Jednací řád řídící a pracovních skupin KP
sociálních služeb a souvisejících aktivit

Město Vratimov

1

Jed

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád upravuje přípravu a obsah jednání pracovní a řídící skupiny, průběh jednání,
způsob usnášení se, náležitosti usnesení a kontroly plnění usnesení.
2. Jednací řád je závazný pro členy ŘS a PS.

Článek 2
Působnost
1. PS je základním pilířem pro zpracování komunitního plánování sociálních služeb a
souvisejících aktivit ve Vratimově.
2. ŘS je koordinační složkou pro zpracovávání a realizaci komunitního plánování sociálních
služeb a souvisejících aktivit ve městě Vratimov.
3. ŘS i PS mohou spolupracovat s dalšími subjekty za účelem tvorby střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb.

Článek 3
Složení ŘS
1. ŘS i PS tvoří triáda, tedy zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb.
2. ŘS je minimálně tříčlenná.
3. Jednání ŘS i PS se mohou jako hosté bez práva hlasování zúčastnit členové zastupitelstva a
se souhlasem vedoucího skupiny nebo zástupce další hosté.

Článek 4
Jednání
1. Vedoucí ŘS a PS svolává jednání, řídí průběh jednání, zajišťuje a vyhlašuje výsledek hlasování,
zabezpečuje dodržování programu jednání.
2. Při avizované nepřítomnosti vedoucího ŘS či PS je výkonem činností vyplývajících z jeho role
pověřen zástupce.
3. ŘS i PS se schází dle potřeby.
4. Členové ŘS a PS se účastní všech jednání osobně, v naléhavých případech je možno pověřit
zástupce.
5. Jednání ŘS a PS je neveřejné.
6. O průběhu jednání PS se pořizuje zápis, a to do 10 dnů od jeho konání. Zápis ověřuje
a podepisuje ten, kdo jednání řídil. Za vyhotovení zápisu, jeho uložení, ověření a rozeslání
odpovídá koordinátor.
Součástí zápisu je prezenční listina přítomných členů s jejich vlastnoručními podpisy
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Článek 5
Rozhodování, hlasování, usnesení
1. ŘS i PS je usnášení schopná při účasti vedoucího nebo zástupce a nadpoloviční většiny členů
ŘS
2. Při neúčasti nadpoloviční většiny členů ŘS nebo PS se jednání nekoná a je stanoven nový
termín.
3. Hosté (zástupce poskytovatelů a uživatelů) a členové zastupitelstva, kteří se jednání ŘS a PS
účastní, mají hlas poradní.
4. Při rozhodování se přijímá konsenzus. Pokud nedojde ke konsenzu, hlasuje se. Při rovnosti
počtu hlasů rozhoduje hlas toho, kdo jednání řídí (vedoucí resp. zástupce).
5. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly
jsou v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a určením odpovědné osoby
za splnění úkolů.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky jednacího řádu podléhají schválení ŘS a PS.
2. Tento jednací řád byl projednán PS a ŘS KP. Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem
schválení ŘS a PS.

Schváleno na jednání ŘS a PS dne 4.2.2016

Stránka 3 z 3

