REGULAMIN
Forum Młodzieży Województwa Opolskiego

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 1. 1. Regulamin określa zasady działania oraz tryb wyboru członków Forum Młodzieży
Województwa Opolskiego, zwanego dalej „Forum”.
2. Forum działa na terenie Województwa Opolskiego, zwanego dalej „Województwem”.
3. Forum ma charakter konsultacyjny i doradczy w zakresie doskonalenia narzędzi wdrażania
polityki młodzieżowej na terenie Województwa Opolskiego.
4. Działalność w Forum ma charakter społeczny i nieodpłatny.
5. Siedzibą Forum jest Miasto Opole.

Rozdział 2
Cele i zadania Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
Art. 2. 1. Forum współpracuje z Marszałkiem Województwa Opolskiego, reprezentując interesy
młodzieży, a także zapewnia możliwość prowadzenia stałych konsultacji pomiędzy młodzieżą a
Sejmikiem Województwa Opolskiego oraz innymi organami administracji samorządowej.
2. Forum działa na rzecz tworzenia, wspierania i upowszechniania polityki młodzieżowej, a
także społecznej aktywności i partycypacji młodzieży na terenie Województwa Opolskiego.
Art 3. Forum realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1) wyrażanie opinii w zakresie narzędzi polityki młodzieżowej Województwa
Opolskiego;
2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji oraz
podmiotów działających na rzecz młodzieży;
3) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących
działań na rzecz młodzieży;
4) rozpoznawanie potrzeb społeczności Województwa w zakresie działań na rzecz
młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
5) powoływanie stałych lub czasowych Komisji Problemowych, zwanych dalej
„Komisjami”;
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6) wyrażanie opinii i apeli, podejmowanie stanowisk, przedstawianie oświadczeń,
rekomendacji i zaleceń oraz składanie deklaracji;
7) współtworzenie z Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz innymi
przedstawicielami administracji samorządowej dokumentów strategicznych, w
szczególności Strategii Województwa dla Młodzieży;
8) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży, szczególnie w zakresie edukacji,
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, nauki, kultury i sportu;
9) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych;
10) prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej ze środowiskami
młodzieżowymi,
11) opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała
przedstawicielskiego młodzieży przy Marszałku Województwa Opolskiego.
Rozdział 3
Organy Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
Art. 4. 1. Organami Forum są:
1) Prezydium Forum, zwane dalej “Prezydium”, w skład którego wchodzą:
a) Przewodniczący Forum, zwany dalej “Przewodniczącym”,
b) Wiceprzewodniczący Forum, zwany dalej “Wiceprzewodniczącym”
2) Sekretarz forum, zwany dalej „Sekretarzem”
3) Komisje Problemowe, zwane dalej „Komisjami”
2. Kadencja Prezydium trwa 1 rok. W przypadku skrócenia kadencji Forum lub nowych
wyborów, kadencja Prezydium trwa do momentu wyboru nowego Prezydium.
3. W ramach Forum tworzone są stałe lub doraźne Komisje Problemowe, których zasady
funkcjonowania określają uchwały Forum.
Art. 5. 1. Przewodniczący wybierany jest przez Członków Forum na pierwszym posiedzeniu
zwykłą większością głosów aktualnego składu Forum w głosowaniu tajnym. W przypadku
remisu przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy uzyskali równą
liczbę głosów.
2. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego może dokonać każdy Członek oraz Zastępca
Członka Forum, przy czym bierne prawo wyborcze przysługuje tylko Członkom Forum, zaś
czynne prawo wyborcze przysługuje w pierwszej kolejności Członkom Forum, a w przypadku
ich nieobecności- Zastępcom Członków Forum.
3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 wymagana jest zgoda kandydata na
kandydowanie.
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Art. 6. 1. Wiceprzewodniczący wybierany jest przez Forum zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy aktualnego składu Forum.
2. Forum wybiera od jednego do trzech wiceprzewodniczących. O liczbie wybieranych
wiceprzewodniczących decyduje Forum w drodze głosowania.
3. Do wyboru wiceprzewodniczącego stosuje się odpowiednio zapisy art. 5 ust. 2-3.
4. W przypadku wyboru więcej niż jednego wiceprzewodniczącego przeprowadza się osobne
głosowania.
Art. 7. 1. Forum na wniosek co najmniej ⁄ aktualnego składu może odwołać członka lub całe
Prezydium bezwzględną większością głosów aktualnego składu Forum w głosowaniu tajnym.
