
REGULAMIN 
Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania 

– uchwalony podczas spotkania Zespołu w dniu 25 października 2012 r. – 
 
 

§ 1. 

Zespół Doradczo-Inicjatywny ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania, zwany dalej „Zespołem”, 
działa na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  
ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz Zarządzenia Nr 745/2012 Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 21 marca 2012 r. 
 

§ 2. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katow ice  
i katowickich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, prowadzących statutową działalność w sferze edukacji, oświaty i w ychowania.   
 

§ 3. 

Spotkaniom Zespołu współprzewodniczą: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Mi asta  
Katowice i przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy, wyłoniony spośród członków Zespołu delegowanych przez te organizacje  
i podmioty. Współprzewodniczący reprezentują Zespół na zewnątrz oraz podpisują wspólnie 
dokumenty i korespondencję kierowaną przez Zespół. 
 

§ 4. 

1. Spotkania Zespołu odbywają się w terminach ustalonych w przyjętym  przez Zespół – 
podczas ostatniego spotkania w danym roku – rocznym harmonogramie spotkań. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, przewiduje również tematykę poszczegó l-
nych spotkań zaproponowaną przez uczestników Zespołu.  

 
§ 5. 

Wypracowane podczas spotkań opinie, stanowiska, inicjatywy i wnioski przekazyw ane są 
przez współprzewodniczących Zespołu Prezydentowi Miasta Katowice lub Pierwszemu  
Wiceprezydentowi Miasta Katowice, a o sposobie ich realizacji współprzewodnicz ący  
informują na kolejnym spotkaniu Zespołu.  
 

§ 6. 

Głosowania nad przyjęciem opinii, stanowisk, inicjatyw lub wniosków Zespołu odbywają się 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów. Wyniki głosowania odnotowuje 
się w protokole spotkania Zespołu. 
 

§ 7. 

W spotkaniach Zespołu mogą brać udział, w charakterze gości, Prezydent Miasta Katowice, 
Wiceprezydenci Miasta Katowice, radni Rady Miasta Katowice, radni jednostek pomocniczych 
Miasta Katowice, radni Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, przedstawiciele Kurat orium 
Oświaty w Katowicach, przedstawiciele rad rodziców, rad szkół, rad pedagogicznych   
i samorządów uczniowskich publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Katowice, przedstawiciele katowickiego szkolnictwa niepublicznego oraz zaintereso-
wani mieszkańcy Katowic.  
 

§ 8. 

1. Spotkania Zespołu są protokołowane, a protokół zamieszczany w terminie 7 dni od  
daty posiedzenia na oficjalnej stronie internetowej Urzędu M iasta Katowice,  
w zakładce: Organizacje Pozarządowe / Zespoły Doradcze / Zespół Doradczo -
Inicjatywny ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania. 

2. Każdy z uczestników Zespołu może w ciągu 7 dni od opublikowania protokołu wnieść 
na piśmie poprawki i uzupełnienia, przesyłając je na adresy poczty ele ktronicznej: 
e@um.katowice.pl i ssro@.op.pl. Wniesione w tym trybie poprawki i uzupełnienia 
stanowią załącznik do protokołu.  
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