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REGULAMIN TWORZENIA I DZIAŁANIA GLIWICKICH ZESPOŁÓW BRANŻOWYCH 

§1 

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 14 statutu Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych tworzy 

się zespoły branżowe (zwane dalej Zespołami) będące opiniodawczymi, inicjatywno-doradczymi 

grupami nieformalnymi, złożonymi z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), działających w wybranych obszarach pożytku 

publicznego, prowadzących działalność na terenie Gliwic. 

§2 

1. Stanowiska i wnioski wypracowane przez Zespoły przekazywane są Miejskiej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach. 

2. Działalność Zespołów inicjuje i koordynuje Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych 

zwany dalej Koordynatorem. 

3. Członkami Zespołów mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gliwic, zwanych dalej 

Organizacjami. 

4. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie. 

§3 

Powoływanie Zespołów 

1. Zgłoszenia do udziału w Zespołach są zbierane przez Koordynatora, a ich skład zostaje 

określony w drodze komunikatu umieszczonego na stronnie internetowej  

www.gods.gliwice.pl. 

2. Nabór kandydatów na członków Zespołów powinien zostać ogłoszony w terminie minimum  

30 dni kalendarzowych przed upływem kadencji istniejących Zespołów.  

3. Zgłoszenia pisemne bądź poprzez e-mail należy kierować do Koordynatora na właściwym 

formularzu załączonym do ogłoszenia, zaznaczając jeden ze wskazanych obszarów 

tematycznych:  

a) kultury (kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego, 

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej); 

b) zdrowia i opieki społecznej (ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność na  

rzecz  osób  niepełnosprawnych,  przeciwdziałanie  uzależnieniom  i  patologiom 

społecznym); 

c) edukacji i wychowania (nauka, oświata, edukacja, wychowanie, szkolnictwo wyższe, 

wypoczynek dzieci i młodzieży); 

d) turystyki, krajoznawstwa i ekologii (turystyka, krajoznawstwo, ekologia, działalność na 

rzecz ruchu rowerowego); 

lub wskazując własną propozycję. 

4. Do Zespołu z wybranego obszaru tematycznego organizacja może zgłosić maksymalnie 

jednego kandydata. 

5. Zgłoszenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Organizacji. Wymagana jest 

również pisemna zgoda kandydata. 

http://www.gods.gliwice.pl/
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6. Decyzję o powołaniu zespołu branżowego w wybranym obszarze tematycznym podejmuje 

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych po uzyskaniu akceptacji 

Prezydenta Miasta Gliwice.  

7. W przypadku gdy Organizacje zgłoszą mniej niż 7 kandydatów do Zespołu  

z wybranego obszaru tematycznego, może zostać utworzony Zespół łączący pokrewne obszary 

lub też Zespół nie zostaje powołany.  

8. W  przypadku  gdy  organizacje  zgłoszą  większą  liczbę  kandydatów  na członków  zespołu  niż 

11, decyzję o ostatecznym kształcie Zespołu podejmuje Koordynator. 

9. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Koordynator w ciągu miesiąca od powołania jego 

składu, o którym mowa w pkt. 1. 

10. Członkowie Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wybierają i odwołują 

spośród swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 

11. W trakcie kadencji, w przypadku rezygnacji członków zespołu lub ustania członkostwa z innych 

przyczyn, skład Zespołu może być uzupełniany. Kandydatami do uzupełnienia składu są w  

pierwszej kolejności osoby zgłoszone w trakcie naboru, o którym mowa w punktach 1-4. W 

drugiej kolejności skład uzupełnia się o osoby reprezentujące organizacje, których członkowie 

zrezygnowali. W przypadku braku takich zgłoszeń nie przeprowadza się naboru 

uzupełniającego, chyba że liczba członków zespołu spadnie poniżej siedmiu. Kadencja nowo 

powołanego członka upływa wraz z kadencją całego Zespołu.  

12. Ustanie członkostwa może odbyć się drogą rezygnacji zainteresowanego, trwałej niezdolności 

członka Zespołu do pełnienia obowiązków, wycofania poparcia organizacji zgłaszającej bądź na 

wniosek Zespołu w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach 

Zespołu. Koordynator ogłasza zmiany składu niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej rezygnacji 

lub uzasadnionego wniosku w formie elektronicznej lub papierowej. 

13. Na wniosek co najmniej 10 Organizacji Koordynator, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta 

Miasta, może ogłosić nabór kandydatów do utworzenia nowego Zespołu w trybie zgodnym z § 

3. 

14. Powołany w trakcie kadencji nowy Zespół kończy swoją kadencję w tym samym terminie, co 

pozostałe Zespoły. 

15. Koordynator na bieżąco aktualizuje informacje dot. składu Zespołów branżowych na stronie 

internetowej www.gods.gliwice.pl. 

 

§4 

Bieżąca praca Zespołów 

1. Posiedzenia Zespołów są otwarte. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w razie jego nieobecności obowiązki przejmuje 

kolejno wiceprzewodniczący lub sekretarz. 

3. Sekretarz lub inny członek Zespołu sporządza protokół z posiedzenia, do którego dołącza się 

listę obecności. 

4. Zespół opiniuje przedłożone dokumenty w czasie maksymalnie 10 dni. 

5. W okresie między posiedzeniami Zespół może uzgadniać stanowisko i podejmować uchwały 

drogą elektroniczną. 

6. Opinie i uwagi wyrażone przez Zespół kierowane do organów i jednostek organizacyjnych 

Miasta Gliwice nie mają charakteru wiążącego. 

7. Ustalenia podjęte drogą elektroniczną w okresie między posiedzeniami odnotowywane są  

w protokole kolejnego posiedzenia. 
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8. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział goście. Pracownik Koordynatora może uczestniczyć 

w posiedzeniach zespołu bez prawa głosu, udzielając wsparcia technicznego i organizacyjnego. 

9. Na wniosek naczelnika właściwego merytorycznie wydziału Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub 

innej miejskiej jednostki organizacyjnej, pracownik tego wydziału lub jednostki organizacyjnej 

może być włączony w prace Zespołu, jednak bez prawa głosu. Włączenie może być doraźne lub 

stałe. 

10. Kadencja zespołu branżowego trwa dwa lata z zastrzeżeniem § 3. ust. 13 i 14. 

11. Sprawozdanie z rocznej działalności Zespołu przygotowywane jest przez przewodniczącego 

Zespołu do końca stycznia roku następnego i przesyłane elektronicznie do Koordynatora. 

12. Koordynator udziela Zespołom wsparcia organizacyjno-technicznego. 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora Centrum 3.0 – Gliwickiego 

Ośrodka Działań Społecznych, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta 

Gliwice. 

2. Zmiany regulaminu odbywają się w tym samym trybie jak jego wprowadzenie. 