2. Wniosek o odwołanie Członka lub całego Prezydium rozpatruje się na posiedzeniu następnym
po posiedzeniu, na którym zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie miesiąca.
3. Odwołany członek Prezydium pełni swoje funkcje do czasu powołania na jego miejsce nowego
członka Prezydium albo całego Prezydium.
4. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej
większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie tego samego członka lub całego Prezydium
rozpatrywany może być nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy, licząc od dnia poprzedniego
głosowania w tej sprawie.
5. Zrzeczenie się stanowiska składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego.
6. W przypadku zrzeczenia się stanowiska Przewodniczącego, pismo o którym mowa w ust. 5
składa się na ręce Marszałka Województwa Opolskiego.
7. Zrzeczenie się stanowiska następuje z chwilą złożenia.
8. W przypadku odwołania lub zrzeczenia się stanowiska przez jednego z członków Prezydium
lub całego Prezydium oraz w przypadku upływu kadencji Prezydium, Członkowie Forum
dokonują ponownego wyboru na następnym posiedzeniu Forum.
Art. 8. Prezydium koordynuje pracę Forum, jej Komisji Problemowych, w szczególności ustala w
porozumieniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego porządek obrad posiedzenia oraz
rozpatruje sprawy przekazane przez Członków Forum i Zastępców Członków Forum.
Art. 9. 1. Na czele Forum stoi Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) organizowanie pracy Forum oraz zwoływanie posiedzeń,
2) reprezentowanie Forum w kontaktach zewnętrznych,
3) kierowanie w imieniu Forum wniosków i zapytań do właściwych organów.
3. Do zadań Wiceprzewodniczącego należy zastępowanie Przewodniczącego podczas jego
nieobecności oraz uczestniczenie w pracach Prezydium.
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Art. 10. 1. Członkowie Forum i Zastępcy Członków Forum mają obowiązek:
1) przestrzegania zapisów Regulaminu Forum,
2) udziału w realizacji celów i zadań, o których mowa w art. 2 i 3,
3) czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Forum oraz jego Organów i Komisji, do
których należy,
4) godne reprezentowanie młodzieży, której są przedstawicielami,
5) informowanie młodzieży; w tym reprezentowanych grup, organizacji i instytucji; o
działalności Forum,
6) dbanie o dobre imię Forum.
2. Członkowie Forum i Zastępcy Członków Forum mają prawo:
1) przedkładać własne projekty dokumentów,
2) zgłaszać własne poprawki do dokumentów,
3) wnioskować o umieszczenie w porządku obrad punktów, które uważają za ważne i
uzasadnione,
4) kierować wnioski i zapytania do Prezydium,
5) zgłaszać wnioski formalne,
6) uzyskania każdej informacji dotyczącej prac i działań Forum, jej Prezydium, Komisji
Problemowych,
7) uczestniczyć w pracach Komisji Problemowych.
3. Członek Forum ma prawo głosować i zgłosić swoją kandydaturę w wyborach, o których mowa
w art. 5-6. Zastępca Członka Forum ma prawo głosować w przypadku nieobecności członka
Forum, jednak nie ma prawa zgłaszania swojej kandydatury (może zgłaszać kandydatury osób
posiadających bierne prawo wyborcze w przypadku nieobecności właściwego Członka Forum) i
startu w wyborach.

Rozdział 4
Tryb pracy Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
Art. 11. 1. Kadencja Forum trwa 1 rok licząc od dnia pierwszego posiedzenia Forum.
2. Forum obraduje na posiedzeniach:
1) zwyczajnych - zwoływanych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań Forum,
nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
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2) nadzwyczajnych - zwoływanych na wniosek co najmniej ⅓ aktualnego składu Forum,
Przewodniczącego lub na wniosek Marszałka Województwa Opolskiego.
3. Pierwsze posiedzenie Forum każdej kadencji zwołuje i prowadzi Marszałek Województwa
Opolskiego lub osoba przez niego wskazana.
4. W posiedzeniach Forum biorą udział Członkowie Forum oraz Zastępcy Członków Forum.
Art. 12. 1. Posiedzenia Forum mogą mieć charakter uroczysty i zwyczajny.
2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje Marszałek Województwa Opolskiego lub Przewodniczący
Forum w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego. Postanowienia art. 11 ust. 4
stosuje się odpowiednio.
