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Zarzadu Powiatu Poznanskiego
z dnia ..2l?.:I.1 kI2.0T

REGULAMIN PRACY KOMIS]I KONKURSOWE]

Rozdzial I - Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin okresla zasady i tryb pracy komisji konkursowej do spraw wyboru najlepszych wniosków

o przyznanie nagrody Starosty Poznanskiego dla wyrózniajacych sie mlodych sportowców z powiatu poznanskiego

oraz wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznanskiego dla wyrózniajacych sie trenerów

lub dzialaczy sportu mlodziezowego powiatu poznanskiego, zwanej dalej komisja.

§2

Komisja dziala na podstawie art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze Etzycznej(Dz.u. Nr 25, poz. 113

ze zmianami) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. Z 2001 Nr 142 poz. 592 ze zmianami) oraz uchwal

nr XXXII/294/II/2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród [mansowych dla wyrózniajacych sie mlodych

sportowców z powiatu poznanskiego oraz nr XXXII/295/II/2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród

dla wyrózniajacych sie trenerów lub dzialaczy sportu mlodziezowego powiatu poznanskiego, Rady Powiatu

Poznanskiego z dnia 27 wrzesnia 2005 roku oraz uchwaly Nr Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia

""""""""'" .

Rozdzial II - SMad i zadania komisji

§3

Zadaniem komisji jest rozpatrywanie zlozonych wniosków przez zarzady klubów i stowarzyszen sportowych,

dyrektorów szkól i placówek, okregowe zwiazki sportowe, oraz osoby f1zyczne.

§4

W sklad komisji wchodza: przewodniczacy, sekretarz i czlonkowie komisji wskazani w uchwale Nr Zarzadu

Powiatu Poznanskiego z dnia .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . .. .. .. . ... 2005 roku w sprawie powolania komisji

konkursowych ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznanskiego dla wyrózniajacych

sie mlodych sportowców oraz dla wyrózniajacych sie trenerów lub dzialaczy sportu mlodziezowego powiatu

poznanskiego.



§ 5
1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczacy.

2. Do zadan przewodniczacego naleza w szczególnosci:

zwolywanie posiedzen komisji,

przewodniczenie obradom,

nadzorowanie przestrzegania zasad i trybu pracy komisji,

przeprowadzanie glosowan w/s wyboru wniosków i podzialu srodków.

§ 6

Do zadan sekretarza komisji nalezy:

przedstawianie czlonkom komisji wniosków dotyczacych przyznania nagród Starosty Poznanskiego

dla wyrózniajacych sie mlodych sportowców oraz przyznania nagród dla wyrózniajacych sie trenerów lub

dzialaczy sportu mlodziezowego powiatu poznanskiego,

prowadzenie korespondencji w/s uzupelnienia wniosków,

prowadzenie dokumentacji dotyczacej postepowania,

przygotowanie ogloszenia o wynikach postepowania.

§7

Na zaproszenie przewodniczacego w posiedzeniach komisji moga uczestniczyc inne osoby w charakterze

konsultantów z glosem doradczym.

Rozdzial III - Tryb pracy komisji

§ 8

Posiedzenia komisji zwolywane sa niezwlocznie po uplywie terminu skladania wniosków, a jezeli takiego terminu

nie wyznaczono w miare naplywania wniosków.

§9

Jezeli informacje zawarte we wnioskach budza watpliwosci komisji, moze ona podjac czynnosci wyjasniajace

w ustalonej przez siebie formie.

§ 10

1. Komisja podejmuje rozstrzygniecia zwykla wiekszoscia glosów, w obecnosci przynajmniej 1/2 swego skladu.

W przypadku równej liczby glosów decyduje glos przewodniczacego.2.

§11

1- Oceny dokonuje sie w ramach wyodrebnionej grupy tematycznej.



,
2. Komisja podejmuje decyzje dotyczace oceny wniosków w formie glosowania o przyjeciu wniosków i ustaleniu

wysokosci przyznanej kwoty.

3. Po zakonczeniu glosowania sekretarz komisji sporzadza liste przyjetych wniosków, zgodnie z podzialem

tematycznym i kwotami przyznanych nagród.

§ 12

1. Zestawienie podzialu srodków dolacza sie do protokólu z prac komisji podpisanego przez wszystkich jej

czlonków i przedstawia Zarzadowi do zatwierdzenia w formie uchwaly.

2.

3.

Zatwierdzone zestawienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wyplaty nagród.

Informacje o przyznanych srodkach zamieszcza sie na tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa oraz w Biuletynie

Powiatu Poznans!riego oraz na stronie www.powiat.poznan.pl

Rozdzial IV - Postanowienia koncowe.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy uchwal

nr XXXII/294/II/2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyrózniajacych sie mlodych

sportowców z powiatu poznanskiego oraz nr XXXII/295/II/2005 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród

dla wyrózniajacych sie trenerów lub dzialaczy sportu mlodziezowego powiatu poznanskiego, Rady Powiatu

Poznanskiego z dnia 27 wrzesnia 2005 roku.


