
Regulamin Senackiego Zespołu Rozwoju Województwa Śląskiego 
 
 

 
 

 
§ 1. 

 
Senacki Zespół Rozwoju Województwa Śląskiego zwany dalej „Zespołem”, tworzą 

senatorowie X kadencji Senatu RP zainteresowani sprawami województwa śląskiego. 

§ 2. 

 

Celem powołania Zespołu jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju województwa 

śląskiego.  

 

§ 3. 
 

Do zadań Zespołu należy w szczególności; 

1) wspieranie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego, społecznego, 

i kulturowego województwa śląskiego, 

2) popularyzowanie wartości regionalnych oraz rozwój edukacji regionalnej, 

3) promocja i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii regionu, 

4) monitorowanie rządowego Programu dla Śląska 

5) przedstawianie organom Senatu oraz innym organom propozycji działań dotyczących 

spraw przedstawionych w ust. 1, 2 i 3.  

 

§ 4. 
 

1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, który reprezentuje Zespół na zewnątrz, lub w 

razie jego nieobecności wiceprzewodniczący  

2. W skład władz Zespołu wchodzą: przewodniczący i do trzech wiceprzewodniczących 

tworzący prezydium Zespołu.  

3. Wybór przewodniczącego Zespołu oraz wiceprzewodniczących następuje w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu. 

4. Odwołanie władz Zespołu może nastąpić na wniosek co najmniej 1/4 członków Zespołu  

na zasadach określonych w ust. 3. 

 

§ 5. 
 



1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, 

z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu. 

2. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący.  

3. W posiedzeniach Zespół mogą uczestniczyć parlamentarzyści nie będący członkami 

Zespołu a także, na zaproszenie prezydium, przedstawiciele rządu, samorządu, eksperci 

i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 

§ 6. 

 

1. Decyzje podejmowane są w drodze konsensu obecnych na posiedzeniu członków Zespołu 

po wcześniejszej dyskusji dotyczącej omawianego zagadnienia. 

2. W sprawach spornych przeprowadzane jest głosowanie. Decyzje podejmuje się wówczas 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Zespołu. 

3. Przewodniczący może zdecydować o poddaniu projektu uchwały lub innego 

rozstrzygnięcia zespołu bez zwoływania posiedzenia, w trybie określonym w ust. 4 - 6. 

4. Projekt uchwały lub innego rozstrzygnięcia zespołu jest przesyłany drogą elektroniczną 

członkom zespołu z informacją, że niezgłoszenie uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

projektu uznaje się za jego aprobatę.  

5. Uchwałę lub inne rozstrzygnięcie zespołu uważa się za przyjęte, jeśli uwagi zgłosi nie 

więcej, niż 1/5 członków zespołu. 

6. Jeśli uwagi, których mowa w ust. 4, zgłosi ponad 1/5 członków zespołu, przewodniczący 

może odstąpić od projektu albo przygotować nowy projekt uchwały lub innego 

rozstrzygnięcia, uwzględniając zgłoszone uwagi. 

 

§ 7.  

 

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zespołu, podjętej 

bezwzględną większością głosów na posiedzeniu następującym po posiedzeniu, na którym 

przedstawiono projekt zmian w regulaminie. 

 

§ 8. 

 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu. 


