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1. Wstęp
6 i 7 marca 2015 roku w Przysieku odbyło się trzecie już spotkanie Sejmiku
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowane w
ramach projektu Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych Tłok „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w
województwie kujawsko-pomorskim”.

Spotkanie

prowadzili: Andrzej

Rybus-

Tołłoczko (Współprzewodniczący Mazowieckiej RDPP, Pełnomocnik Wojewody
Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi) oraz Karol Gutsze
(były Przewodniczący Sejmiku NGO WK-P, współautor modułu projektowego). W
ramach poprzednich spotkań zebrane zostały refleksje członków Sejmiku NGO
poprzedniej

kadencji

oraz

podstawowe

obszary

wymagające

dyskusji

i

doprecyzowania w obecnej kadencji. Celem trzeciego spotkania, oprócz dodatkowej
integracji uczestników oraz możliwości bezpośredniego kontaktu między nimi, było
wypracowanie konkretnych rekomendacji dotyczących regulaminu pracy Sejmku
NGO WK-P, które stanowić mogą bazę do dyskusji na plenarnym posiedzeniu tego
gremium lub do dalszej pracy w zespołach roboczych. Wypracowane rekomendacje
nie są oczywiście w żadnym stopniu wiążące, wskazują jednak wyraźnie kierunek
myślenia będący skutkiem głębokich dyskusji i przemyśleń znaczącej części członków
tego gremium. Zebrane uwagi podzielone zostały w podsumowaniu na rekomendacje
(sformułowania, co do których uzyskano konsensus wśród uczestników spotkania)
oraz rekomendowane opcje (sformułowania, w przypadku których zdania były
podzielone na co najmniej dwie opcje). Za niezwykle ważne uznano jak najbardziej
precyzyjne sformułowanie wypracowanych opcji, gdyż mogą one stanowić duże
ułatwienie przy poddawaniu pod głosowanie różnych możliwości w kwestiach, w
których konsensus nie będzie możliwy, jak też uwzględnienie w komentarzach
pojawiających się wątpliwości i pytań, z którymi Sejmik NGO będzie zmuszony się
konfrontować i które powinny przynajmniej wybrzmieć, by wybór jednej z opcji
podejmowany był z pełną świadomością jego znczenia lub konsekwencji.
W pierwszej części opracowania ujęte zostały w porządku chronologicznym
zagadnienia prezentowane na trzecim spotkaniu, druga część niniejszego opracowania
prezentuje zebrane wnioski i rekomendacje je w układie opartym na obecnym
Regulaminie Sejmiku NGO WK-P.
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2. Dzień pierwszy – 6 marca 2015
W pierwszej części tego dnia planowane było przedstawienie przez uczestników
wypracowanych w poszczególnych powiatach wniosków, by następnie, w drugiej
części dnia zebrać je w jednolitą rekomendację dla Sejmiku NGO dotyczącą
regulaminu. Okazało się jednak, że niezbędna jest najpierw zasadnicza dyskusja o
podstawowych zadaniach i celach Sejmiku. Praca w trzech grupach w dniu 6 marca
przyniosła następujące pomysły (poniższe tematy są zapisami prezentowanymi przez
poszczególne grupy, niekoniecznie odzwierciedlając poglądy wszystkich uczestników
spotkania):
1.

Grupa I

Po co Sejmik
1. Sejmik głosem organizacji, przekazywanym RDPP
2. Sejmik przekaźnikiem informacji od RDPP do NGO
3. Członkowie Sejmiku liderami w swoich powiatach, miastach i organizacjach
sieciowych
4. Sejmik ciałem konsultacyjnym wojewody (wojewoda jest zobligowany do
konsultowania wielu kwestii, a nie dysponuje bezpośrednio ciałem takim jak RDPP, a
więc rolę tę może przejąć Sejmik)
5. Sejmik mediatorem pomiędzy organizacjami a samorządem
Sejmik może/powinien stanowić łącznik pomiędzy organizacjami działającymi
lokalnie a RDPP, agregując i porządkując kwestie lokalne lub jednostkowe (poszukując dla
nich wspólnego mianownika i wypracowując propozycje rozwiązań) oraz przekazywać
informacje/standardy/zalecenia wypracowane centralnie (zarówno za pomocą RDPP, jak i w
ramach Sejmiku) w swoje otoczenie. Powiązanie to powinno działać w obie strony.
Powiat, miasto, organizacja sieciowa <==> Sejmik NGO <==> RDPP
2.

Grupa II

Sejmik jako „głos ludu”
1. Zbieranie informacji dotyczących funkcjonowania organizacji
2. Agregowanie tego, co dzieje się w określonych obszarach sektora
3. Identyfikacja problemów i barier
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4. Poszukiwanie i proponowanie rozwiązań (umiejętność agregowania i odsiewania
przez członków tematów ważnych dla środowiska i ich stawianie na forum Sejmiku,
więc nie tyle prowadzenie analiz ile umiejętność zgłaszania i zgłaszanie tematów
ważnych dla środowiska)
Wypracowane wnioski w dużym stopniu pokrywają się z wnioskami wypracowanymi
przez pierwszą grupę, przy czym większy nacisk położono to na zbieranie przekazu „z
terenu” oraz na rolę Sejmiku NGO w wypracowywaniu rozwiązań, mniejszą wagę
przykładając do interakcji z RDPP (w żaden sposób jej nie negując).
Jak się komunikować?
1. Internet
2. Udział w spotkaniach z organizacjami
3. Indywidualne kontakty
4. Analizowanie potrzeb organizacji
Od razu położono też nacisk na to, iż bez zapewnienia dobrej komunikacji z „bazą” czyli z organizacjami pozarządowymi spoza Sejmiku – reprezentatywność Sejmiku nie
zostanie zachowana. Dlatego też niezbędne jest wypracowanie skutecznych mechanizmów
komunikacji oraz ich ciągła weryfikacja.
Działania – kreowanie rozwiązań
1. Zgłaszamy problem i wskazujemy rozwiązania
2. Tworzymy ofertę
3. Rzecznictwo na rzecz sektora
4. Monitorowanie efektów działań
Podstawowym sposobem na zwiększenie znaczenia Sejmiku oraz na podtrzymanie
motywacji jego członków do udziału w pracach tego gremium jest zwiększenie ich
poczucia sprawczości. Można to osiągnąć jedynie wtedy, gdy Sejmik nie będzie
skupiał się wyłącznie na dyskusjach i wymianie doświadczeń, ale przede wszystkim
na

konstruktywnych

działaniach

na

rzecz

całego

sektora,

przekazywaniu

wypracowanych propozycji właściwym organom oraz monitorowaniu efektów
poczynionych działań.
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3.

