REGULAMIN
PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. UZDROWISK

§1

1.

Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, zwany dalej „Zespołem”, został utworzony
na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2199 z późn. zm.)
oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23,
poz. 398 z późn. zm.).

2.

Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili
akces do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną
problematyką uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych.

3.

Celem

powołania

Zespołu

jest

wspieranie

rozwoju

uzdrowisk,

gmin

uzdrowiskowych i lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.
4.

Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.

§2
Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Wspieranie tworzenia i rozwoju obszarów uzdrowiskowych w Polsce.
2. Współpraca z gminami uzdrowiskowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Gmin
Uzdrowiskowych.
3. Wspieranie rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego.
4. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze
uzdrowisk polskich.

§3
Władze Zespołu

1.

Pracami Zespołu kieruje prezydium Zespołu składające się z przewodniczącego,
dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza.

2.

W skład Zespołu wchodzą: posłowie i senatorowie RP.

3.

Zasady wyboru i odwoływania władz Zespołu – w drodze uchwał Zespołu.

§4
Formy pracy Zespołu

1.

Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej 1 raz na 2
miesiące.

2.

Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu.

3.

Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

4.

W posiedzeniach

Zespołu

mogą uczestniczyć posłowie

i senatorowie

zainteresowani problematyką posiedzenia oraz zaproszeni goście.
5.

Inne formy pracy: spotkania w gminach uzdrowiskowych, promocje uzdrowisk.

§5
Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół

1.

uchwały podejmowane zwykłą większością głosów;

2.

uchwały podejmowane drogą elektroniczną.

3.

stanowiska Zespołu do protokołu posiedzeń;

§6
Tryb zmiany niniejszego Regulaminu

Zmiana regulaminu wymaga uchwały Zespołu.

