
REGULAMIN PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU SPORTU NA WSI

§ 1

1. Parlamentarny Zespół SPORTU NA WSI, zwany dalej „Zespołem”, został utworzony na

podstawie art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1) ustawy z dnia 19 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 poźn. zm.).

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do

pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę.

3.  Celem powołania Zespołu jest upowszechnienie i popularyzowania sportu na wsi oraz

aktywizacji społeczności lokalnej.

4. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.

§ 2

Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) Propagowanie działalności Zespołu w środowisku lokalnym i wśród parlamentarzystów.

2) Działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku sportu na wsi w stosunku do

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3) Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu w szczególności wśród  ludzi

starszych.

4)  Współdziałanie i współorganizacja imprez propagujących kulturę fizyczną i turystykę w

środowisku wiejskim.

§ 3

Władze Zespołu

1. Pracami Zespołu kieruje Prezydium w składzie 3 – 5 osób.

2. W skład Prezydium Zespołu wchodzą: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących,

Sekretarz oraz Członek

3. Wzór Prezydium Zespołu odbywa się na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

4. Odwołanie członków Prezydium oraz wybory uzupełniające odbywają się na zasadach

określonych w ust. 3



§ 4

Formy pracy Zespołu

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej

niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje oraz przewodniczy obradom Przewodniczący Zespołu lub w

jego zastępstwie inny członek Prezydium.

3. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć Parlamentarzyści nie będący członkami

Zespołu oraz zaproszeni goście.

4. Dopuszcza się organizację wyjazdowych posiedzeń Zespołu.

5. Posiedzenia Zespołu są jawne.

§ 5

Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół

1. Decyzje Zespołu podejmowane są na zasadzie konsensusu.

2. W sprawach spornych decyzje podejmowane są poprzez głosowanie w trybie zwykłej

większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

§ 6

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich.


