedzeń Sejmiku jest ustalany przez Prezydium z uwzględnieniem 

wniosków wpływających od członków Sejmiku i organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu.  



4. Sejmikowi nadaje się status uchwałodawczy. 

5. W obradach Sejmiku biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu ełckiego oraz zaproszeni goście. 

6. Sejmik obraduje co najmniej 2 razy do roku. 

7. Posiedzenia Prezydium odbywają się według potrzeb, na wniosek Marszałka, nie 

rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. 

8. Sejmik wyraża opinie i przyjmuje stanowiska za zgodą wszystkich obecnych na 

posiedzeniu członków. Decyzje Sejmiku przyjmowane są zwykłą większością głosów.  

§ 11 

1. Sejmik ma prawo przedłużyć kadencję Prezydium o kolejną kadencję. 

2. Mandat członka Sejmiku wygasa:  

a) z upływem kadencji, 

b) w przypadku zrzeczenia się mandatu przez członka Sejmiku, 

c) w przypadku wycofania rekomendacji przez desygnującą organizację, 

d) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 50% posiedzeń Sejmiku, 

e) w przypadku śmierci członka Sejmiku.  

§ 12 

1. Marszałek Sejmiku zwołuje Nadzwyczajne Posiedzenie Sejmiku na wniosek nie mniej 

niż 30% delegatów z poprzedniego Sejmiku.  

2. Uprawnienia uchwałodawcze Sejmiku Nadzwyczajnego są takie same jak Sejmiku 

zwołanego w trybie zwykłym.  

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 13 

1. Regulamin i jego zmiany uchwala Sejmik zwykłą większością głosów.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Ełckiego. 

 