Grupa III

Zadania Sejmiku w odniesieniu do „starego” (obowiązującego) Regulaminu
1. Zadanie realizowane przez RDPP
2. TAK
3. Zamiast „opiniowania” powinno być „konsultowanie”
4. Zbędne (w kontekście 1 i 2 punktu)
5. TAK
6. NIE
7. NIE
8. TAK
9. TAK
Punkty te zostały krótko omówione, bez wywoływania szczegółowej dyskusji.
4.

Wnioski z pierwszego dnia

W dyskusji wykrystalizowało się, iż Sejmik NGO zasadniczo spełnia (lub powinien spełniać)
dwie podstawowe funkcje:
 funkcję „głosu ludu”, czyli oddolnej reprezentacji sektora, prezentującej i
wzmacniającej głos poszczególnych organizacji, Rad Pożytku itp. w stosunku do
administracji samorządowej, biznesu, mediów i innych (w tym kontekście
wojewódzką RDPP traktować można jako „przedłużenie” działań Sejmiku NGO,
„przełożenie” wypracowanych przez Sejmik stanowisk i wniosków na administrację
publiczną, rzecznika oddolnych inicjatyw ze strony Sejmiku) oraz
 funkcję „zaplecza” dla RDPP, czyli organu delegującego zadania dotyczące
konsultacji dokumentów, zgłaszającego przedstawicieli (ze swojego grona lub z
całego sektora) do wszelkiego typu gremiów konsultacyjnych, wypracowującego
stanowisko sektora w różnych kwestiach itp. Funkcja ta może być rozszerzona także
na inne gremia, np. Sejmik może stanowić „zaplecze konsultacyjne” dla wojewody
oraz innych instytucji, które zobligowane są do prowadzenia konsultacji społecznych,
a nie wypracowały dotąd skutecznych mechanizmów ich wdrożenia.
Podkreślano wagę dwukierunkowej komunikacji, w której Sejmik pełni kluczową rolę:
 od poszczególnych organizacji w kierunku wniosków, które do realizacji proponowane
mogą być właściwym organom (agregacja i selekcja dokonywana w ramach Sejmiku,
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ważnym kanałem przekazu powinna być RDPP) oraz
 od administracji, instytucji i innych podmiotów w kierunku organizacji (ważną rolę w
tej komunikacji ponownie pełni RDPP, kluczowe jest jednak umocowanie Sejmiku „w
terenie”).
Podkreślono konieczność skupienia się na wypracowywaniu konkretnych propozycji
rozwiązań i monitorowania procesu wdrażania lub konsultacji wypracowanych propozycji, by
zadbać o zapewnienie Sejmikowi rzeczywistego wpływu na otaczającą rzeczywistość, a jego
członkom zapewnić poczucie sprawczości, niezbędne do podtrzymania i zwiększania ich
motywacji do dalszej społecznej pracy w tym gremium.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 5.4.Rozwój potencjału trzeciego sektora.
5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
Człowiek - najlepsza inwestycja

3. Dzień drugi – 7 marca 2015
Drugiego dnia dyskusja odbywała się w 4 grupach tematycznych, które następnie
prezentowały wyniki swojej pracy. W dyskusji poszukiwany był konsensus, który
pozwoliłby przedstawić jednoznaczne rekomendacje Sejmikowi NGO. W przypadku
braku konsensusu podejmowana była próba wypracowania propozycji, które mogą
stanowić bazę do dalszej dyskusji na forum Sejmiku NGO. Przytoczone poniżej zapisy
odzwierciedlają chronologiczny przebieg dyskusji.
1.

Grupa I

Skład Sejmiku i wybory
Zastępcy
Temat ten wywołał burzliwą dyskusję, która nie doprowadziła do jednomyślnej zgody.
Jednomyślność panowała w kwestii tego, iż zastępstwo nie obowiązuje w przypadku
osobiście pełnionych funkcji w Sejmiku (takich jak udział w prezydium, udział w
komisjach czy zespołach tematycznych itp.) oraz w kwestii tego, iż w przypadku
obecności na sali zarówno delegata, jak i zastępcy, są oni zobligowani do uzgodnienia
swojego stanowiska (jest to jednak kwestia wewnętrzna delegacji – w przypadku
braku konsensusu ostateczny głos w imieniu powiatu oddaje delegat, gdyż to on
fizycznie otrzymuje kartę głosowania; Sejmik nie ingeruje w wewnętrzne
rozstrzygnięcia delegatów).
Większość uczestników optowała za tym, by zastępcom przysługiwały takie same
prawa jak delegatom (udział w posiedzeniach, zabieranie głosu, wyrażanie opinii,
udział w komisjach czy zespołach roboczych itd.), nie było jednak jednoznacznego
poglądu na to, czy powinni oni mieć możliwość zasiadania w prezydium (w takim
przypadku wskazano na konieczność ograniczenia możliwości zasiadania w tym
gremium jednocześnie delegata i jego zastępcy).
Skład Sejmiku
Jedynym jednoznacznym wnioskiem była rekomendacja, by z grona organizacji
sieciowych uprawnionych do bezpośredniego delegowania przedstawicieli usunąć
organizacje ogólnopolskie z oddziałem w każdym województwie.
Przedstawiona przez grupę propozycja, by ograniczyć liczbę organizacji sieciowych
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do 6 oraz zorganizować wybory w tym zakresie (dyskutowano, kto miałby prawo do
głosu: organizacje sieciowe, czy wszystkie organizacje, a także o tym, kto miałby
przeprowadzać wybory – najprawdopodobniej byłby to Sejmik NGO), nie uzyskała
poparcia pozostałych uczestników spotkania, nie stanowi więc rekomendacji –
wymagają ew. dalszej dyskusji i głosowania.
Konsens uzyskano w kwestii przywrócenia wcześniejszej definicji organizacji
sieciowej, która za uprawnioną organizację sieciową uznawała organizację z
oddziałami w co najmniej połowie powiatów naszego województwa (pozostawiając
szeroką interpretację „oddziałów” i rezygnując z zapisu mówiącego o wspólnym
statucie).
Wygaśnięcie mandatu
Jedynym oczywistym powodem wygaśnięcia mandatu jest sposób „naturalny” - inne
są mniej oczywiste. W przypadku organizacji sieciowych uznano, iż organizacja może
zmienić delegata, w przypadku powiatu dopuszczono wybory uzupełniające
przeprowadzane przy wsparciu samorządu lokalnego oraz dyskutowano o możliwości
wykluczenia ze względu na nieobecności. Dyskusję kontynuowano w dalszej części
spotkania.
2.

