
Regulamin pracy
Zespołu Opiniodawczo – Doradczego do opracowania wkładu do Terytorialnego Planu

Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego 

Rozdział 1
Słownik

§ 1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Opiniodawczo – Doradczy do opracowania wkładu do
Terytorialnego  Planu  Sprawiedliwej  Transformacji  dla  Subregionu  Wałbrzyskiego,  powołany
spośród  pracowników  Urzędu  Miejskiego  w  Wałbrzychu,  przedstawicieli  samorządów  miast
pogórniczych  (miasta:  Wałbrzych,  Nowa  Ruda,  Jedlina-Zdrój,  Boguszów-Gorce,  oraz  Gmina
Wiejska Nowa Ruda), miast powiatowych z terenu Subregionu Wałbrzyskiego (Kłodzko, Ząbkowice
Śląskie, Dzierżoniów, Świdnica), Miasta Kamienna Góra, przedstawicieli IOB – DARR, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców z terenu Wałbrzycha, przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej,
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, byłych dyrektorów
wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego;
2)  Przewodniczącym  Zespołu  –  należy  przez  to  rozumieć  Przewodniczącego  Zespołu
Opiniodawczo  –  Doradczego   do  opracowania  wkładu  do  Terytorialnego  Planu  Sprawiedliwej
Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego;
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wałbrzych z/s w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1. 
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin pracy Zespołu Opiniodawczo – Doradczego
do   opracowania  wkładu  do  Terytorialnego  Planu  Sprawiedliwej  Transformacji  dla  Subregionu
Wałbrzyskiego;
5)  Wkładzie  do  Terytorialnego  Planu  Sprawiedliwej  Transformacji  dla  Subregionu
Wałbrzyskiego – należy przez to rozumieć dokument którego zakres tematyczny został określony
w  szablonie zawartym w załączniku nr 2 do Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z 14 stycznia 2020 r. ustanawiającego Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

§ 2
1.  Regulamin  ustala  organizację  trybu  pracy  Zespołu,  oraz  zakres  obowiązków poszczególnych
członków Zespołu.
2.  Zespół  pełni  funkcje  doradcze  i  autorskie  dla  Prezydenta  Miasta  Wałbrzych  w  zakresie
przygotowania  Wkładu  do  Terytorialnego  Planu  Sprawiedliwej  Transformacji  dla  Subregionu
Wałbrzyskiego.

Rozdział 3
Zespół

§ 3
1. Do  zadań  Zespołu  należy  opracowanie  Wkładu  do  Terytorialnego  Planu  Sprawiedliwej
Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego, zgodnie z szablonem zawartym w załączniku nr
2  do  Projektu  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  14  stycznia  2020  r.
ustanawiającego Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

2. Zakres rzeczowy wkładu powinien obejmować:

1) diagnozę  społeczno-gospodarczo-przyrodniczą  Subregionu  Wałbrzyskiego  po  likwidacji
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, w tym opis skutków niezakończonej transformacji;

2) uzasadnienie objęcia Subregionu Wałbrzyskiego zakresem wsparcia FST;

3) ocenę  wyzwań  gospodarczych,  społecznych,  terytorialnych  i  przyrodniczych  przejścia
subregionu na gospodarkę neutralną dla klimatu;



4) potrzeby  i  cele  w  zakresie  rozwoju  Subregionu  Wałbrzyskiego  do  2030  r.  służącego
osiągnięciu  neutralności  klimatycznej  (rozwój  musi  odpowiadać  na  wyzwania  związane  z
transformacją);

5) cele i rezultaty, których osiągnięcie jest spodziewane dzięki wdrożeniu priorytetu FST; 

6) spójność  z  innymi  krajowymi,  regionalnymi  lub  terytorialnymi  strategiami  i  planami
(strategie inteligentnej specjalizacji,  strategie terytorialne, inne regionalne lub krajowe plany
rozwoju;

7) rodzaje planowanych operacji i ich spodziewany wkład w łagodzenie skutków transformacji
klimatycznej;

8) wyczerpujący wykaz operacji, które mają zostać objęte wsparciem FST, oraz uzasadnienie,
że  przyczynią  się  one  do  łagodzenia  skutków  transformacji  klimatycznej,  przejścia  na
gospodarkę  neutralną  dla  klimatu  i  doprowadzą  do  znacznej  redukcji  emisji  gazów
cieplarnianych, przy jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc pracy w neutralnych dla klimatu
gałęziach gospodarki. 

