
Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 2082/2019 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 21 listopada 2019 r.   

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. EKOMAŁOPOLSKI 

 

§1 

1. Rada ds. EkoMałopolski stanowi gremium doradcze Zarządu Województwa 
Małopolskiego. 

2. Wykonywanie funkcji członka Rady ma charakter społeczny i nie jest 
wynagradzane. 

3. Członkowie Rady wykonują swoje zadania osobiście. 

§2 

1. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani uchwałą Zarządu Województwa 
Małopolskiego. 

2. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony. 
3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania  

ze składu Rady. 

§3 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy  
w roku. 

2. W zakresie ekoinicjatyw Rada zajmuje stanowisko w terminie do 90 dni od dnia 
wpływu wniosku.  

3. Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w każdym terminie. 
4. O terminie posiedzenia zawiadamia się członków Rady co najmniej 5 dni przed 

datą posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może 
zawiadomić o posiedzeniu Rady w terminie krótszym niż 5 dni przed datą 
posiedzenia.  

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady doręcza się pocztą elektroniczną. 

§4 

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący otwiera, prowadzi, zamyka  
i czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia i zachowaniem porządku 
obrad. Przewodniczący kieruje dyskusją i udziela głosu członkom oraz 
zaproszonym gościom.  



2. W posiedzeniach Rady biorą udział członkowie Rady. W posiedzeniach Rady 
mogą uczestniczyć zaproszone przez Przewodniczącego Rady osoby  
z zewnątrz, z głosem doradczym. 

3. Przewodniczący Rady może powołać spośród Członków Rady zespoły do 
opracowywania poszczególnych projektów lub zagadnień, wraz ze wskazaniem 
ich Przewodniczących i Zastępców.  

4. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły z posiedzenia Rady  
są zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego 
Rady. 

§5 

1. Dla ważności podjętych przez Radę rozstrzygnięć konieczna jest obecność  
co najmniej połowy składu Rady. 

2. Rozstrzygnięcia Rady są podejmowane w formie wniosków, ustaleń, uzgodnień 
lub opinii, w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów członków 
obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego rozkładu głosów o wyniku  
decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczącego. 

3. Rozstrzygnięcia Rady dla swej ważności wymagają podpisu Przewodniczącego 
Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady. 

4. Do podejmowania rozstrzygnięć przez Zespoły, o których mowa w §4 ust. 3 
zapisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.  

§6 

Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady zapewnia Departament Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

§7 

Zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 


