
Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Wójta Gminy Bukowsko 

Nr 53/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

Regulamin prac Komisji do wyboru przedstawicieli organizacji do prac w Komisji 

konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Bukowsko w 2020 r. 

 

§ 1 

1. Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego komisji 

2. Komisja może realizować swoje zadania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum trzy 

czwarte składu. 

3. Członkowie Komisji maja obowiązek zapoznać się z treścią zgłoszeń kandydatów na 

przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji konkursowej opiniującej oferty na 

realizację zadań publicznych Gminy Bukowsko w 2020 r. 

4. Przewodniczący Komisji ma prawo zaprosić na posiedzenie kandydatów organizacji, 

zgłoszonych w postepowaniu, w celu weryfikacji ich wiedzy merytorycznej, dotyczącej 

realizacji zadań publicznych w zakresie działalności komisji konkursowej. 

 

§ 2 

1. Wyboru przedstawicieli dokonuje się poprzez głosowanie tajne, przy użyciu kart do 

głosowania, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Odpowiedzialny za przygotowanie kart do głosowania jest pracownik Referatu Geodezji, 

Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Dydni 

3. Każdy członek Komisji może oddać głos na trzech kandydatów. 

4. Przeliczenia głosów dokonuje Przewodniczący Komisji w obecności pozostałych 

członków Komisji. 

5. W przypadku ustalenia, ze w wyniku głosowania nie dokonano wybory przedstawicieli 

organizacji, z uwago na równa liczę oddanych głosów na więcej niż jednego kandydata, 

przewodniczący komisji zarządza głosowanie dodatkowe. 

6. W przypadku głosowania dodatkowego każdy członek Komisji może oddać głos na 

jednego kandydata spośród kandydatów którzy otrzymali równą liczę głosów. 

7. Przewodniczący Komisji dokonuje przeliczenia głosów. 

8. W przypadku ustalenia, ze w głosowaniu dodatkowym na kandydatów oddano równą 

liczbę głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji. 

 

§ 3 

1. Z prac Komisji sporządza się protokół podpisany przez wszystkich jej członków biorących 

udział w posiedzeniu, zawierający w szczególności informacje o: 

1) Zgłoszonych przez organizacje kandydatach; 

2) Ustaleniu prawidłowości i kompletności zgłoszeń; 

3) Przebiegu głosowania organizacji; 

4) Wyborze przedstawicieli organizacji. 



2. Przewodniczący Komisji przekazuje Wójtowi gminy Bukowsko informacje o wynikach 

głosowania. 

 

§ 4 

1. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

związanych z przedmiotem prac Komisji. 

2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. 

  


