Regulamin Społecznej Rady Studenckiej
przy Województwie Podlaskim
§ 1.
1. Regulamin określa zasady działania, cel i zadania Społecznej Rady Studenckiej przy
Województwie Podlaskim.
2. Społeczna Rada Studencka została powołana na podstawie art. 41 ust. 1, w związku
z art. 11 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Województwie - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego,
2) Marszałku - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Podlaskiego,
3) Radzie - należy przez to rozumieć Społeczną Radę Studencką w skład, której wchodzą
przedstawiciele uczelni wyższych działających na terenie województwa podlaskiego,
4) Rzeczniku - należy przez to rozumieć Rzecznika Społecznej Rady Studenckiej,
5) Zastępcy - należy przez to rozumieć dwóch zastępców Rzecznika Społecznej Rady
Studenckiej.
§ 3.
1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Województwa w zakresie konsultowania
i opiniowania spraw z zakresu wspierania działań na rzecz podnoszenia poziomu
wykształcenia obywateli, rozwoju nauki w tym aktywizacji środowiska studenckiego
w województwie podlaskim.
2. Głównym celem działania Rady jest opiniowanie przez studentów projektów decyzji
bezpośrednio wpływających na ich sposób i jakość życia, a które są podejmowane na
szczeblu wojewódzkim.
3. Dodatkowymi celami działania Rady są w szczególności:
1) upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród studentów;
2) podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań studentów
województwa podlaskiego;
3) organizacja aktywnego uczestnictwa studentów w życiu publicznym.
§ 4.
1. Do zadań Rady należy:
1) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących studentów wobec organów
Samorządu Województwa,
2) inicjowanie i promowanie działań o charakterze edukacyjnym, społecznym,
kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.
2. Rada wspiera działania Województwa poprzez znajomość problemów środowiska
akademickiego, wynikające z wiedzy i doświadczenia członków Rady.
3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują z tytułu zasiadania
w Radzie żadnego wynagrodzenia.
§ 5.

1. Rada zobowiązana jest do informowania, raz w roku o swojej działalności w formie
sprawozdań, które będą umieszczane na stronie www.wrotapodlasia.pl w zakładce
edukacja oraz przedstawienie ich wcześniej na zorganizowanym posiedzeniu,
w którym przypada połowa kadencji Rady.
2. Sprawozdanie dotyczące działalności Rady sporządza Rzecznik i dwóch jego
zastępców.
§ 6.
1. Radę powołuje Zarząd Województwa w drodze uchwały w składzie zaproponowanym
przez środowisko studenckie. Członkowie Rady reprezentują największe środowiska
studenckie w województwie, tj. Białystok, Łomżę, Suwałki.
2. Kadencja Rady trwa 2 lata, rozpoczyna się od 1 października, kończy 30 września.
Okres pierwszej kadencji zaczyna się od dnia ukonstytuowania i trwa do 30 września
danego roku.
3. Kadencja Członka Rady wygasa z powodu utraty statusu studenta.
§ 7.
1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Marszałek Województwa.
2. Na czele Rady stoi Rzecznik i dwóch zastępców wybieranych na pierwszym
posiedzeniu Rady zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co
najmniej połowy składu Rady.
3. Do kompetencji Rzecznika należy m.in.:
l) kierowanie bieżącymi sprawami Rady;
2) przygotowywanie kalendarza prac Rady.
§ 8.
1. Posiedzenia Rady zwołuje Rzecznik z inicjatywy własnej bądź na wniosek zastępcy
lub połowy składu członków Rady. W przypadku nieobecności Rzecznika posiedzenie
zwołuje zastępca. O miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady będą
powiadamiani, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia za pomocą
listów wysłanych drogą elektroniczną (e-mail) lub krótką wiadomością tekstową
(sms).
2. Rada odbywa posiedzenia, co najmniej raz w roku, oraz doraźnie w przypadku
konieczności zajęcia stanowiska w istotnych sprawach dla społeczności studenckiej.
3. Posiedzenia Rady odbywają się przy zachowaniu quorum połowy członków Rady.
4. Członkowie Rady uczestniczą w pracach Rady osobiście.
5. Pracami Rady kieruje Rzecznik, a w przypadku jego nieobecności zastępca.
6. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane inne osoby, które biorą udział z głosem
doradczym, jeżeli jest on istotny dla kwestii podejmowanych zgodnie z porządkiem
obrad.
§ 9.

1. Stanowiska i opinie Rady wyrażane są w drodze głosowania, przy obecności,
co najmniej połowy składu Rady. Stanowiska Rady przyjmowane są w trybie
głosowania zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos
Rzecznika Rady.
2. Opinie i stanowiska Rady podpisuje Rzecznik Rady.
§ 10.
Rzecznik współdziała ze stowarzyszeniami, samorządami studenckimi, innymi
dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz wszystkimi podmiotami zaangażowanymi
w działalność studencką.
§ 11.
Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku.

