
Zalqcznik Nr 1 do zarz^dzenia Nr 04/13
Wqjta Gminy Waganiec z dnia 17 stycznia 2013 r.

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

§1
1. Komisja konkursowa (zwana dalej komisjaj jest organem opiniuja^co - doradczym

dla Wqjta Gminy Waganiec w zakresie opiniowania ofert konkursowych w sprawie
przyznania dotacji organizacj^ pozarza^dowym oraz podmiotom prowadza^cym dzialalnosc
pozytku publicznego.

§2
1. Komisja powolywana jest na potrzeby zaopiniowania konkursow ofert.
2. Komisja sklada si? z trzech osob. Prawomocne posiedzenia komisji moga^ si?

odbywac przy obecnosci wszystkich czlonkow komisji.
3. W skiad komisji wchodzaj

-jeden przedstawiciel organizacji pozarza^dowej,
-dwoch pracownikow Urz?du Gminy, z ktorych wyznacza si? Przewodnicza^cego Komisji

4. Czlonkiem komisji nie moze bye osoba maja^ca formalne lub nieformalne
powi^zania z podmiotami skladaj^cymi ofert? do konkursu, tj.:
-ktora jest czlonkiem, wolontariuszem, czlonkiem wtadz podmiotow ubiegaj^cych
si? o dotacj?,
-pozostaje z czionkiem wladz podmiotow ubiegaja^cych si? o dotacj? w stosunku
pokrewienstwa, powinowactwa lub podleglosci z tytulu zatrudnienia,

5. Kazdy czlonek komisji podpisuje oswiadczenie w tej sprawie.
6. Posiedzenia komisji odbywaj^ si? w Urz?dzie Gminy Waganiec.
7. Czlonkowie komisji wykonuja^ swoj mandat nieodpiatnie.

§3
1. Przy ocenie ofert konkursowych komisja kieruje si? kryteriami okreslonymi

w ogtoszeniu konkursowym i Programie Wspolpracy Gminy Waganiec z organizacjami
pozarza^do wymi.

2. Komisja podejmuje ostatecznie decyzje w glosowaniu jawnym, zwykla^ wi?kszoscia.
glosow w obecnosci wszystkich czlonkow komisji. W przypadku rownej ilosci glosow,
po ponownym rozpatrzeniu sprawy przeprowadza si? ponowne glosowanie.
O ile w ponownym glosowaniu nie nastapi rozstrzygni?cie - decyduje glos Przewodnicza^cego
komisji.

3. Czlonkowie komisji maja^mozliwosc wglaxlu w oferty konkursowe co najmniej na 3
dni przed planowanym posiedzeniem komisji.

4. W sytuacji wymagaja^cych dodatkowych wyjasnien, komisja moze powolac
ekspertow z glosem doradczym.

5. Wytypowani przez komisj? czlonkowie komisji moga^ odwiedzac aplikuja^ca.
organizacj? w celu zapoznania si? z ich dzialalnoscia^.

§4
Z posiedzenia komisja sporza^dza protokol, ktory przekazuje Wqjtowi Gminy

Waganiec.

§5
Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Wqjta Gminy Waganiec

Zarza^dzenia w sprawie jego przyj?cia i powolania skladu komisji konkursowej.