Grupa II

Regulamin Sejmiku NGO
Grupa opracowująca temat odniosła się bezpośrednio do obowiązującego regulaminu:
3.1.a współpraca z biurem Marszałka ds. NGO
3.1.c „opiniowanie” - „konsultowanie”
3.1.g do usunięcia
3.1.j stała współpraca z wojewódzką RDPP
3.1.h diagnozowanie sytuacji NGO w województwie
3.1.l delegowanie reprezentacji III sektora do zespołów roboczych, komitetów (członków
Sejmiku lub specjalistów zewnętrznych)
3.1.ł udział w komisjach konkursowych ogłaszanych przez JST
3.1.e inicjowanie, wspieranie i współpraca na rzecz działań integrujących...
3.1.m współpraca delegatów z organizacjami z reprezentowanych powiatów
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 5.4.Rozwój potencjału trzeciego sektora.
5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
Człowiek - najlepsza inwestycja

6.2 zamiast „1 raz w roku” „minimum 1 raz na kwartał”
6.3 zwołanie dodatkowego zebrania plenarnego następuje na wniosek jednego członka
prezydium lub na pisemny wniosek min 1/3 składu członków Sejmiku złożonego do
Przewodniczącego Prezydium i obliguje go do zwołania zebrania plenarnego w terminie do
miesiąca od otrzymania wniosku
6.4 Prawomocność obrad
Dyskusja odbyła się jednak nie na podstawie przedstawionych powyżej punktów
(przygotowanych przez grupę), lecz w ramach ustalonych na początku spotkania przez
wszystkich uczestników.
Skład prezydium
Skład nie wzbudzał kontrowersji, zwrócono jedynie uwagę na to, iż ważne jest, by w
przypadku dopuszczenia zastępców delegatów do pełnienia roli członków prezydium
(w tej kwestii nie było zgodności) zapobiec sytuacji, w której zarówno delegat jak i
jego zastępca wchodzą w skład tego gremium.
Zadania prezydium
Kwestia ta nie wywołała kontrowersji, panowała zgoda w kwestii udzielenia
rekomendacji:
Prezydium powinno posiadać bardzo duże kompetencje, w tym przede wszystkim
możliwość przeprowadzania głosowania (zarówno w trakcie zebrania plenarnego, jak i
w formie internetowej), zwoływania i prowadzenia posiedzeń plenarnych, szeroko
pojętej reprezentacji Sejmiku oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu
Sejmiku. Jedyne decyzje zastrzeżone dla zebrania plenarnego (lub decyzji
podejmowanych

przez

Sejmik

w

trybie

obiegowym)

powinny

dotyczyć:

