Regulamin Parlamentarnego Zespołu
ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo-gminnej”

§1

1. Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów „Polski powiatowo-gminnej”,
zwany dalej „Zespołem”, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1)
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2003
r. Nr 221 poz. 2199 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor
Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.).
2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do
pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką ujętą
w nazwie zespołu-rozwiązywaniem problemów mieszkańców „Polski powiatowogminnej”.
3. Celem powołania Zespołu jest praca na rzecz mieszkańców powiatów, gmin leżących na
obrzeżach województw, z dala od dużych aglomeracji miejskich, ośrodków akademickich,
przemysłowych.
4. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.
§2
Zadania Zespołu

Do zadań zespołu należy w szczególności:
1. Prowadzenie dyskusji i diagnoza problemów dotyczących mieszkańców powiatów, gmin
leżących poza dużymi aglomeracjami miejskimi.
2. Wspieranie działań na rzecz dialogu obywatelskiego i aktywizacji społeczności do działań
w sferze publicznej.
3. Zwiększanie świadomości społecznej oraz udziału mieszkańców w rozwiązywaniu
lokalnych problemów.
4. Wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

§3
Władze Zespołu

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, reprezentując go na zewnątrz.
2. W skład prezydium Zespołu wchodzą: przewodniczący, od 1 do 3 wiceprzewodniczących
oraz sekretarz.
3. Przewodniczący Zespołu oraz pozostałe władze Zespołu są wybierani na okres kadencji
Sejmu przez członków Zespołu na pierwszym zebraniu w kadencji, w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków
Zespołu.
4. Odwołanie członka prezydium Zespołu oraz wybory uzupełniające odbywać się będą
według zasad określonych w ust. 3.

§4
Formy pracy Zespołu

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zespołu.
3. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący lub podczas jego nieobecności,
jeden z wiceprzewodniczących Zespołu.
4. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni parlamentarzyści oraz
przedstawiciele władz poszczególnych samorządów, a także eksperci, naukowcy,
doświadczeni samorządowy.
5. Inne formy pracy: konferencje.
§5
Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół

1. Uchwały Zespołu podejmowane są w drodze głosowania zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§6
Tryb zmiany niniejszego Regulaminu

1. Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zespołu, podjętej bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
2. Prawo do wniesienia zmian w regulaminie przysługuje każdemu członkowi Zespołu.
Propozycja powinna być przedstawiona w formie pisemnej prezydium Zarządu.
3. Zmiany regulaminu przyjmuje się w głosowaniu w trybie § 5.

