REGULAMIN RADY KONSORCJUM ŚLĄSKICH UCZELNI PUBLICZNYCH

§ 1 Zasady ogólne
1. Rada Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie:
a) Umowy Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, zwanej dalej „Umową”,
b) niniejszego Regulaminu.
2. Rada jest organem decyzyjnym Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, reprezentujący Partnera Przewodniczącego Konsorcjum, a w
razie jego nieobecności – osoba wskazana przez niego spośród Członków Rady.

§2 Skład Rady
1. Członkiem Rady jest osoba posiadająca ważne pełnomocnictwo podpisane przez Rektora danej
Uczelni, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego regulaminu.
2. Odwołanie Członka Rady następuje z chwilą złożenia nowego pełnomocnictwa na ręce
Przewodniczącego.

§ 3 Organizacja posiedzenia Rady
1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Członkowie Rady są powiadamiani o posiedzeniu w formie elektronicznej.
4. Prowadzącym posiedzenie jest Przewodniczący Rady lub inny wskazany przez niego Członek Rady.
5. Przewodniczący Rady, w uzgodnieniu z Członkami, ustala porządek obrad kolejnego posiedzenia
Rady
6. Zmiana i uzupełnienie porządku obrad może nastąpić na posiedzeniu, za akceptacją Członków.
7. Z posiedzenia Rady przedstawiciel Partnera Przewodniczącego sporządza protokół, który rozsyła do
wszystkich Członków Rady.
8. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady i podlega on zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu
Rady.
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§4 Zadania Rady
1. Do zadań Rady należy:
a) określanie strategicznych kierunków działania Konsorcjum,
b) ustalanie harmonogramu działań,
c) zatwierdzanie koordynatora każdego planowanego przedsięwzięcia,
d) inicjowanie współpracy z innymi podmiotami,
e) nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z Umowy,
f) wybór Partnera Przewodniczącego na kolejną kadencję.

§5 Podejmowanie uchwał
1. Rada podejmuje decyzje bezwzględną większością oddanych głosów, za wyjątkiem sytuacji, gdy
Umowa bądź niniejszy Regulamin większość stanowią inaczej.
2. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność więcej niż połowy członków Rady.
3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest oddanie głosu na piśmie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na ręce Przewodniczącego Rady.
4. W przypadku równego rozkładu głosów, decydujący głos ma Przewodniczący Rady.

§6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej.

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Konsorcjum Śląskich Uczelni w dniu 28.01.2011 roku i
wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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