wprowadzania zmian w regulaminie, rozwiązania Sejmiku oraz powoływania
zespołów zadaniowych. Zadania poszczególnych członków prezydium (podział
kompetencji) powinny być ustalone przez członków prezydium i zakomunikowane
pozostałym członkom Sejmiku.
Zebrania plenarne
Zebrania powinny być zwoływane co najmniej 4 razy w roku, zgodnie z
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zatwierdzonym wcześniej harmonogramem (plan pracy). Głosowanie w trybie
obiegowym powinno być możliwe, przy czym występuje konieczność ustalenia
właściwej formy głosowania (nie wszyscy członkowie Sejmiku regularnie komunikują
się mailowo). Zapisy te zostały jednogłośnie przyjęte jako rekomendacja.
Temat quorum na spotkaniach
Temat quorum (uznawanie decyzji za ważne jedynie pod warunkiem obecności
wystarczającej liczby delegatów na sali lub głosujących obiegowo) podzielił
obecnych. Temat ten wymaga doprecyzowania: czy (a jeśli tak, to w jakich sytuacjach,
dla jakich decyzji) wymagane powinno być quorum. W chwili obecnej zebranie
plenarne z udziałem dwóch delegatów jest w stanie zmienić regulamin czy rozwiązać
Sejmik NGO.
Współpraca z Biurem Marszałka ds. NGO
Na początku dyskusji padła propozycja, by biuro pełniło funkcję technicznego
zaplecza Sejmiku, a do jego zadań należało np. opracowywanie i wysyłka materiałów
do delegatów. Wymagałoby to stosownych uzgodnień z Marszałkiem. W ramach
dyskusji padła jednak propozycja, by w zapisach dotyczących współpracy z Biurem
ograniczyć się do kwestii opisanych w Programie Współpracy (takich jak
udostępnianie sal na spotkania), a administracją podzielić wśród członków Sejmiku –
by zachować daleko idącą niezależność. Ta ostatnia propozycja zyskała uznanie
większości obecnych, nie stanowi jednak jednoznacznej rekomendacji (ze względu na
brak jednomyślności).
Komisje
Zdaniem uczestników spotkania Sejmik nie powinien posiadać stałych Komisji (nie
sprawdziły się one w przeszłości), lecz powoływać tematyczne zespoły skierowane na
konkretne zadania. W skład zespołów wchodziliby nie tylko członkowie Sejmiku
NGO, ale także specjaliści zewnętrzni. Powoływanie zespołów byłoby domeną
Sejmiku (prezydium nie miałoby takiej możliwości). Zapis taki uzyskał rekomendację
zgromadzonych.
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Podejmowanie decyzji w formie głosowania zdalnego
Ustalono, że dopuszczalne powinno być głosowanie w formie elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że wymagane byłoby potwierdzenie otrzymania maila, a delegaci
mogliby wcześniej określić, jeśli ta forma jest dla nich nieodpowiednia. Informacja
byłaby przekazywana zarówno delegatom, jak i ich zastępcom, przy czym głosowałby
delegat (zastępca jedynie w przypadku niemożności oddania głosu przez delegata).
Informację o głosowaniu przesyłałby przewodniczący, który czuwałby też nad
prawidłowością głosowania. Jest to rekomendacja uczestników spotkania.
Wygaszanie mandatu
Jednego głosu zabrakło do osiągnięcia konsensusu w kwestii możliwości wygaszania
mandatu przez Sejmik. Większość uczestników optowała za zapisem umożliwiającym
wykreślenie delegata (wraz z zastępcą) w przypadku dwóch nieobecności na zebraniu
plenarnym pod rząd (przez nieobecność rozumiano jednoczesny brak zarówno
delegata, jak i zastępcy) oraz przesłaniu stosownej informacji przez prezydium.
Konsensus uzyskano w kwestii tego, iż organ delegujący (konferencja powiatowa lub
organizacja sieciowa) może wygasić mandat swojego przedstawiciela oraz zgłosić
kolejnego (te dwie czynność są rozdzielne, ze względu na szczególne sytuacje
wymagające szybkiego pozbawienia mandatu osobie, która utraciła zaufanie).
3.

Grupa III

Zadania Sejmiku
Regularne spotkania
Spotkania powinny odbywać się 4 razy do roku, zgodnie z ustalonym wcześniej
harmonogramem. Przedmiotem spotkań powinno być: omówienie problemów z
terenu, omówienie dobrych praktyk (dzielenie się sukcesami), przyjmowanie
sprawozdań od delegatów i członków komisji, omówienie bieżących spraw, prelekcje i
warsztaty tematyczne (dzielenie się wiedzą w ramach Sejmiku, jak i pozyskiwanie
wiedzy od zewnętrznych ekspertów zaproszonych na posiedzenia) oraz uzgadnianie
stanowiska w istotnych sprawach. Jest to rekomendacja uzgodniona przez
uczestników spotkania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 5.4.Rozwój potencjału trzeciego sektora.
5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
Człowiek - najlepsza inwestycja

Udział Sejmiku w przygotowaniach do Forum NGO
Udział ten powinien mieć miejsce na etapie tworzenie założeń konkursowych (pomoc
w ustaleniu miejsca, formy, tematyki, proponowanie własnych paneli dyskusyjnych i
warsztatowych itp.). Rekomendacją jest udział, jednak nie wypracowano konkretnych
zapisów w kwestii tego, w jakiej dokładnie roli miałby występować Sejmiki. Wymaga
to dalszego doprecyzowania.
Rozwój III Sektora
Rolą Sejmiku jest diagnoza potrzeb szkoleniowych NGO (które mogą stanowić bazę
dla projektów przygotowywanych przez inne instytucje czy organizacje) – ewaluacja
istniejącej oferty szkoleniowej i jej udostępnianie, poszukiwanie partnerów wśród
instytucji publicznych i organizacji realizujących projekty w tym zakresie, ukazywanie
nowych form rozwoju III sektora np. poprzez ekonomię społeczną, promowanie
zatrudnienia w III sektorze, edukacja w zakresie praktycznego wymiaru programów
współpracy z samorządem. Ponownie, intencje były popierane przez wszystkich,
jednak konkretne, przekładające się na zadania zapisy wymagają dodatkowej dyskusji.
Współpraca z administracją
Współpraca powinna obejmować co najmniej konsultacje programów współpracy
(także powiatowych i gminnych), promowanie współpracy z Urzędem Pracy, udział
członków

organizacji

pozarządowych

w

komisjach

konkursowych.

Jest

to

rekomendacja do wprowadzenia stosownych zapisów.
Zadania Sejmiku NGO
(w opracowaniu innej grupy, zaprezentowane, lecz z powodu braku czasu nie poddane
szerszej dyskusji, a więc bez uzgodnienia z wszystkimi uczestnikami):
Monitorowanie, reprezentowanie i konsultacje
W szczególności dotyczy to wojewódzkiej RDPP, z którą powinna być stała
współpraca, ale też inicjowanie powstawania RDPP „w terenie”; reprezentowanie
sektora wobec RDPP, Marszałka, Wojewody, Sejmiku Województwa; współpraca
delegatów z NGO „w terenie” (własny powiat), rozeznanie sytuacji NGO w
województwie; konsultacje (m.in. programu współpracy), delegowanie reprezentantów
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III sektora do zespołów roboczych, komitetów, RDPP i in.; integracja środowiska;
udział w komisjach konkursowych; wpływ na kształt Forum NGO; przekazywanie
informacji – dwukierunkowo.
Integracja wewnętrzna
Spotkania dla członków Sejmiku NGO, przepływ informacji, newsletter do delegatów,
uczestnictwo w posiedzeniach Sejmiku (obligo).
Rozpoznawalność w regionie
Kampania społeczna w mediach publicznych, spot reklamowy, rozmowa dnia (TVP),
gazety, radio PiK, spotkania w gminach, powiatach, województwie, kontakt z RDPP
Bycie partnerem dla: JST (gmina, powiat, województwo), RDPP (na każdym
szczeblu), NGO (wszystkich, szczególnie tych, które są jedynie pośrednio
reprezentowane w Sejmiku).
4.

