Załącznik do uchwały
Nr VII/44/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI GRANTOWEJ
opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań
Powiatu Piskiego
§1
Komisja Grantowa zwana dalej Komisją działa na podstawie Uchwały Nr III/18/10 Rady Powiatu
Pisz z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”.
§2
Zadania Komisji:
1. Publiczne otwarcie złożonych ofert oraz ich ocena formalna i merytoryczna w oparciu o
określone w Programie Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi
na rok 2011 i Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
powiatu piskiego w 2011 roku, zadania i priorytetowe działania na rok 2011.
2. Przedstawianie Zarządowi Powiatu w Piszu listy rankingowej zgodnie z zapisami § 4
ust. 7 Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych powiatu
piskiego w 2011 roku.
§3
Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu propozycji Komisji dotyczących wyboru najkorzystniejszych ofert,
zatwierdza ostatecznie oferty do realizacji.
§4
1. Komisja działa w 7-osobowym składzie.
2. Wszyscy członkowie Komisji mają równe prawo głosu.
3. Członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza Komisji, których zadaniem jest koordynacja i organizacja prac Komisji oraz
prowadzenie jej posiedzeń.
4. Ocena złożonych ofert przebiega w następujących etapach:
a. publiczne otwarcie i ocena formalna złożonych ofert następuje w obecności co
najmniej 4 członków Komisji,
b. w przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja Grantowa niezwłocznie
wzywa Oferenta do uzupełnień,
c. ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert następuje w obecności co
najmniej 4 członków Komisji.

5. Członek Komisji nie może oceniać i wyrażać swojej opinii w przypadku oferty złożonej
przez oferenta, z którym ma formalne lub rodzinne powiązania.
6. Stanowiska i decyzje Komisji oraz jej opinie na temat propozycji wyboru
najkorzystniejszych ofert przekazywane Zarządowi Powiatu w Piszu zapadają zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej 4 członków Komisji.
7. Prace Komisji są dokumentowane w postaci Protokołu Posiedzeń Komisji Grantowej,
który stanowi załącznik do przekazywanych Zarządowi Powiatu w Piszu opinii.
8. Organizacją prac Komisji Grantowej zajmuje się Wydział Strategii Rozwoju, Promocji,
Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.
9. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Radę Powiatu Pisz.
Przewodniczący Rady Powiatu
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