3. O terminie, porządku i miejscu zwyczajnego posiedzenia Forum powiadamia się jej Członków
oraz Zastępców najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
4. O terminie, porządku i miejscu nadzwyczajnego posiedzenia Forum powiadamia się jej
Członków oraz Zastępców w najwcześniejszym możliwym terminie, lecz nie później niż na 3 dni
przed terminem posiedzenia.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia przekazuje się Członkom i
Zastępcom Członków Forum wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad oraz podaje się
do wiadomości publicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
6. Obrady odbywają się na posiedzeniach jawnych.
7. Posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecnościWiceprzewodniczący.
8. Po otwarciu posiedzenia prowadzący posiedzenie na podstawie listy obecności stwierdza
prawomocność obrad (kworum).
9. W przypadku braku kworum Forum może obradować, jednak nie może przeprowadzać
głosowań.
10. Prowadzący obrady prowadzi posiedzenie według przyjętego w głosowaniu porządku obrad,
otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
11. W przypadku wniosków, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1-3 i 5 wymagana jest
akceptacja Forum wyrażona w głosowaniu. Postanowienia art. 16 stosuje się odpowiednio.
12. Prowadzący obrady udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
13. Poza kolejnością można udzielić głosu członkom Prezydium oraz gościom spoza Forum, w
szczególności przedstawicielom Samorządu Województwa Opolskiego
14. Prowadzący obrady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
15. Jeżeli temat, sposób wystąpienia lub zachowanie Członka lub Zastępcy Członka Forum
zakłóca porządek obrad lub jest nie na temat, prowadzący obrady przywołuje Członka lub
Zastępcę Członka Forum do porządku lub do rzeczy.
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16. Prowadzący obrady może udzielić głosu osobom spoza Forum. Postanowienia ust. 12-13 i 15
stosuje się odpowiednio.
Art. 13. 1. W posiedzeniach Forum mogą uczestniczyć pracownicy Departamentu Edukacji i
Rynku Pracy.
2. Sekretarz we współpracy z Prezydium sporządza protokół z posiedzenia Forum.
3. Protokół zawiera:
1) numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia,
2) stwierdzenie lub brak stwierdzenia prawomocności obrad,
3) ustalony porządek obrad,
4) przebieg obrad, w tym streszczenia wystąpień,
5) przebieg głosowań wraz z liczbą osób biorących udział w głosowaniu,
6) podpis protokolanta i prowadzącego obrady.
4. Do protokołu w formie załączników dodaje się:
1) listę obecności Członków i Zastępców Członków Forum,
2) kopie przyjętych uchwał,
3) kopie dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1.
5. Protokół z posiedzenia Forum jest udostępniany Członkom i Zastępcom Członków Forum w
terminie nie dłuższym niż 21 dni od zakończenia posiedzenia.
6. Protokoły są przyjmowane przez Forum w głosowaniu na najbliższym posiedzeniu, licząc od
dnia udostępnienia protokołu.
7. Członkowie lub Zastępcy Członków Forum mogą zgłaszać poprawki do protokołu. O ich
uwzględnieniu decyduje Forum poprzez głosowanie. Postanowienia art. 16 stosuje się
odpowiednio
8. Protokół z posiedzenia Forum jest podawany do publicznej wiadomości za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przyjęcia
protokołu.
9. Przyjęte uchwały oraz dokumenty, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1-2 są podawane do
publicznej wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia.
10. W wyjątkowych przypadkach w celu usprawnienia pracy Forum może zostać
przeprowadzone głosowanie korespondencyjne.
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Rozdział 5
Uchwały Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
Art. 14. 1. Forum rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy dotyczące zadań, o których
mowa w art. 2-3.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu Członkowi, Zastępcom, Komisjom oraz
Prezydium.
3. Uchwały Forum, poza przypadkami przewidzianymi w regulaminie, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Forum. Postanowienia
art. 16 stosuje się odpowiednio.
4. Uchwała Forum zawiera:
1) numer, datę uchwalenia i tytuł,
2) merytoryczną, jasno wyrażoną treść,
3) określenie organów Forum odpowiedzialnych za wykonanie uchwały
5. Uchwała Forum musi zawierać uzasadnienie.
6. Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub prowadzący obrady Forum.
7. Wnioski o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą mogą zgłaszać za pośrednictwem
członków Forum grupy młodzieży, młodzieżowe rady i organizacje młodzieżowe z terenu
Województwa Opolskiego.