 
§ 4

Zespół na swoich posiedzeniach, w celu przygotowania i opracowania  Wkładu do Terytorialnego
Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego przeprowadza 
następujące czynności: 
1) dokonuje analizy zebranych dokumentów związanych z przygotowaniem wkładu, 
2) zajmuje się opracowaniem zakresu tematycznego wkładu;
3) podejmuje kolegialnie decyzje w sprawie zawartości merytorycznej wkładu;
4) ustala kolejne kroki w pracach nad przygotowaniem wkładu;
5)  rozdziela  zadania  związane  z  opracowaniem  poszczególnych  rozdziałów  wkładu  do  TPST
Subregionu Wałbrzyskiego członkom zespołu.

§ 5
Posiedzenia Zespołu 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach. 
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb. 
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 
4. Miejscem posiedzeń Zespołu są siedziby: Gminy Wałbrzych, Gminy Miejskiej Nowa Ruda  lub
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. 
5. Obradami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu lub Wiceprzewodniczący w przypadku 
nieobecności Przewodniczącego. 
6. Uczestnictwo w posiedzeniach członków Zespołu jest wskazane, lecz nieobowiązkowe. 
7. W przypadku uniemożliwiającym osobistą obecność w posiedzeniu członek Zespołu, uprawniony
jest  do  delegowania  swojego  przedstawiciela,  który  na  mocy  przekazanego  pisemnego
pełnomocnictwa do reprezentowania danego samorządu lub innego podmiotu,  może uczestniczyć
w posiedzeniu i podejmować decyzje podczas jego obrad.
8. Przygotowanie posiedzenia obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie miejsca i czasu;
3) dostarczenie członkom Zespołu materiałów w formie elektronicznej dotyczących poszczególnych
punktów porządku obrad.
9. Porządek obrad Zespołu obejmuje:



1) przyjęcie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia;
2) informację z prac Zespołu między posiedzeniami;
3) dyskusję na tematy określone w porządku obrad;
4) wystąpienia i zapytania członków Zespołu;
5) wnioski oraz oświadczenia członków Zespołu;
6) informacje i komunikaty Przewodniczącego.

10. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia;
2) potwierdzenie kworum poprzez wskazanie liczby obecnych członków Zespołu;
3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji,
7) teksty zgłoszonych i przyjętych w formie propozycji projektów i innych dokumentów;
8) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.

11.  Protokół  jest  rozsyłany  do  wszystkich  członków  Zespołu  drogą  elektroniczną  na  adresy
wskazane przez nich, w terminie 4 dni roboczych po posiedzeniu. Jest ono również przedkładane w
trakcie kolejnego posiedzenia Zespołu, w celu zatwierdzenia.
12.  Protokoły  z  posiedzeń  oraz  oryginały  wspólnie  przyjętych  dokumentów  przechowywane  są
w Gminie Wałbrzych.
13. Projekty dokumentów lub rekomendacje rozwiązań, omawiane i wypracowywane przez Zespół
na swoich posiedzeniach, przyjmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków Zespołu. 

Rozdział 4
Przewodniczący Zespołu

§ 6
Przewodniczący Zespołu organizuje prace Zespołu, a w szczególności: 
1) określa termin i miejsce posiedzenia Zespołu; 
2) przygotowuje projekt porządku obrad Zespołu; 
3) zwołuje posiedzenie Zespołu drogą elektroniczną; 
4) przewodniczy obradom, zarządza i przeprowadza głosowanie.

Rozdział 5
Zastępca Przewodniczącego i sekretarz Zespołu

§ 7
Zastępca Przewodniczącego Zespołu realizuje zadania Przewodniczącego Zespołu pod jego 
nieobecność lub w zakresie przez niego określonym organizuje prace Zespołu. 

§ 8
1. Do zadań Sekretarza Zespołu należy w szczególności: 
1) przygotowanie materiałów na posiedzenie Zespołu i protokołu z jego posiedzenia, 
2) dostarczanie dokumentów i materiałów poszczególnym członkom Zespołu, 
4) sporządzenie listy obecności na początku posiedzenia Zespołu, 
5) gromadzenie i archiwizacja protokołów z posiedzeń i innej dokumentacji Zespołu. 

§ 9
1. Sekretarz Zespołu, w terminie 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Zespołu, przedkłada 
Przewodniczącemu do zatwierdzenia protokół z posiedzenia Zespołu. 
2. Integralną częścią protokołu jest: 
1) lista obecności z posiedzenia Zespołu, 
2) sprawozdanie z posiedzenia Zespołu.

Rozdział 6



Postanowienia uzupełniające
§ 10

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru
Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Wałbrzychu.

§ 11
Prezydent  Miasta  Wałbrzycha,  dodatkowo  na  wniosek  Przewodniczącego  Zespołu,  lub  jednego
z Wiceprzewodniczących Zespołu, może zwolnić osobę z funkcji członka Zespołu lub powołać nową
osobę w skład Zespołu. 