Grupa IV

Komunikacja
Między sobą
Podstawowym narzędziem komunikacji powinna być lista kontaktów sporządzona
przez delegatów, zawierająca e-mail, telefon, ew. konto facebookowe i preferowany
sposób kontaktu. Lista może być prowadzona przez Prezydium, może jednak być w
gestii zespołu roboczego, który przejmie na siebie funkcję odbierania i wysyłania
korespondencji elektronicznej i aktualizacji listy.
Regularne spotkania w powiatach, bez określania ich częstotliwości. Dopuszczalne
jest łączenie ich z innymi spotkaniami. Raport z odbytych spotkań przedstawiany na
posiedzeniach plenarnych. Delegaci mogą upublicznić swoje dane kontaktowe, mogą
też budować listy kontaktowe lokalnych organizacji.
Sprawozdania z posiedzeń plenarnych (protokoły) przygotowywane przez ustalanych
na każdym posiedzeniu delegatów (zmieniających się).
Przekazywanie informacji o działalności i podjętych uchwałach administracji
publicznej – w formie informacji prasowych i maili przygotowywanych przez
delegatów dla administracji gminnej czy powiatowej, za kontakty z samorządem
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wojewódzkim dopowiada prezydium, uchwały i sprawozdania publikowane na
stronach internetowych.
Biznes
Powołanie zespołu ds. współpracy i kontaktu z biznesem, zapraszanie biznesu na
Forum NGO, promowanie w mediach pozytywnych wzorców współpracy z biznesem,
promowanie korzyści ze współpracy z NGO.
RDPP
Udział przedstawicieli NGO w posiedzeniach Sejmiku, sprawozdawczość członków
RDPP przed Sejmikiem.
Media
Przygotowywanie informacji dla mediów i ich publikacja na portalach internetowych
(do ustalenia jest, czy powinno to robić prezydium, czy zespół tematyczny),
zapraszanie mediów na posiedzenia Sejmiku.

5.

Wnioski z drugiego dnia
Wypracowane i omówione zagadnienia znajdują się na różnych stopniach
szczegółowości – w zależności od podejścia poszczególnych grup. Część z nich
stanowi rekomendacje, mogące zostać bezpośrednio włączone do regulaminu, część z
nich jest znacznie bardziej szczegółowa, stanowiąc raczej podstawy do dalszej pracy
w zespołach tematycznych czy grupach zadaniowych, a część przywołana została
jedynie jako zapis przypominający o dyskutowanych kwestiach i sygnalizujący istotne
kwestie, które stanowiły przedmiot dyskusji. Większość zapisów wymagać będzie
opracowania do nich szczegółowych sposobów realizacji, uwzględniających już
poszczególne zadania wraz z ich realizatorami (nie na poziomie regulaminu, ale w
ustaleniach roboczych, popartych stosownymi pełnomocnictwami udzielonymi
realizatorom przez Sejmik). Szczególną wartością spotkania były bowiem nie tylko
jego bezpośrednie rezultaty (w postaci rekomendacji dla Sejmiku), ale sam proces
wypracowywania rozwiązań i wspólnej pracy, możliwość dyskusji i integracja
uczestników. Kwestie te będą kluczowe dla dalszego skutecznego działania tego
gremium.
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4. Rekomendacje i uwagi do Regulaminu Sejmiku NGO WK-P
Wszystkie

trzy spotkania

zrealizowane

w

ramach

projektu

zmierzały do

sformułowania rekomendacji i uwag do obecnego regulaminu Sejmiku NGO WK-P.
Przedstawione poniżej uwagi i rekomendacje nie wyczerpują wniosków sformułowanych w
ramach warsztatów, są jedynie pierwszym krokiem do wkomponowania ich w ramy
regulaminu. Dalsze prace nad ostatecznym kształtem tego dokumentu programowego
prowadzone powinny być przez grupę zadaniową powołaną przez Sejmik, która szczegółowo
przygotuje propozycje dotyczące poszczególnych punktów, powiąże je z zadaniami Sejmiku
oraz z konkretnymi działaniami planowanymi do realizacji przez członków tego gremium.
Ostateczna decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu poszczególnych propozycji, rekomendacji
czy uwag będzie oczywiście autonomiczną decyzją Walnego Zgromadzenia Sejmiku
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Istotne jest jednak, że
nawet odrzucenie wypracowanych propozycji nastąpi w sposób świadomy, uwzględniający
konsekwencje podjętych decyzji.
Obserwując pozytywną energię wygenerowaną w trakcie spotkań oraz chęć wspólnego
działania, już teraz można powiedzieć, że obecna kadencja Sejmiku NGO WK-P ma bez
porównania większe szanse na skuteczną integrację środowiska organizacji pozarządowych
naszego województwa niż wcześniejsze kadencje tego gremium. Pozostaje więc życzyć
Sejmikowi by stał się autentyczną reprezentacją III sektora naszego województwa,
odgrywając kluczową rolę w integracji środowisk pozarządowych na bazie pozytywnej
energii.
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Regulamin Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rozdział I
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zwany dalej
„Sejmikiem”) jest reprezentacją organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm./ realizujących swoje zadania statutowe ze sfery zadań
publicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Uwaga: zapis ten w pełni odpowiada wizji Sejmiku NGO wypracowanej na spotkaniach. Jego
autentyczność zależy jednak w dużym stopniu od prawidłowego przebiegu procesu budowania
wiarygodności i reprezentatywności Sejmiku NGO.
2. Terenem działania Sejmiku jest obszar województwa kujawsko–pomorskiego, a siedzibą
miasto Toruń.
3. Cel i zadania Sejmiku mogą być realizowane także poprzez działania podejmowane poza
terenem województwa.
Uwaga: zapisy te nie były poddawane szerszej dyskusji, ze względu na funkcjonalne
powiązane Sejmiku z Urzędem Marszałkowskim (udostępnianie pomieszczeń, współpraca z KP RDPP) oraz centralne położenie Torunia w województwie nie wzbudzały wątpliwości.

