
REGULAMIN 

SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Preambuła 

Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, 

elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Przywołując określoną w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę pomocniczości umacniającą uprawnienia 

obywateli i ich wspólnot, uznając jednocześnie za w pełni słuszne i konieczne realizowanie 

działań na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych Miasta Sopotu, przedstawiciele 

sektora inicjatyw obywatelskich tworzą swoją reprezentację, której działania opierają się 

na zapisach niniejszego Regulaminu. 

WSTĘP 

Utworzenie Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych ma na celu budowę społeczeństwa 

obywatelskiego Sopotu poprzez: 

1. Wsparcie aktywności mieszkańców zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, 
2. Umacnianie organizacji pozarządowych, uprawnień obywateli i ich wspólnot, 
3. Tworzenie niezależnej reprezentacji sektora organizacji pozarządowych. 

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego 
Regulaminu. 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych, zwana dalej Radą, jest zespołem 

przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej. 
Rada reprezentuje sektor pozarządowy Sopotu. 

2. Regulamin określa cele, strukturę i kompetencje Rady, tryb powoływanie jej 
członków, ich prawa i obowiązki oraz zasady działania. 

 
§ 2 

Terenem działania Rady jest obszar Miasta Sopotu (powiat Grodzki), a siedzibą jest miasto 
Sopot. Dla realizacji celów regulaminowych Rada może prowadzić również działalność na 
terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 
§ 3 

Rada utworzona jest na czas nieokreślony. 
 

§ 4 
Rada może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może 
ponadto zawierać znak graficzny Rady. 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i zasady działania 

 
§ 5 

Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego Gminy Miasta Sopotu 
poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego oraz 
animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej.  



 
§ 6 

Rada przyjmuje następujące formy realizacji celów: 

1. Współpraca z samorządem miejskim, administracją publiczną innymi partnerami 

życia społecznego, w szczególności poprzez rekomendowanie swoich przedstawicieli 

do międzysektorowych ciał doradczych oraz współpracę z Głównym Specjalistą ds. 

Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu 

2. Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie/konsultowanie projektów aktów 

prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego w mieście, 

województwie i kraju 

3.  Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych 

zagadnień, problemów i rozwiązań, dotyczących sektora pozarządowego 

4. Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy w Sopocie, 

takich jak: spotkania branżowe i tematyczne organizacji pozarządowych, konkursy 

dla organizacji pozarządowych, Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych, 

kampania Sopocianie sopocianom 1%, obchody Dnia Wolontariusza, itp. 

5. Opiniowanie i udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym. 

6. Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych.  

7. Organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp. 

 
§ 7 

Dla osiągnięcia swych celów Rada może wspierać działalność innych osób prawnych lub 
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Rady. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie i Prezydium Rady 

 
§ 8 

1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych Miasta Sopotu 
wybrani podczas Powszechnego Zebrania przedstawicieli sopockich organizacji 
pozarządowych. 

2. Łączna liczba członków Rady może liczyć do 9 osób wybieranych w wyborach 
bezpośrednich i tajnych podczas zebrania ogólnego zwanego zebraniem powszechnym 
organizacji pozarządowych Miasta Sopotu. 

3. W Radzie mogą brać udział delegaci innych Rad np. Rady Organizacji Pożytku 
Publicznego lub przedstawiciele federacji lub organizacji zrzeszających inne 
organizacje pozarządowe, posiadających swoje struktury na poziomie wojewódzkim lub 
krajowym, a posiadające swoją siedzibę w Sopocie. 

4. Punkt 3 § 8 ma zastosowanie w przypadku podjęcia przez Prezydium Rady stosownej 
uchwały. 

5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. 
6. Każdy członek Rady podczas głosowania dysponuje 1 głosem. 
 

§ 9 
1. Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od dnia ukonstytuowania się Rady. 
2. Członkowie Rady zobowiązani są do reprezentowania interesu sektora organizacji 

pozarządowych i przestrzegania wypracowanych stanowisk. 
3. Członek Rady ma prawo: 

1) Czynnego i biernego prawa wyborczego do Prezydium Rady, 
2) Uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach, 
3) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Rady, 



4) Upoważnienia (pisemnie, e-mail potwierdzony niezwłocznie pisemnie) członka Rady 
do głosowania w jego imieniu. 

4. Członek Rady obowiązany jest do: 
1) Aktywnego i systematycznego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Rady, 
2) Przestrzegania regulaminu oraz uchwał Rady i Prezydium Rady. 
 

§ 10 
1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: 

1) Rezygnacji członka Rady z uczestnictwa w Radzie lub jego śmierci. 
2) Wykluczenia uchwałą Prezydium w przypadku nieprzestrzegania lun niespełniania 

zapisów regulaminu i uchwał Rady lub działania na szkodę Rady. 
3) Samorozwiązania organizacji, którą reprezentuje członek Rady. 
4) Wykluczenia członka Rady z organizacji, którą reprezentuje. 
5) Wykluczenie członka Rady wymaga uchwały większości 2/3 członków Prezydium. 

