REGULAMIN GRUPY PARTNERSKIEJ „GNIAZDO WARMIŃSKIE”
po wniesieniu poprawek zatwierdzonych przez Zebranie Partnerów w dniu 29 maja 2010 r.

I.

Forma organizacyjno - prawna
§1

Partnerstwo „GNIAZDO WARMIŃSKIE” jest dobrowolnym porozumieniem zawartym pomiędzy
samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zwanymi dalej
Partnerami którzy :
1. Podpisali Deklarację Wspólnego Działania (załącznik nr 1 do Regulaminu) w ramach
Partnerstwa.
2. Zadeklarowali chęć realizacji programu zgodnego z założeniami przyjętymi przez Zebranie
partnerów.
3. Zadeklarowali chęć działania na obszarze zgodnym z obszarem działania wszystkich
Partnerów.
§2
Partnerstwo nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie
dobrowolnego wkładu pracy. Jest apolityczne i otwarte dla wszystkich, którzy chcą działać zgodnie
z jego celem.
§3
Grupa działa poprzez Partnerów tj. samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje,
przedsiębiorców i inne podmioty, ale każdy z nich zachowuje autonomię działania.
§4
Za projekty Partnerstwa uważa się działania służące celom Partnerstwa, angażujące co najmniej
dwóch członków.
§5
1. Partnerzy są odpowiedzialni za przygotowywanie wniosków dotacyjnych, opracowywanie
i realizację projektów oraz pozyskiwanie niezbędnych dla nich środków finansowych
i niefinansowych.
2. Wnioski mogą być składane poprzez dowolnego Partnera posiadającego osobowość prawną.
3. Grupa Partnerska może wspólnie opracować i realizować własną strategię fundraisingową
i partnerskie opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wynikających z niej planów
działania.
II. Cel
§6
.
Celem Partnerstwa „GNIAZDO WARMIŃSKIE” jest zintegrowanie działań samorządów,
organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób i środowisk na

rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
Dla osiągnięcia tego celu Partnerzy będą podejmować następujące działania :
1. Aktywizację społeczności lokalnej oraz zwiększenie jej wpływu na podejmowane decyzje
dotyczące inwestycji i kierunków rozwoju obszaru Partnerstwa.
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych.
3. Promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców.
4. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych.
5. Prowadzenie wspólnych działań promocyjnych.
6. Budowanie zasad i form porozumienia między sektorem organizacji pozarządowych,
samorządów lokalnych, agend rządowych, instytucji oraz sektora biznesu i nauki.
7. Stworzenie systemu przepływu informacji, współpracy i wymiany doświadczeń.
8. Inne działania na rzecz rozwoju regionu.
III.

Struktura organizacyjna.
§7

1. Jednostkami organizacyjno -zarządzającymi Partnerstwa są:
a) Zebranie Partnerów
b) Rada Partnerów
c) Sekretariat Partnerstwa
2. Ponadto jednostkami organizacyjnymi są:
Zespoły Robocze Partnerstwa.
§8
Zebranie Partnerów
1. Zebranie Partnerów stanowi zespół reprezentantów delegowanych pisemnie przez instytucje
wchodzące w skład Partnerstwa (załącznik nr 2 do Regulaminu „Oświadczenie o osobie
reprezentującej Partnera”) oraz osób fizycznych.
2. Do kompetencji Zebrania należy ustanowienie generalnych podstaw działalności
Partnerstwa i wybory do Rady Partnerów.
3. Zebranie będzie zwoływane przynajmniej raz do roku przez Radę Partnerów przy udziale
Sekretariatu.
4. W posiedzeniach Zebrania mogą uczestniczyć również osoby zaproszone z instytucji nie
wchodzących w skład Partnerstwa.
5. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
jednej trzeciej składu. W przypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
6. Każdej instytucji przysługuje jeden głos.
§9
Rada Partnerów
1. Wybierana jest spośród członków Zebrania Partnerów na okres 2 lat.
2. W jej skład wchodzą reprezentanci poszczególnych sektorów i Partnerów w liczbie
określonej przez Zebranie.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami w trakcie
posiedzeń i pomiędzy nimi.
4. Rada spotyka się nie rzadziej niż co 4 miesiące.

5. Rada promuje Partnerstwo na zewnątrz, tworzy kierunki jego działania i zdaje sprawozdanie
ze swojej działalności na Zebraniu 1 raz do roku.
6. Rada podejmuje bieżące decyzje dotyczące działalności Grupy.
7. Jeśli Rada nie jest ustanowiona, jej funkcje i zadania realizowane są przez Zebranie.
§10
Zespoły robocze
1. Zebranie lub Rada Partnerów może powołać Zespoły Robocze dla pojedynczych zadań lub
ich grupy.
2. Zebranie lub Rada ustalają skład Zespołu i jego Przewodniczącego.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele innych instytucji.
4. Zasady funkcjonowania ustala Zespół samodzielnie.
5. Przewodniczący Zespołu składa Radzie sprawozdanie z jego pracy po zakończeniu zadania
lub 1 raz do roku.
§11
Sekretariat
1. Sekretariat Partnerstwa odpowiedzialny jest za obsługę biurowo - administracyjną
Partnerstwa.
2. Zadaniem Sekretariatu jest:
a) organizacja posiedzeń Rady i Zebrania
b) bieżąca obsługa Partnerstwa-wymiana i przepływ informacji i koordynacja działań
c) prowadzenie sprawozdawczości
d) promocja Partnerstwa
e) zbieranie składek
3. Umowną siedzibą Partnerstwa jest siedziba instytucji prowadzącej Sekretariat Partnerstwa.
4. Sekretariat jest powoływany przez Zebranie po upływie każdej kadencji Rady.
5. Zasady funkcjonowania Sekretariatu ustala organizacja powołana do jego prowadzenia.
6. Organizacja ta ustala również zasady wynagradzania osób pracujących na rzecz Partnerstwa.
§12
Fundusze
1. Praca Partnerstwa opiera się na dobrowolnym wkładzie pracy instytucji wchodzących
w jego skład.
2. Koszty operacyjne wynikające z bieżącej obsługi Sekretariatu pokrywane są ze składek
i innych środków pozyskanych na ten cel. Wysokość składek ustala Zebranie Partnerów.
3. Członkowie Partnerstwa są odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy na realizację
projektów, w których uczestniczą.
§13
Przyjmowanie nowych Partnerów i ustanie członkostwa.
1. Nowe instytucje i osoby przyjmowane są do Partnerstwa uchwałą Rady na podstawie
pisemnej deklaracji i opłaceniu rocznej składki.
2. Rezygnacja z udziału w Partnerstwie następuje po złożeniu pisemnego oświadczenia na ręce
Rady.
3. Z Partnerstwa może być, decyzją Rady wykluczony Partner, który działa na szkodę Grupy
Partnerskiej.

4. Członkostwo Partnera, który przez dwa kolejne lata nie uczestniczy aktywnie w pracy
Grupy wygasa automatycznie.
§14
Członkowie Wspierający
1. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna.
2. Członek Wspierający ma prawo:
a) brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela
w posiedzeniach Zebrania Partnerów
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Partnerstwa.
§15
Postanowienia końcowe
1. Zmiany Regulaminu i ustalanie dodatkowych postanowień dotyczących zasad
funkcjonowania Partnerstwa przysługuje Zebraniu Partnerów.
2. Rozwiązanie Partnerstwa następuje na wniosek Zebrania Partnerów przy obecności co
najmniej jednej trzeciej jego członków.

