Załącznik nr 2 do Informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego
w sprawie powołania Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Regulamin prac Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Paragraf 1
Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwany dalej „Komitetem” jest organem
wspierającym działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w procesie koordynacji
i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Pełni funkcję doradczo-konsultacyjną i współpracuje
z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (dalej MCPS), odpowiedzialnym za koordynację rozwoju
ekonomii społecznej w regionie, zgodnie z art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) . Komitet podejmuje współpracę z podmiotami
działającymi na polu ekonomii społecznej, które identyfikują się z jej celami i są gotowe je realizować
we współdziałaniu z innymi podmiotami na zasadach określonych przez Komitet.
Paragraf 2
1.

2.
3.

4.

Komitet składa się z przedstawicieli:
1) samorządu województwa mazowieckiego,
2) wojewody mazowieckiego,
3) samorządów lokalnych z terenu województwa mazowieckiego,
4) sektora ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego,
5) sektora organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego,
6) uczelni wyższych,
7) sektora biznesu
W skład Komitetu wchodzą 24 osoby.
Do uczestnictwa w pracach Komitetu zostaną zaproszone osoby wydelegowane przez instytucje
wymienione w załączniku nr 1. do Informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego
w sprawie powołania Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście albo przez wyznaczonych zastępców.

Paragraf 3
1.
2.
3.

Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
W czasie nieobecności na posiedzeniu Komitetu Przewodniczącego, zastępuje go
Wiceprzewodniczący.
Obsługę prac Komitetu zapewnia MCPS.

Paragraf 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Komitet obraduje na posiedzeniach.
Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje i pracami Komitetu kieruje Dyrektor Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej, pełniący funkcję Przewodniczącego.
Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu wybierany jest Wiceprzewodniczący.
Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku.
Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
1/3 członków Komitetu.
Członkowie Komitetu zawiadamiani są o planowanym posiedzeniu drogą elektroniczną na adres
e-mailowy wskazany przez każdego z członków Komitetu co najmniej 5 dni przed posiedzeniem.
Wraz z zawiadomieniem doręczane są ewentualne materiały na posiedzenia.
W uzasadnionych przypadkach, termin określony w ust. 5 może ulec skróceniu.
Członkowie Komitetu lub ich zastępcy potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach składając
podpis na liście obecności, stanowiącej integralną część protokołu z posiedzeń Komitetu.

9.

Na posiedzenia Komitetu mogą być zapraszani eksperci zewnętrzni, przedstawiciele instytucji
i organizacji, dysponujący specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem – ważnymi dla rozwoju
ekonomii społecznej na Mazowszu.

Paragraf 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Z przebiegu posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który zawiera krótki opis przebiegu
posiedzenia i przyjęte stanowiska.
Stanowiska Komitetu mają charakter opiniodawczy.
Materiały przedstawione podczas posiedzenia Komitetu są załączane do protokołu.
Protokół podpisuje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności na posiedzeniu Komitetu,
którego dotyczy, Wiceprzewodniczący.
Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza się w ciągu 14 dni od dnia spotkania i przesyła drogą
elektroniczną członkom Komitetu.
Protokoły z posiedzeń Komitetu i inna dokumentacja Komitetu przechowywana jest
w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
Corocznie z przebiegu prac Komitetu sporządzany jest raport, wykorzystywany do monitoringu
ekonomii społecznej na Mazowszu.
Raport z przebiegu prac Komitetu w danym roku kalendarzowym jest zatwierdzany przez Komitet
podczas pierwszego posiedzenia w roku następującym po nim.

Paragraf 6
Regulamin prac Komitetu jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Komitetu.