4. Kadencja Sejmiku trwa 4 lata.
Uwaga: dyskutowane było powiązanie kadencji Sejmiku NGO z kadencją RDPP, jednak w
świetle planowanych zmian Ustawy o dpp i wolontariacie dalsza dyskusja przesunięta została
na później.
§ 2 Cele
1. Celem Sejmiku jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i konsolidacja
sektora pozarządowego oraz angażowanie w życie publiczne wszystkich jego podmiotów.
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Uwaga: Obecny cel jest szeroki i bardzo szczytny, nie pozwala jednak na wprowadzenie
mierzalnych wskaźników jego realizacji. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
jest domeną całego III sektora, nie stanowi więc celu charakterystycznego dla Sejmiku, a
angażowanie w życie publiczne wszystkich jego podmiotów jest celem nierealnym, gdyż nie
wszystkie podmioty chcą się w życie publiczne angażować – i mają pełne prawo z takiego
zaangażowania zrezygnować. Należałoby więc rozważyć przyjęcie rekomendowanych celów,
czyli:
Celem Sejmiku jest:
konsolidowanie sektora pozarządowego województwa kujawsko-pomorskiego,
reprezentowanie środowiska organizacji pozarządowych województwa kujawskopomorskiego w stosunku do administracji publicznej, instytucji publicznych i prywatnych
oraz biznesu,
wypracowywanie propozycji rozwiązań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego i
monitorowanie procesu ich wdrażania oraz
tworzenie i utrzymywanie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy organizacjami
działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego .
2. Cel Sejmiku realizowany jest w partnerstwie z samorządem województwa kujawskopomorskiego oraz innymi podmiotami.
Uwaga: zapis ten wzbudził wątpliwości ze względu na położenie specjalnego nacisku na
współpracę z samorządem wojewódzkim – z pominięciem administracji rządowej (Wojewoda)
oraz innych organów. Należałoby rozważyć, czy nie powinien on zostać usunięty lub
rozszerzony, np. na całą administrację publiczną oraz inne instytucje lub gremia.
§ 3 Zadania
1. Cele będą realizowane poprzez następujące zadania:
a) Konsultowanie i wspieranie działalności Biura ds. organizacji pozarządowych Urzędu
Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uwaga: rekomendowano usunięcie tego zadania, że względu na to, iż funkcję doradczą w
stosunku do Marszałka przejęła RDPP, a to nie Sejmik powinien wspierać Biuro, lecz
zadaniem Biura jest wspieranie III sektora.
b) Rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Uwaga: Pod dyskusję poddawano sposób wyłaniania przedstawicieli III sektora do RDPP
oraz sposób powiązania Sejmiku z RDPP. Nie ulegało wątpliwości, iż personalne powiązanie
Sejmiku z RDPP jest niezbędne, ale rekomendacją członków minionej kadencji Sejmiku
(wypracowaną na pierwszym spotkaniu) była rezygnacja z oddelegowania całego Prezydium
do RDPP (ze względu na osłabienie roli Sejmiku). Rozważano możliwość rekomendowania
przez Sejmik także osób spoza tego gremium, przeprowadzenia otwartych wyborów (z
zachowaniem puli miejsc dla przedstawicieli Sejmiku), wprowadzenie mechanizmu
sprawozdawczości RDPP wobec Sejmiku. Nie wypracowano ostatecznych rekomendacji (poza
jedną, ujętą wyżej). Niezbędne jest pilne wypracowanie propozycji w tym zakresie, gdyż musi
ona zostać przedstawiona Zarządowi Województwa, którego to uchwała określa sposób
wyłaniania przedstawicieli RDPP.
c) Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów
prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju.
d) Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień,
problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i
kraju.
e) Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, w szczególności
poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz corocznego
Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego.
f) Inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych i Gminnych Rad Organizacji
Pozarządowych.
Uwaga: zapis rekomendowany do usunięcia
g) Opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji.
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Uwaga: zapis rekomendowany do usunięcia
h) Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych.
i) Inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko– Pomorskiego.
Uwaga podumowująca: szczegółowa analiza zadań Sejmiku, szczególnie pod kątem
wypracowanych na warsztatach wniosków oraz zsynchronizowania ich z celami, wydaje się
być zadaniem właściwym dla jednej z planowanych grup roboczych. Ze względu na kluczowe
znaczenie tego tematu proste odniesienie do istniejących obecnie w zapisach celów lub prosty
transfer wniosków ze spotkań nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem, właściwsze będzie
doprecyzowanie zadań w kontekście planowanych przez Sejmik do realizacji działań.

§ 4 Skład Sejmiku
1. W celu zapewnienia możliwie szerokiej reprezentacji organizacji z terenu całego
województwa w skład Sejmiku wchodzi:
a) Dziewiętnastu przedstawicieli sektora pozarządowego z powiatów ziemskich województwa
(po jednym z każdego powiatu).
b) Ośmiu przedstawicieli sektora pozarządowego z powiatów grodzkich województwa (po
dwóch z każdego powiatu).
Uwaga: Rekomendowana zmiana zapisu przewiduje rozszerzenie powyższego grona o
zastępców delegatów, którzy w prawach zrównani byliby z przedstawicielami – poza
pełnieniem funkcji członków Prezydium (do dyskusji, w tej kwestii nie uzyskano konsensusu).
Rekomendacja:
a) 38 przedstawicieli sektora pozarządowego z powiatów ziemskich województwa (po jednej
parze delegat-zastępca z każdego powiatu)
b) 16 przedstawicieli sektora pozarządowego z powiatów grodzkich województwa (po dwie
pary delegat-zastępca z każdego powiatu)

