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REGULAMIN PRACY ZESPOLU OPINIUJACEGO

Rozdzial I - Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin okresla zasady i tryb pracy Zespolu Opiniujacego wnioski na realizacje zadan

powiatu poznanskiego z zakresu oswiaty skladane przez podmioty, o których mowa wart. 3 ustawy

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, w celu przedlozenia propozycji wyboru ofert, na

które proponuje sie udzielenie dotacji.

§2

Zespól dziala w oparciu i zgodnie z art.15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie

Rozdzial II - Sklad i zadania Zespolu

§ 3

Zadaniem Zespolu jest:

a) rozpatrywanie i opiniowanie zlozonych wniosków przez podmioty, o których mowa wart. 3 ustawy

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, w oparciu o ustalone kryteria;

b) przygotowanie propozycji podzialu srodków budzetowych przeznaczonych na ich realizacje.

§4

1. Pracami Zespolu kieruje jego przewodniczacy.

2. Do zadan przewodniczacego nalezy w szczególnosci:

zwolywanie posiedzen Zespolu,

przewodniczenie obradom,

nadzorowanie przestrzegania zasad i trybu pracy Zespolu,

przeprowadzanie glosowan ws. wyboru wniosków i propozycje podzialu srodków na ich

realizacje.

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za protokolowanie prac Zespolu

Rozdzial III - Tryb pracy Zespolu

§ 5

Posiedzenia Zespolu zwolywane sa niezwlocznie po uplywie terminu skladania wniosków.

§ 6

Jezeli informacje zawarte we wnioskach budza watpliwosci Zespolu, moze on podjac czynnosci

wyjasniajace w ustalonej przez siebie formie.
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§ 7

1. Zespól podejmuje rozstrzygniecia zwykla wiekszoscia glosów, w obecnosci przynajmniej polowy

swego skladu.

2. W przypadku równej liczby glosów decyduje glos przewodniczacego.

§ 8

Zespól podejmuje decyzje dotyczace oceny wniosków w formie glosowania.

§9

1. Zestawienie podzialu srodków przedstawia sie Zarzadowi do zatwierdzenia w formie uchwaly.

2. Uchwala, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawe do zawierania umów z wykonawcami zadan.

3. Informacje o przyznanych srodkach zamieszcza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa,

w Biuletynie Powiatu Poznanskiego oraz na internetowej stronie Starostwa Powiatowego.
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