Załącznik do zarządzenia Nr 737/PS/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DORADCZEGO
DO SPRAW USŁUG SPOŁECZNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ TRZY FALE SP. Z O.O.
§1
1. Posiedzenia Zespołu będą się odbywały w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek jednego
z Członków Zespołu lub na wniosek przedstawiciela Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku oraz kieruje
obradami.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, obrady zwołuje i prowadzi Wiceprzewodniczący
lub Sekretarz (w razie braku Wiceprzewodniczącego).
4. Miejscem posiedzeń jest siedziba Urzędu Miejskiego w Słupsku, a członkowie Zespołu
o zaplanowanym posiedzeniu powiadamiani są pisemnie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem.
5. Do zawiadomienia powinien być dołączony porządek obrad oraz materiały niezbędne dla
rozpatrzenia poszczególnych kwestii zawartych w proponowanym porządku posiedzenia.
6. Przewodniczący może zwołać Zespół w trybie pilnym:
1) telefonicznie, z odstąpieniem od wymogu określonego w ust. 5,
2) w formie elektronicznej, przy czym wymaga się od członków Zespołu przekazania zwrotnej
opinii o przesłanym materiale w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego.
§2
1. Członkowie Zespołu podczas pierwszego spotkania wybierają spośród swojego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, osoby te zastępuje
Sekretarz.
3. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzeń Zespołu zawierający datę i miejsce
posiedzenia, listę obradujących oraz postanowienia końcowe.
4. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący bądź Sekretarz (w razie braku Wiceprzewodniczącego).
§3
1. Do obowiązków członka Zespołu należy:
1) osobiste uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu,
2) czynny udział w posiedzeniach Zespołu,
3) wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach spornych,
4) opiniowanie założeń, projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych
z problematyką usług społecznych,
2. W przypadku problemów z rozstrzygnięciem spraw spornych przez Członków Zespołu
dopuszcza się możliwość powołania ekspertów.
§4
1. Na posiedzeniu Zespół rozstrzyga kwestie proceduralne, przedstawia wnioski i wyraża swoją
opinię większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zespołu.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku
jego nieobecności, decyduje głos Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza (w razie braku
Wiceprzewodniczącego).

3. Głosowanie jest jawne, chyba że Członkowie Zespołu obecni na posiedzeniu zdecydują
o głosowaniu tajnym.
§5
Dokumenty dotyczące pracy Zespołu są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane zgodnie
z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz wewnętrznymi procedurami Pełnomocnika
Prezydenta ds. Sportu.
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