Spotkanie inaugurujące prace grup roboczych
w ramach działalności
Porozumienia Sudety 2030

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej
Lider Porozumienia Sudety 2030
Porozumienie
SUDETY 2030
Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, 8 stycznia 2020

Agenda Spotkania
9.30 – 10.45 część plenarna - wspólne spotkanie członków 7grup roboczych
w celu omówienia: idei ich powołania, zasad pracy, oczekiwanych
efektów, odpowiedzialności, komunikacji z Sygnatariuszami
(Walne Zgromadzenie oraz komitet sterujący).
10.45 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.00 indywidualne spotkania członków poszczególnych grup roboczych
w celu: wyboru przewodniczącego i zastępcy, określenia zasad
komunikacji, przyjęcia zarysu planu pracy, podzielenia się
zadaniami.
12.00 – 12.30 lunch
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Celem nadrzędnym powołania przez Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy
Porozumienia Sudety 2030 grup roboczych jest wsparcie działań porozumienia
w zakresie przygotowywania dokumentów, opracowań, projektów uchwał,
stanowisk, służących realizacji zadań jakie postawili przed sobą Sygnatariusze
Porozumienia Sudety 2030 aby zrealizować zapisy Strategii Rozwoju Sudety 2030
Sprawne funkcjonowanie grup roboczych i wypracowywanie konkretnych
rozwiązań w zakresie tematów jakimi się zajmują jest niezwykle ważnym dla
integracji i konsolidacji sygnatariuszy porozumienia wokół wspólnych celów
i zadań.

Liczne i aktywne uczestnictwo przedstawicieli poszczególnych sygnatariuszy
w pracach grup roboczych służyć będzie włączeniu do prac Porozumienia Sudety
2030 zdecydowanie większej liczby samorządów
Niezwykle istotnym jest nadanie przez samorządowców delegowanym
pracownikom odpowiednich kompetencji, samodzielności w pracy grup,
możliwości podejmowania decyzji w zakresie prac grup i powierzonych zadań
poszczególnym jej uczestnikom.
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Robocze Grupy Tematyczne powołane przez Walne Zgromadzenie
Sygnatariuszy Sudety 2030:
Grupa ds. finansów samorządów
Grupa ds. rozwoju przedsiębiorczości w tym turystyki

Grupa ds. ekologii i ochrony środowiska
Grupa ds. gospodarki odpadami
Grupa ds. transportu i komunikacji
Grupa ds. uzdrowisk
Grupa ds. społecznych – oświata i wychowanie
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Grupy robocze zostały powołane na podstawie Regulaminu Sygnatariuszy
Porozumienia Sudety 2030, na mocy uchwały przyjętej jednogłośnie przez
uczestników Walnego Zgromadzenia
Organizację i tryb pracy grup roboczych Walnego Zgromadzenia Sygnatariuszy
Porozumienia Sudety 2030 określa Regulamin przyjęty 1 lipca 2019 r.
Walne Zgromadzenie może powołać ze swojego grona stałe lub doraźne grupy
robocze do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Uczestnicy poszczególnych grup roboczych wybierają ze swojego grona
Przewodniczącego.
Grupy robocze działają zgodnie z określonym planem pracy. Plan pracy ustala
i zatwierdza Przewodniczący grupy roboczej.
Przewodniczący grupy roboczej przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie
z działalności grupy.
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Do zadań grup roboczych, w zakresie spraw, dla których zostały powołane,
należą:
merytoryczna i koncepcyjna praca w zakresie tematów, stanowiących przedmiot
działania grupy
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie projektów uchwał
Walnego Zgromadzenia Sygnatariuszy

opiniowanie projektów uchwał oraz innych dokumentów jak pisma, stanowiska,
przedkładanych następnie Walnemu Zgromadzeniu Sygnatariuszy
opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Walne Zgromadzenie
Sygnatariuszy, Przewodniczącego lub Komitet Sterujący.
dzielenie się własnymi pomysłami, dobrymi praktykami w ramach codziennej
pracy samorządów i spółek gminnych
wypracowywanie rozwiązań i procedur związanych z działalnością samorządów
w zakresie ich kompetencji i odpowiedzialności oraz prowadzonych polityk
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Zakres odpowiedzialności przewodniczącego grupy roboczej
Przewodniczący grupy roboczej kieruje jej pracami, w tym:
ustala terminy i porządek posiedzeń, ustala listę zaproszonych osób
zwołuje posiedzenia grupy
kieruje obradami grupy

przedstawia na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia lub komitetu sterującego
stanowisko w sprawach podjętych przez grupę, w tym projekty uchwał i stanowisk
lub wyznacza w tym celu innego sprawozdawcę z grupy.
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Prawo zwoływania posiedzenia grupy przysługuje Przewodniczącemu grupy,
a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego

Grupa robocza podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, jeżeli
w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków
Posiedzenie grupy jest zwoływane przez jej Przewodniczącego, a także na
wniosek co najmniej 1/4 jej członków
Minimalny skład grupy roboczej wynosi 8 członków
Stanowisko grupy roboczej przedstawia podczas posiedzenia Walnego
Zgromadzenia Przewodniczący grupy lub wyznaczony przez niego sprawozdawca

Projekty uchwał, stanowisk, inne dokumenty, będące efektem pracy grupy
roboczej, są przesyłane do Przewodniczącego drogą elektroniczną.
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Zadania poszczególnych grup roboczych w drugiej części spotkania
Wybór ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Sprawdzenie i weryfikacja list członków poszczególnych grup
Ustalenie organizacji pracy oraz formy komunikacji pomiędzy członkami każdej
z grup, w tym stworzenie bazy adresów e-mailingowych grupy do komunikacji
wewnętrznej
Przekazanie po spotkaniu przez przewodniczącego grupy na adres
m.augustyniak@um.walbrzych.pl ostatecznych list członków każdej grupy
z określeniem funkcji przewodniczącego i jego zastępcy
Omówienie zarysu tematów jakimi grupa chce się zająć w pierwszej kolejności

Rozdzielenie zadań w zakresie stworzenia planu prac na najbliższe półrocze
Przesłanie drogą e-mailową po spotkaniu grupy roboczej w terminie
zaproponowanym przez przewodniczącego planu pracy każdej z grup
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Dziękuję za uwagę
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