c) Przedstawiciele organizacji sieciowych, organizacji regionalnych oraz organizacji
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wspierających rozwój sektora pozarządowego wyznaczeni przez ich organ statutowy.
Uwaga: rekomendowana jest zmiana zapisu ograniczająca zakres samowybierających się
organizacji do organizacji sieciowych aktywnych na terenie województwa jako sieć. Ze
względu na silną pozycję organizacji sieciowych (samodzielne zgłaszanie akcesu do Sejmiku
gwarantujące prezencję w tym gremium w kolejnych kadencjach, wsparcie delegata przez
własną organizację w zakresie delegowania na spotkania Sejmiku, brak limitu miejsc dla
organizacji sieciowych, reprezentowanie konkretnej organizacji) pod dyskusję poddano
wprowadzenie limitu liczby organizacji sieciowych w Sejmiku, zastosowanie wyborów dla
organizacji sieciowych czy przesunięcie ciężaru Sejmiku w kierunku organizacji
reprezentujących powiaty. Propozycje te nie uzyskały powszechnej akceptacji, w dyskusji
zwrócono za to uwagę na istotną rolę organizacji sieciowych dla wzmocnienia zdolności
instytucjonalnych Sejmiku. Należy jednak monitorować działalność Sejmiku pod kątem
zachowania równowagi w tym zakresie.
Rekomendacja:
c) Przedstawiciele organizacji sieciowych (pary delegat-zastępca) wyznaczeni przez ich
organ statutowy, przy czym organizacja sieciowa to organizacja posiadająca aktywne
oddziały w co najmniej połowie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (oddziały
mogą posiadać własną osobowość prawną).
2. Organizacja sieciowa to organizacja pozarządowa z siedzibą w województwie kujawskopomorskim i prowadząca działalność w co najmniej połowie jego powiatów, spełniająca jedno
z poniższych kryteriów:
a) będąca związkiem stowarzyszeń, zarejestrowanym na podstawie art. 22 Ustawy o
stowarzyszeniach, posiadającym członków w przynajmniej połowie powiatów województwa
kujawsko-pomorskiego;
b) będąca członkiem związku stowarzyszeń o zasięgu ponadregionalnym, posiadającym
członków w co najmniej połowie województw w Polsce - z wyłączeniem związków,
które nie określają terytorialnego zasięgu działania swoich członków;
c) będąca oddziałem organizacji ogólnopolskiej, posiadającej struktury w co najmniej połowie
województw w Polsce.
3. Każda organizacja pozarządowa, w tym organizacje sieciowe, regionalne oraz wspierające
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rozwój sektora pozarządowego, może być reprezentowana tylko przez jednego
przedstawiciela.
Uwaga: Definicja zawarta w punkcie 1, rekomendowane skreślenie punktu 2 i 3
4. Każda organizacja pozarządowa, w tym organizacje sieciowe, regionalne oraz wspierające
rozwój sektora pozarządowego, nie może ubiegać się o zapewnienie swojej reprezentacji w
Sejmiku na więcej niż jeden sposób (poprzez udział w wyborach w więcej niż jednym okręgu
wyborczym, udział w wyborach i zgłoszenie kandydatury jako organizacja sieciowa itp.).
Uwaga: Niezbędne zmiany redakcyjne wynikające z poprzednich rekomendacji:
4. Żadna organizacja, w tym organizacje sieciowe, nie może ubiegać się o zapewnienie
swojej reprezentacji w Sejmiku na więcej niż jeden sposób (poprzez zgłoszenie więcej niż
jednej pary delegat-zastępca, bierny udział w wyborach w więcej niż jednym okręgu
wyborczym, bierny udział w wyborach i zgłoszenie delegata jako organizacja sieciowa itp.).
Uwaga: Rekomendacja dotycząca wygaszania mandatów, pod dyskusję należy poddać
szczególnie ostatnią część proponowanego zapisu. dotyczącą wygaszania mandatu przez
Sejmik (w dyskusji nie było pełnej zgody).
Mandat (delegata, zastępcy lub pary delegat-zastępca) może być wygaszony przez gremium,
które go przyznało (konferencja powiatowa lub organizacja sieciowa).
Mandat wygasa automatycznie w przypadku śmierci lub trwałej niemożności udziału
delegata w pracach Sejmiku.
Konferencja powiatowa lub organizacja sieciowa może po wygaszeniu mandatu delegować
kolejną osobę na miejsce odwołanej.
W wyjątkowych przypadkach Sejmik może wygasić mandat osobie działającej umyślnie na
szkodę tego gremium lub na szkodę III sektora.
Sejmik może wygasić mandat parze (delegatowi oraz jego zastępcy) uchylającej się od
aktywnej pracy w tym gremium. Podstawą jest nieobecność na dwóch kolejnych
spotkaniach i poinformowanie o zamiarze wygaszenia mandatu właściwej konferencji
powiatowej lub organizacji sieciowej. Wygaszenie następuje poprzez podjęcie stosownej
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uchwały Sejmiku.
Na wygaszenie mandatu przysługuje odwołanie, składane do Prezydium Sejmiku i
rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Sejmiku.
5. Wybór przedstawicieli danego powiatu następuje na podstawie zasad wyboru delegatów
ustalonych każdorazowo na zakończenie kadencji Sejmiku.
§ 5 Struktury Sejmiku
1. Podstawowym organem Sejmiku jest plenarne zebranie Sejmiku Organizacji
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Plenarne zebranie ustala kierunki działań Sejmiku, dokonuje wyboru członków Prezydium
oraz określa liczbę i zakres działania komisji tematycznych i skład zespołów roboczych
powoływanych w ramach Sejmiku.
Uwaga: komisje tematyczne nie sprawdziły się, obecnie proponowane było powołanie
zespołów roboczych czy zespołów zadaniowych powoływanych w celu realizacji konkretnych
zadań.
2. Do bieżących działań i reprezentowania Sejmiku między jego posiedzeniami, upoważnione
jest wybrane przez Sejmik Prezydium.
3. Wybór Prezydium następuje w trzech etapach:
a) członkowie zebrania plenarnego wybierają w odrębnym głosowaniu przewodniczącego
Sejmiku,
b) po ustaleniu liczby i zakresu działania Komisji tematycznych, delegaci zapisują się do nich
zgodnie z własnymi zainteresowaniami i przygotowaniem merytorycznym,
c) członkowie poszczególnych Komisji tematycznych powołanych w ramach Sejmiku
dokonują w swym gronie wyboru Przewodniczącego Komisji, którego rekomendują
na członka Prezydium,
d) członkowie zebrania plenarnego zatwierdzają w odrębnym głosowaniu cały skład
Prezydium,
e) zatwierdzenie Prezydium stanowi jednocześnie rekomendację jej członków do Wojewódzkiej
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Rady Działalności Pożytku Publicznego powoływanej przez marszałka województwa zgodnie
z art. 41a i 41b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwaga: powyższy punkt wymaga aktualizacji: w zakresie sposobu powoływania prezydium, w
zakresie określenia szczegółowych kompetencji Prezydium (rekomendacja z warsztatów:
Prezydium upoważnione jest do wykonywania w imieniu Sejmiku wszystkich czynności za
wyjątkiem: zmiany niniejszego regulaminu, rozwiązania Sejmiku oraz powoływania
zespołów roboczych), w zakresie sposobu powiązania Sejmiku z RDPP.
4. Członkowie Prezydium na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 6 Funkcjonowanie struktur Sejmiku
1. Sejmik funkcjonuje na podstawie niniejszego Regulaminu przyjętego na zebraniu
plenarnym.
2. Sejmik obraduje na zebraniach plenarnych co najmniej jeden raz w roku.
Uwaga – Rekomendacja: Sejmik obraduje na zebraniach plenarnych co najmniej cztery
razy w roku, zgodnie z uchwalonym harmonogramem.
3. Zwołanie dodatkowego zebrania plenarnego następuje na wniosek jednego z członków
Prezydium. Członkowie Sejmiku mogą zgłaszać wnioski o zwołanie zebrania plenarnego
przewodniczącemu komisji, w której działają, będącego zarazem członkiem Prezydium.
Pisemny wniosek poparty przez co najmniej 1/3 członków Sejmiku może być zgłaszany
bezpośrednio do Przewodniczącego Prezydium i obliguje go do zwołania zebrania plenarnego
w terminie do 3 miesięcy od otrzymania wniosku.
Uwaga: zapisy wymagają aktualizacji
4. Zebranie plenarne Sejmiku prowadzi przewodniczący Prezydium, a w przypadku jego
nieobecności, wiceprzewodniczący lub inny członek Prezydium. W przypadku nieobecności
wszystkich członków Prezydium zebraniom przewodniczy członek Sejmiku wybrany
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 5.4.Rozwój potencjału trzeciego sektora.
5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
Człowiek - najlepsza inwestycja

