REGULAMIN PRACY TERENOWEJ RADY
DS. SPOŁECZNEJ READAPTACJI I POMOCY SKAZANYM
DLA OKRĘGU GDAŃSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Rada nosi nazwę:
Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu
Gdańskiego,

§2
1. Rada powołana została przez Wojewodę Pomorskiego zarządzeniem z dnia 10
kwietnia 2015 r. – Nr 90/2015,
2. Rada jest ciałem doradczym i opiniotwórczym w zakresie kwestii związanych
ze

sprawami

penitencjarnymi

i

postpenitencjarnymi,

skupiającym

przedstawicieli podmiotów i osoby zajmujące się tymi sprawami na terenie
obejmującym okręg działania Sądu Okręgowego w Gdańsku,
Rozdział II
Cele, zadania i środki działania
§3
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. organizowanie,

inicjowanie

i

wspieranie

przedsięwzięć

służących

zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa
podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania
orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy
skazanym i ich rodzinom,
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3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji
zaufania podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych,
zabezpieczających i zapobiegawczych,
4. podejmowanie,
nad

organizowanie

wykonaniem

kar,

i

koordynowanie

środków

karnych,

społecznej

kontroli

zabezpieczających

i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystywania
środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
7. inicjowanie

i

wspieranie

badań

naukowych

służących

zapobieganiu

przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

Rozdział III
Struktura organizacyjna i podział kompetencji
§4
1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które zwoływane są
co najmniej 2 razy w roku,
3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wskazani przez Wojewodę
w Zarządzeniu Nr 90/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz mogą wejść osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Rady zgodnie z §4a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej
do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także terenowych
do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. Nr 113, poz. 723
z późn. zm.),
§5
1. Radzie Terenowej przewodniczy Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
osobiście lub przez swojego przedstawiciela,
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2. Członkowie Rady występują osobiście lub przez swoich przedstawicieli
umocowanych pisemnie,
3. Rada

wyłania

ze

swojego

grona

Prezydium

Rady

składające

się

z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i dwóch członków,
4. Prezydium Rady wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które odbywają
się co najmniej cztery razy w roku,

§6
Rada może powołać stałe lub problemowe Komisje, do których mogą być
zapraszane osoby spoza składu Rady,

§7
Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,

§8
Rada przedstawia Wojewodzie Pomorskiemu w terminie do dnia 31 marca
każdego roku sprawozdanie roczne ze swojej działalności,

§9
Obsługę prac Rady zapewnia Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku,

§ 10
Za udział w pracach Rady członkom Rady nie przysługują wynagrodzenie
oraz inne należności pieniężne,

§ 11
Rozwiązania Rady dokonuje Wojewoda.

Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r.
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