DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Infrastruktury
Warszawa, dnia 4 lipca 2019 r.
Poz. 33
ZARZĄDZENIE NR 16
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y 1)
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Rady eksperckiej do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1171 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Radę ekspercką do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, zwaną
dalej „Radą”.
2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury, zwanego dalej „Ministrem”.
§ 2. Do zadań Rady należy:
1)

opiniowanie przekazanych przez Ministra projektów aktów prawnych, rządowych dokumentów
programowo-strategicznych oraz innych dokumentów dotyczących mobilności miejskiej;

2)

rekomendowanie Ministrowi sposobu realizacji zadań określonych w aktach prawnych, rządowych
dokumentach programowo-strategicznych oraz innych dokumentach, w zakresie mobilności miejskiej;

3)

formułowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach programowostrategicznych oraz innych dokumentach, w zakresie mobilności miejskiej;

4)

zachęcanie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności
miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy, przez
przygotowywanie i wdrażanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

5)

wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy świadomości
społecznej w zakresie mobilności miejskiej.
§ 3. 1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie

Infrastruktury.
2. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 50 członków, powoływanych i odwoływanych przez
Przewodniczącego, spośród osób posiadających kompetencje, doświadczenie i wiedzę ekspercką w zakresie
mobilności miejskiej.
3. Przewodniczący może występować do:
1)

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
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1)

organów administracji rządowej,

2)

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o której mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej
Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759),

3)

jednostek samorządu terytorialnego,

4)

jednostek naukowych,

5)

innych podmiotów

 o zaproponowanie kandydatów na członków Rady.
4. Członkowie Rady biorą udział w pracach Rady osobiście.
5. W uzasadnionych przypadkach w pracach Rady mogą brać udział osoby upoważnione przez członka
Rady, reprezentujące ten sam podmiot.
6. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym:
1)

przedstawicieli organów administracji rządowej oraz samorządowej, przedsiębiorców, organizacji lub
instytucji krajowych i zagranicznych,

2)

ekspertów

– właściwych w sprawach należących do zadań Rady.
§ 4. 1. Przewodniczący:
1)

zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady;

2)

reprezentuje Radę na zewnątrz;

3)

informuje Ministra po każdym posiedzeniu Rady o przebiegu i rezultatach prac;

4)

rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. W celu realizacji zadań Rady, Przewodniczący może powoływać spośród jej członków zespoły

ekspertów albo grupy robocze oraz wskazywać ich przewodniczących.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez
Przewodniczącego członek Rady.
§ 5. 1. Rada działa kolegialnie.
2. Ustalenia, wnioski lub opinie Rady są przyjmowane w drodze uzgodnienia stanowisk członków Rady
obecnych

na

posiedzeniu.

W

przypadku

braku

uzgodnienia

decydujące

znaczenie

ma

głos

Przewodniczącego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustalenia, wnioski lub opinie mogą być przyjmowane w
trybie obiegowym, poza posiedzeniami Rady, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
§ 6. Członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 6, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu
uczestnictwa w pracach Rady.
§ 7. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Rady zapewnia Departament Strategii Transportu w
Ministerstwie Infrastruktury.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