spośród przedstawicieli zgromadzonych na zebraniu. Prawomocność obrad jest ważna bez
względu na liczbę obecnych członków Sejmiku.
Uwaga: nie wypracowano ostatecznej rekomendacji, jednak uznano, iż w szczególnych
przypadkach określenie quorum może być konieczne.
Do wprowadzenia zmian regulaminu oraz do rozwiązania Sejmiku niezbędna jest obecność
… członków Sejmiku.
5. Komisje konsultują dokumenty i problemy w obszarze tematycznym Komisji, wnioski
przekazują do Prezydium Sejmiku.

Uwaga: wymaga aktualizacji
6. Prezydium oraz Komisje tematyczne spotykają się w miarę potrzeb.

Uwaga: wymaga aktualizacji
7. W wykonywaniu prac na rzecz Sejmiku oraz Prezydium możliwe jest wykorzystywanie
drogi elektronicznej.
Uwaga: wymaga aktualizacji Rekomendacja: elektroniczne podejmowanie uchwał, z
uwzględnieniem osób nie posiadających technicznych możliwości dostępu do
elektronicznego głosowania.
8. Uchwały i ustalenia Sejmiku, Prezydium i Komisji tematycznych zapadają zwykłą
większością głosów.
9. Podstawowym trybem głosowania jest tryb jawny, o tajnym trybie głosowania decyduje
każdorazowo Sejmik.
10. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
Uwaga: powyższe trzy punkty wymagają aktualizacji, szczególnie w przypadku przyjęcia
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obiegowego trybu głosowania
11. Zwoływanie zebrania plenarnego Sejmiku, Prezydium i Komisji tematycznych,
przygotowanie materiałów, prowadzenie dokumentacji, obsługa techniczno–finansowa
odbywa się przy współudziale Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko–
Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Uwaga: wymaga aktualizacji, tego typu zapisy nie mogą być umieszczane bez zgody
zainteresowanego, obsługa finansowa Sejmiku nie jest konieczna, realizacja większości
wsparcia możliwa i wskazana jest w ramach programu współpracy wojesództwa z
organizacjami pozarządowymi. Rekomendacja: skreślenie
12. Protokoły z posiedzeń podpisuje prowadzący posiedzenia i sekretarz.
Uwaga: niezbędne jest uzupełnienie zapisów o sposób dystrybucji i publikacji protokołów
oraz uchwał i działań prezydium, które miały miejsce pomiędzy posiedzeniami
Rekomendacja:
Protokoły z posiedzeń Sejmiku oraz Prezydium Sejmiku oraz wszystkie podjęte uchwały i
decyzje Sejmiku i Prezydium Sejmiku publikowane są na stronie internetowej
ngo.kujawsko-pomorskie.pl w terminie 30 dni od ich podjęcia.
13. Udział w pracach Sejmiku ma charakter społeczny.
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