8. Każda inicjatywa projektu uchwały musi być zgłoszona co najmniej 14 dni przed
posiedzeniem przewodniczącemu Forum, który może skierować projekt do odpowiedniej
komisji.
9. Projekt uchwały opracowuje wnioskodawca.
Art. 15. Uchwały i dokumenty, o których mowa w art. 14 są ewidencjonowane i przechowywane
wraz z protokołami z posiedzeń przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Art. 16. 1. W głosowaniu biorą udział Członkowie, a przypadku nieobecności- Zastępcy
Członków Forum.
2. Głosowania dzielą się na:
1) zwykłe, w których decyzje zapadają zwykłą większością głosów w sposób jawny,
2) tajne, w których decyzje zapadają zwykłą większością głosów w sposób tajny,
3) inne określone w niniejszym regulaminie.
3. Głosowania co do zasady są jawne. O wyborze rodzaju głosowania tajnego decyduje Forum
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Forum.
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4. O wyborze rodzaju głosowania podczas prac Komisji Problemowej decydują członkowie
Komisji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
5. Członek, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Członka Forum ma prawo wnioskować o
zmianę rodzaju głosowania. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6
Komisje Problemowe Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
Art. 17. 1. Komisje powoływane są przez Forum na podstawie uchwał, które określają sposób
wyboru, ilość członków oraz cele i działania Komisji.
2. Komisje Forum składają się z:
1) Prezydium Komisji,
2) Członków Komisji.
3. W skład Prezydium Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji,
2) Wiceprzewodniczący Komisji, których liczbę w drodze uchwały określa Komisja.
4. Pierwsze posiedzenie Komisji prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji. Podczas
posiedzenia przeprowadza on wybór Przewodniczącego Komisji. Od momentu wyboru dalszą
część posiedzenia prowadzi Przewodniczący Komisji.
5. Prezydium Komisji wybierają Członkowie Komisji zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy aktualnego składu Komisji.
6. Posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Komisji.
7. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdza
prawomocność obrad (kworum).
8. W przypadku braku kworum Komisja może obradować, jednak nie może przeprowadzać
głosowań.
9. Postanowienia art. 12 ust. 10, 12-16 stosuje się odpowiednio.
10. Prezydium Komisji składa sprawozdanie Przewodniczącemu Forum na jego wniosek.
11. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w trybie online, z wykorzystaniem dostępnych
narzędzi teleinformatycznych. Warunkiem przeprowadzenia posiedzenia w trybie online jest
zapewnienie technicznej możliwości uczestnictwa (udzielenie dostępu do wykorzystywanych
narzędzi) wszystkim członkom Komisji.
12. Przewodniczący Komisji przedkłada Forum informację o działalności Komisji.
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Rozdział 7
Relacje Forum Młodzieży Województwa Opolskiego z Samorządem Województwa
Art. 19. Organy wojewódzkiej administracji samorządowej udzielają Forum pomocy przy
wykonywaniu jej zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
Prośba o przekazanie informacji powinna zostać zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem.
Art. 20. Departament Edukacji i Rynku Pracy zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną oraz
kancelaryjno-biurową Forum.
Art. 21. Koszty niezbędne do funkcjonowania Forum pokrywa się z budżetu Samorządu
Województwa Opolskiego.
Art. 22. W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w art. 2-3 wskazani
przedstawiciele Forum spotykają się ze wskazanymi przedstawicielami organów samorządu
terytorialnego.
Art. 23. Samorząd Województwa Opolskiego udostępnia Forum pomieszczenia w zakresie
niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Forum.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
Art. 24. Zmiany w regulaminie dokonuje się na wniosek ⁄ aktualnego składu Forum lub
Prezydium zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnego składu
Forum. Postanowienia art. 16 stosuje się odpowiednio.
Art. 25. Członkowie Forum oraz Zastępcy Członków Forum, jak również Prezydium nie ponoszą
odpowiedzialności prawnej i finansowej z tytułu działalności Forum.
Art. 26. Sprawy, działania i projekty, których nie udało się dokończyć w czasie trwania
poprzedniej kadencji Forum powinny być kontynuowanie w pierwszej kolejności przez
następną kadencję.
Art. 27. Wątpliwości na tle stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga powoływana doraźnie
przez Prezydium Komisja Regulaminowa. Postanowienia art. 17 ust. 2-12 stosuje się
odpowiednio.
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