Projekt
ZARZĄDZENIE NR .................
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI
z dnia .................................
w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Ostrołęki.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z
2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz 1759 oraz z 2005r. Nr 172 poz.1441 i
Nr 175 poz. 1457) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, pragnąc zapewnić naszemu miastu
możliwie optymalne warunki rozwoju, powołuję Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta
Ostrołęki.
§ 2.
1. Rada Gospodarcza w szczególności winna:
1) wspierać działania na rzecz rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego miasta,
2) wydawać opinię o istniejących dokumentach programowych miasta Ostrołęki,
3) wyrażać opinię o możliwościach rozwoju gospodarczego miasta Ostrołęki.
2. Szczegółowe zadania Rady określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Ostrołęki nadzorującemu
Wydział Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Ostrołęce.
§ 4.
Traci moc zarządzenie Nr 307/04 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Ostrołęki (z późn.zm.).
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Sporządziła
Marianna Zaborowska
Dyrektor Wydziału
Promocji i Rozwoju Miasta
Zaakceptował
Wiceprezydent Miasta
Stanisław Rybski

Załącznik do projektu zarządzenia
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19.12.2005r

Regulamin Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Ostrołęki

§ 1.
Regulamin określa szczegółowy tryb pracy Rady Gospodarczej przy Prezydencie, działającej
jako organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Ostrołęki.
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Prezydencie – należy rozumieć Prezydenta Miasta Ostrołęki.
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta
Ostrołęki.
3. Przewodniczącym Rady – należy rozumieć Wiceprezydenta Miasta Ostrołęki.
§ 3.
1. Rada składa się maksimum z 20 osób i tworzą ją:
a. przedstawiciele organizacji przedsiębiorców i stowarzyszeń działających na
terenie miasta Ostrołęki – 10 osób,
b.

przedstawiciele działających na terenie miasta Ostrołęki firm, zakładów –
5 osób,

c. przedstawiciele banków – 4 osoby,
d. przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrołęki – 1 osoba.
2. Przedstawiciele organizacji desygnowani są do składu Rady na wniosek Prezydenta
Miasta
3. Na czele Rady stoi Przewodniczący – wiceprezydent Miasta oraz wiceprzewodniczący
– członek Rady.

4. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący .
5. Członkowie Rady reprezentują stanowisko organizacji, których są przedstawicielami.
6. Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.
§ 4.
Do zakresu działań Rady należy w szczególności:
1) wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego miasta,
2) współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców w celu integracji i aktywizacji,
3) współpraca z administracją rządową i samorządową, parlamentarzystami,
biznesem i organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania skutecznych
działań na rzecz rozwoju gospodarczego miasta,
4) opiniowanie projektów uchwał Prezydenta w zakresie rozwoju miasta
Ostrołęki,
§ 5.
1. Posiedzenia Rady zwołuje jednoosobowo Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej
lub na wniosek Prezydenta Miasta.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady będą powiadamiani 7 dni
wcześniej.
3. Za kontakty z członkami Rady , ustalanie terminów spotkań oraz przygotowywanie
tematyki posiedzeń odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady.
4. Posiedzenia Rady odbywać się będą w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż
jeden raz na kwartał.
5. Członkowie Rady uczestniczą w pracach Rady osobiście, a w razie nieobecności
członka Rady może być on reprezentowany przez przedstawiciela wskazanego przez
organizację przedsiębiorców, firmę lub bank.
§ 6.
1. Posiedzenia Rady są protokołowane, do protokołu należy dołączyć listę obecności.
2. Rada może wyrażać swoje opinie w formie uchwały

podejmowanej zwykłą

większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu
Rady.
3. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
4. Protokoły i uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
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§ 7.
1. Rada może zapraszać na posiedzenie specjalistów, rzeczoznawców oraz inne osoby,
których udział w posiedzeniu Rady uznała za niezbędne dla przygotowania swojej
opinii. Osoby te zapraszane są przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub
na wniosek członka Rady.
2. Uprawnienia do publicznego występowania w imieniu Rady mają wyłącznie
członkowie Rady w zakresie jej działania oraz inne upoważnione przez Prezydenta
osoby nie wchodzące w skład Rady.
§ 8.
1. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Wydział Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu
Miejskiego w Ostrołęce.
2. Do jego zadań, w zakresie o którym mowa w ust.1, w szczególności, należy:
1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, archiwizowanie dokumentów,
2) powiadamianie członków Rady oraz innych zaproszonych osób o terminie oraz
tematyce posiedzenia,
3) przekazywanie ustaleń Rady do realizacji właściwym jednostkom.
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Uzasadnienie do projektu
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Ostrołęki z dnia 19.12.2005r.

Uzasadnienie

Z uwagi na rezygnację złożoną przez Prezydium Rady Gospodarczej z pełnienia swojej
funkcji oraz wystąpienie jednej osoby z członkostwa nastąpiła konieczność dokonania
zmiany składu Rady Gospodarczej oraz powołania nowego Prezydium.

Podpisała
Marianna Zaborowska
Dyrektor Wydziału
Promocji i Rozwoju Miasta

