
Zasady funkcjonowania i tryb głosowania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych  działającej przy Marszałku Województwa Opolskiego  

1. Członkowie Rady powoływani są. przez Marszałka Województwa na wniosek 
organizacji  pozarządowych,    fundacji,    wojewody,   jednostek    samorządowych 
(powiatów i gmin), 

2. Rada składa się z 7 członków, 
3. Kadencja Rady wynosi 4 lata, 
4. Członkowie Rady wybierają spośród członków Rady przewodniczącego, na którego 

wniosek, członkowie Rady wybierają spośród   siebie   wiceprzewodniczącego 
i sekretarza, zwanych dalej prezydium Rady, 

5. Wyboru prezydium Rady dokonuje się zwykłą większością głosów , w obecności  
co najmniej połowy członków Rady. 

6. Prezydium Rady wybierane jest na okres jednego roku, 
7. Do     obowiązków     przewodniczącego,     a     w     razie     jego     nieobecności  

wiceprzewodniczącego Rady należy w szczególności: 
 

- ustalanie przedmiotu i wyznaczanie terminów posiedzeń Rady, 
- przewodniczenie posiedzeniom Rady oraz posiedzeniom jej prezydium^ 
- reprezentowanie Rady na zewnątrz, 

zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli 
organów i instytucji nie reprezentowanych w Radzie, inicjowanie i organizowanie 
pracy Rady 

8. Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje - zespoły problemowe w celu 
opracowania projektu opinii lub stanowiska Rady w określonych sprawach, 

9. Rada opracowuje roczne plany pracy Rady, 
10. Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do jej kompetencji w formie 

uchwały lub zapisu w protokole, 
11. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, 
12. Z głosowania wykluczony jest członek Rady, jeżeli wydawana opinia dotyczy  

bezpośredniego jego, instytucji lub organizacji, którą reprezentuje, 
13. Głosowanie Rady jest jawne. Na wniosek członka Rady, przewodniczący zarządza  

głosowanie tajne, 
14. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący,  

a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący oraz sekretarz, 
15. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w kwartale. Posiedzenie zwołuje  

przewodniczący: 
 

- z własnej inicjatywy,, 
- na wniosek, co najmniej połowy członków prezydium Rady, 
- na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady, 
16. Odwołanie członka Rady może nastąpić: 

na jego wniosek, 
na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły kandydatur członka Rady, 

- na wniosek Marszałka po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu zgłaszającego 

kandydaturę. 

 

Opole, 11.03.2004r. Sporządziła; 
Joanna Niedźwiedź 


