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Uchwała nr 11 /2015 

z dnia 28 stycznia 2015 roku 
Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 

w sprawie wprowadzenia zmian  
w Regulaminie Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych 

kadencji 2014 – 2016 
 

 
W związku z koniecznością doprecyzowania treści „Regulaminu Gdańskiej Rady 
Organizacji Pozarządowych kadencji 2014 – 2016”, przyjętego przez Radę 
uchwałą nr 01/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku, Gdańska Rada Organizacji 
Pozarządowych podjęła uchwałę następującej treści: 

 
§ 1 

 
Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych postanawia wprowadzić następujące 
uzupełnienia w obowiązującym „Regulaminie Gdańskiej Rady Organizacji 
Pozarządowych kadencji 2014 – 2016”: 
1. skreśla się § 6; 
2. dotychczasowy § nr 7 otrzymuje numer 6, 
3. dotychczasowy § nr 8 otrzymuje numer 7, 
4. w § 6 (nowym) po ustępie 5 dodaje się ustępy 6 i 7 o następującej treści: 

„6. Rada może podejmować uchwały w drodze głosowania mailowego. 
Rozstrzygnięcie w sprawie uchwały uważa się za dokonane, gdy ponad 
połowa członków Rady weźmie udział w głosowaniu. 

7. Głosowanie odbywa się przez adres GROP_2014-2016@googlegroups.com 
z jednoczesnym powiadomieniem sekretariatu GROP.” 

5. po rozdziale III, dodaje się rozdziały IV i V o następującej treści: 
„Rozdział IV Delegowanie członków Gdańskiej Rady Organizacji 

Pozarządowych 

§ 8. 
1. Delegowanie przedstawicieli Rady do zewnętrznych: zespołów, rad, 

komitetów, komisji, ciał dialogu oraz innych grup, zwanych dalej 
zespołami, odbywa się w drodze uchwały. 

2. Podjęcie uchwały w zakresie określonym w ust. 1 może być poprzedzone 
wyborem przedstawicieli Rady w formie głosowania. 

3. W przypadku delegowania jednego przedstawiciela Rady do danego 
zespołu, Rada zawsze wskazuje osobę delegowaną oraz osobę ją 
zastępującą, która uczestniczy w pracach tego zespołu w przypadku 
niemożności uczestniczenia osoby delegowanej. 

4. Informacje o delegowaniu przedstawicieli Rady do zespołów publikowane 
są na stronie internetowej Rady. 

5. Osoby delegowane i osoby je zastępujące mają obowiązek informowania 
Rady o bieżącej pracy zespołów, w których uczestniczą, w szczególności  
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o prowadzonych konsultacjach oraz przyjętych przez te zespoły uchwałach, 
stanowiskach, opiniach czy innych decyzjach. 

6. Konsultowanie z Radą uchwał, stanowisk, opinii, ocen nie dotyczy prac 
komisji konkursowych. 

 

Rozdział V Przepisy końcowe. 
§ 9. 

Zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Regulaminu wymagają dla swej 
ważności bezwzględnej większości głosów przy udziale co najmniej 2/3 
członków Rady.” 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