2. W przypadku zaistnienia powyższych zdarzeń, Rada ma prawo dokooptować osobę z 
listy kandydatów do SROP zajmującą kolejne miejsce na liście. W sytuacji braku takiej 
osoby lub braku zgody kolejnej osoby z listy na dokooptowanie można przeprowadzić 
wybory uzupełniające. 

  
§ 11 

1. W przypadkach określonych w § 10 pkt. 2) Prezydium jest zobowiązane zawiadomić 
członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia.  

2. Prawo wniesienia odwołania do Zebrania Rady przysługuje w terminie 14 dni od daty 
doręczenia stosownej uchwały. 

3. Od uchwały Rady przysługuje odwołanie do Zebrania Powszechnego Sopockich 
Organizacji Pozarządowych wniesione za pośrednictwem Rady w terminie 14 dni od 
doręczenia uchwały Rady wraz z jej uzasadnieniem. 

 
§ 12 

1. Organami Rady są: 
a. Zebranie Rady, 
b. Prezydium Rady. 

2. Najwyższą władzą Rady jest Zebranie Rady. 
 

§ 13 
1. Członkowie Rady wybierają spośród siebie poprzez tajne głosowanie Prezydium Rady. 
2. Prezydium Rady składa się z od 3 do 5 osób. W skład Prezydium wchodzi 

Przewodniczący, przynajmniej jeden Wiceprzewodniczący, sekretarz oraz mogą być 
członkowie. 

3. Prezydium Rady powołane jest do organizowania prac Rady. 
4. Do kompetencji Prezydium należy: 

 Reprezentowanie Rady na zewnątrz i działanie w jej imieniu. 

 Realizowanie uchwał Zebrania Rady. 

 Zwoływanie Zebrań Rady. 

 Opracowanie programu pracy Rady. 

 Skreślanie i wykluczanie członków Rady. 

 Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Rady. 
5. W sytuacjach nadzwyczajnych Prezydium może zająć stanowisko w imieniu Rady. O 

zajętym stanowisku zobowiązane jest niezwłocznie powiadomić całą Radę. 
6. Uchwały władz Rady zapadają zwykłą większością głosów. 
7. Dokumentację Rady prowadzi sekretarz Rady. 
 
 

 



§ 14 
1. Zebranie Rady zwołuje Prezydium Rady lub na wniosek pisemny lub e-mailowy co 

najmniej 1/3 liczby członków Rady, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, zawiadamiając 
pisemnie lub e-mailem o jego terminie, miejscu i proponowanym, co najmniej 7 dni 
przed terminem Zebrania Rady. 

2.  Uchwały Zebrania Rady podejmowane są w trybie jawnym zwykłą większością głosów, 
przy obecności, co najmniej 50% członków Rady w pierwszym terminie, a bez względu 
na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie, przy czym 
II termin zwoływany jest tego samego dnia 15 minut po wyznaczonym I terminie. 

3. Na wniosek członka Rada może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym. 
4. Uchwały Zebrania Rady w sprawie zmian Regulaminu oraz rozwiązania Rady wymagają 

większości 2/3 głosów członków przy obecności, co najmniej 2/3 członków Rady 
uprawnionych do głosowania. 

 
 

§ 15 
Do kompetencji Zebrania Rady należy 

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Rady. 
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Prezydium. 
3. Rozpatrywanie wniosków Prezydium oraz wniosków poszczególnych członków Rady. 
4. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian Regulaminu lub rozwiązywania Rady. 
5. Podejmowanie innych decyzji nienależących do kompetencji Prezydium. 
6. Powoływanie i odwoływanie członków Prezydium Rady. 
7. Wybór przedstawicieli do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych i innych 

gremiów.  
8. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady, Rada może powołać 

nowego członka z listy kandydatów lub w trybie wyborów uzupełniających. 
 

§ 16 
Biuro organizacyjne Rady mieści się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i 
Wolontariatu, z którym Rada współpracuje w oparciu o zasadę subsydiarności 
(pomocniczości). 
 

§ 17 
Rada nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej oraz nie gromadzi żadnych środków 
materialnych i finansowych. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Przyjęcie i zmiana Regulaminu 

 
§ 18 

1. Przyjęcie Regulaminu Rady następuje podczas pierwszego półrocza od powołania Rady 
podczas Zebrania Rady. 

2. O zmianach w Regulaminie Rady decyduje Zebranie Rady na wniosek, co najmniej 1/3 
członków Rady. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
Powoływanie i rozwiązanie Rady 

 
§ 19 

1. Rada konstytuuje się na pierwszym Zebraniu poprzez zgłoszenie się członków Rady. 



2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady, Zebranie Rady zadecyduje o 
zwołaniu powszechnego zebrania organizacji pozarządowych w celu podjęcia decyzji w 
sprawach prowadzonych przez radę. 

 
 
 
 
Regulamin w powyższym brzmieniu został zatwierdzony przez Sopocką Radę Organizacji 
Pozarządowych na Zebraniu Rady w dniu 25 stycznia 2017 r.    

  
 


