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REGULAMIN RYBNICKIEJ RADY KOBIET

§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady działania Rybnickiej Rady Kobiet, zwanej dalej „Radą", oraz tryb wyboru jej członków.

§ 2.
Rada działa w obszarze równouprawnienia płci, w zakresie eliminowania wszelkich dyskryminacji związanych z płcią, wyznaniem, narodowością, orientacją seksualną, niepełnosprawnością. 
Celem działań Rady jest zwiększenie udziału mieszkańców w życiu miasta.

§ 3.
Do zadań Rady należy:
	diagnozowanie potrzeb kobiet i rodzin w mieście;

działania na rzecz równouprawnienia osób w zakresie płci, wyznania, narodowości, niepełnosprawności w mieście poprzez:
	edukację równościową mieszkańców Rybnika, 
edukację seksualną dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,
organizowanie i wspieranie akcji społecznych oraz imprez podejmujących temat równouprawnienia;
	opiniowanie projektów uchwał dotyczących obszarów, związanych z równouprawnieniem, 
w tym sytuacją kobiet w mieście;
współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku oraz innymi radami (m.in. młodzieżową, seniorów);
podejmowanie innych działań, mających na celu propagowanie polityki równościowej 
w mieście. 

§ 4.
Kadencja Rady trwa 4 lata i liczy się od dnia pierwszego posiedzenia. 
Członkowie Rady, zwani dalej „członkami”, wybierani są spośród kobiet, które są mieszkankami Rybnika lub są związane pracą zawodową, czy też działaniami na rzecz miasta.
W skład Rady wchodzi 13 kobiet, mających ukończone 16 lat w dniu zgłoszenia do Rady, 
w tym:
	7 przedstawicielek zgłoszonych indywidualnie (kandydatura poparta 
2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub osoby fizyczne). Kandydatki mogą być również zgłaszane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz kobiet,  
3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika, 
3 osoby wskazane przez Stowarzyszenie Śląskie Perły jako inicjatora powstania Rady. 
	Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wybierane są spośród zgłoszeń nadesłanych 
do Urzędu Miasta Rybnika w ramach naboru. Weryfikacji kandydatek dokonuje 5-osobowa komisja, powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika, złożona z 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Rybnika i 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Śląskie Perły. W przypadku większej liczby kandydatek niż wymagana, Komisja tworzy listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2.   
	O terminie naboru, o którym mowa w ust. 4, Prezydent Miasta Rybnika ogłasza:
	na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rybnika.
§ 5.
Po przeprowadzeniu naboru, o którym mowa w § 4 ust. 4, i wskazaniu kandydatów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3, Prezydent Miasta Rybnika powołuje zarządzeniem członków Rady i zwołuje pierwszą sesję Rady.

§ 6.
Utrata członkostwa w Radzie następuje wskutek: 
	pisemnej rezygnacji członka,

nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady, 
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
śmierci członka.
	W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, w miejsce członka wstępuje osoba z listy rezerwowej, o której mowa w § 4 ust. 4. W przypadku braku listy rezerwowej lub braku osób z tej listy, Rada działa do końca kadencji w zmniejszonym składzie osobowym, nie mniejszym jednak niż 10 radnych. W przypadku mniejszej liczby radnych niż 10 osób, zastosowanie 
ma § 4 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4.

W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 lub 3 odpowiednio Prezydent Miasta Rybnika lub Stowarzyszenie Śląskie Perły wskazuje nową osobę wchodzącą w skład Rady. 

§ 7.
Członek ma prawo: 
	zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy,
składać zapytania w sprawach związanych z działalnością Rady, 
uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Rady, 
składać wnioski co do porządku posiedzenia Rady.
	Obowiązkiem członka jest: 
	aktywne branie udziału w pracach Rady, w tym uczestnictwo w posiedzeniach Rady, 
informowanie społeczności lokalnej o działalności Rady poprzez możliwość publikowania protokołów, sprawozdań i komunikatów, także na stronie internetowej Miasta Rybnika, 
przedkładanie Przewodniczącej Rady usprawiedliwień w razie nieobecności 
na posiedzeniu Rady. 

§ 8.
Członkowie pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 9.
Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady, co najmniej raz na dwa miesiące.
Przewodnicząca Rady zawiadamia członków na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia 
o miejscu i godzinie jej rozpoczęcia.
W posiedzeniach mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Przewodniczącą Rady 
i członków, na złożony wcześniej wniosek do Przewodniczącej Rady.
Goście mogą dysponować tylko głosem doradczym, nie biorą udziału w ostatecznym podejmowaniu decyzji.

§ 10.
Posiedzenia Rady są skuteczne i zdolne do podejmowania rozstrzygnięć, jeżeli uczestniczy 
w nich co najmniej połowa członków Rady. 
Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącej Rady.
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
Protokół podpisuje Przewodnicząca Rady.
Do protokołu dołącza się listę obecności członków Rady i innych osób uczestniczących 
w posiedzeniu.
§ 11.
Rada jest reprezentowana przez Przewodniczącą Rady lub Wiceprzewodniczącą Rady, powoływanych 
i odwoływanych przez Radę zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym. Pierwszy wybór Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Rady następuje na pierwszej sesji Rady.

§ 12.
Przewodnicząca Rady: 
	zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom, 
reprezentuje Radę na zewnątrz,
ustala porządek obrad Rady, 
usprawiedliwia nieobecność członków na posiedzeniu Rady.
	W razie nieobecności Przewodniczącej Rady jej obowiązki wykonuje Wiceprzewodnicząca Rady.
Pierwsze posiedzenie Rady prowadzi Prezydent Miasta Rybnika lub wyznaczona przez niego osoba, do czasu wyboru Przewodniczącej Rady.

§ 13.
Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zapewnia Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika. 

§ 14.
Zmiany regulaminu wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.





