Załącznik nr 3 do uchwały nr 204/VI/19
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 7 stycznia 2019 r.

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej dokonującej oceny merytorycznej ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
1. Komisja pracuje w składzie osobowym powołanym uchwałą Zarządu Województwa
Dolnośląskiego.
2. Termin prac Komisji ustala Przewodniczący.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego funkcję tę pełni Wiceprzewodniczący
Komisji.
4. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 powołanego
składu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Komisja Konkursowa może
działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie jeżeli wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji
Konkursowej pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie i miejscu obrad
Komisji.
5. Każdy członek Komisji zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia, którego treść jest
załącznikiem do Regulaminu.
6. Komisja opiniuje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów
decydujący jest głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego.
7. Obsługę obrad Komisji sprawuje sekretarz Komisji.
8. Komisja opiniuje merytoryczną zawartość ofert, stosując kryteria i punktacje przyjęte
w Karcie Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 5 do Uchwały. Oferty złożone
nieprawidłowo pod względem formalnym nie będą poddane weryfikacji
merytorycznej.
9. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół wraz załącznikami pełnym wykazem
ofert złożonych na konkurs, zawierającym ocenę formalną i merytoryczną oraz
wykazem ofert, które Komisja Konkursowa rekomenduje do przyznania dotacji.

Załącznik do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Imię (imiona) ………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………..
Reprezentowany podmiot: …………………………………………………………………………………..
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
1) jestem / nie jestem* członkiem,
2) jestem / nie jestem* wolontariuszem,
3) jestem / nie jestem* członkiem władz
………………………………………………………………………………………………
podmiotu ubiegającego się o dotację.
2. Nie pozostaję z żadnym oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
3. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Wrocław, dnia …………………………...............
(podpis)

* Niepotrzebne skreślić

