REGULAMIN
SENACKIEGO ZESPOŁU DS. MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
SAMORZĄDOWYCH
§ 1.
Senacki Zespół ds. międzynarodowej wymiany doświadczeń samorządowych zwany dalej
„Zespołem” tworzą senatorowie, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i stanowią
apolityczną grupę zainteresowaną podejmowaniem działań na rzecz międzynarodowej
wymiany doświadczeń samorządowych.
§ 2.
Do zakresu działania Zespołu należą, w szczególności, następujące zagadnienia:
1. Wymiany doświadczeń w zakresie samorządu terytorialnego z parlamentarzystami i
samorządowcami z Europy Środkowo - Wschodniej oraz krajami powstałymi po
rozpadzie byłego ZSRR.
2. Organizowanie konferencji, seminariów oraz wizyt studyjnych poświęconych tej
tematyce.
3. Organizowanie staży dla samorządowców wyżej wymienionych krajów poświęconych
tej tematyce.
§ 3.
Pracami Zespołu kieruje Prezydium liczące do czterech osób, w tym przewodniczący,
wybierane w głosowaniu jawnym na czas trwania kadencji.
§ 4.
1. Zespół jest reprezentowany przez Przewodniczącego lub - działającego z jego
upoważnienia - członka Prezydium.
2. Zespół obraduje na posiedzeniach i zajmuje stanowisko w formie uchwał podejmowanych
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków.
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.

§ 5.
1. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele organów państwowych,
organizacji i stowarzyszeń.
2. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizacji
społecznych i zawodowych działających na rzecz międzynarodowej wymiany doświadczeń
samorządowych, a także inne osoby w celu przedstawienia informacji i wyjaśnień
w sprawach będących przedmiotem obrad lub badań Zespołu.
3. W posiedzeniach mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego
Zespołu.
§ 6.
Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich.

