


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2015 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

z dnia 6 lutego 2015 r. 

 

 

SKŁAD GRUPY ROBOCZEJ  

DS. TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE SUBREGIONU ZACHODNIEGO  

 

 

Lp. Imię i Nazwisko 
Nazwa reprezentowanego 

podmiotu 
Status w grupie roboczej 

1. Adam Wawoczny 
Związek Subregionu Zachodniego 

z siedzibą w Rybniku 

Członek grupy roboczej - 

Koordynator 

2. Janusz Koper Urząd Miasta Rybnik Członek grupy roboczej 

3. Piotr Kohut Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Członek grupy roboczej 

4. Wojciech Krzyżek Urząd Miasta Racibórz Członek grupy roboczej 

5. Dariusz Szymczak Urząd Miasta Wodzisław Śląski Członek grupy roboczej 

6. Bronisław Pruchnicki Urząd Miasta Żory Członek grupy roboczej 

7. Grażyna Kowalska Powiat Raciborski Członek grupy roboczej 

8. Marek Profaska Powiat Rybnicki Członek grupy roboczej 

9. Arkadiusz Łuszczak Powiat Wodzisławski Członek grupy roboczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2015 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

z dnia 6 lutego 2015 r. 

 
 

REGULAMIN PRAC GRUPY ROBOCZEJ  

DS. TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE SUBREGIONU ZACHODNIEGO 

 

§ 1 

Grupa robocza została powołana w celu prowadzenia działań związanych z analizą 

i planowaniem rozwoju transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego oraz 

przedstawianie wniosków z tych prac Zarządowi Związku Subregionu Zachodniego. 

 

§ 2 

1. Pracami grupy roboczej w zakresie merytorycznym kieruje Lider wybrany na pierwszym 

posiedzeniu zespołu roboczego spośród składu reprezentantów JST. 

2. W przypadku jego nieobecności pracami grupy roboczej kieruje Sekretarz. Funkcję tę będzie 

pełnić osoba, która w głosowaniu otrzymała drugą pod względem ilości liczbę głosów. 

3. Funkcję Koordynatora grupy roboczej pełni Dyrektor Biura Związku, do którego obowiązków 

należy nadzór na prawidłowością prac grupy roboczej. W przypadku nieobecności 

Koordynatora funkcję tę pełni osoba przez niego wyznaczona.  

4. Grupa robocza pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

5. Posiedzenie grupy roboczej zwołuje Lider lub Koordynator bądź też jest ono zwoływane na 

pisemny wniosek co najmniej 3 innych jej członków. 

6. Posiedzenie grupy roboczej dla swojej ważności wymaga obecności co najmniej połowy składu 

jej członków, w tym Koordynatora lub Lidera. W przypadku nieobecności stałego członka 

grupy roboczej w jego zastępstwie może występować inna osoba delegowana przez JST. 

7. Z posiedzenia prac grupy roboczej Sekretarz grupy roboczej spisuje protokół pod kierunkiem 

Lidera. W razie nieobecności Sekretarza podczas posiedzenia, Lider może zlecić sporządzenie 

protokołu innemu członkowi grupy roboczej lub przywołać do sporządzenia protokołu osobę 

spoza jej składu. 

 

§ 3 

1. Za udział w pracach grupy roboczej jej członkom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

2. Zwrot kosztów podróży na posiedzenia grupy roboczej odbywa się wg wewnętrznych 

przepisów podmiotów, delegujących swoich pracowników będących członkami grupy 

roboczej.  

 

§ 4 

1. Porządek obrad oraz materiały będące przedmiotem obrad będą przesyłane do członków 

grupy roboczej przez Koordynatora, za pośrednictwem poczty e-mail, na adresy wskazane 

podczas pierwszego posiedzenie grupy roboczej. 



2. Decyzje podczas posiedzeń zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

W razie równości głosów decyduje głos Lidera grupy roboczej, a w razie jego nieobecności 

Sekretarza. 

 

§ 5 

1. Lider grupy roboczej przedstawia na bieżąco Zarządowi Związku sprawozdanie z prac tejże 

grupy. 

2. Sprawozdanie z prac grupy roboczej przygotowuje Sekretarz. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, wiążące decyzje co do rozstrzygnięć 

podejmuje Lider grupy roboczej, po zasięgnięciu opinii jej członków, w tym Koordynatora kierując 

się koniecznością zapewnienia: 

 sprawnego przebiegu prac grupy roboczej,  

 sprawnego przebiegu procesu decyzyjnego, 

 ochrony interesów członków Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku.  

 


