REGULAMIN PRAC LOKALNEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
PROGRAMU „MŁODZI GNIEWNI DLA NAS PEWNI” FUNDACJI
FUNDUSZ LOKALNY SMK 2017
§1
1. Komisja Stypendialna zwana dalej Komisją Programu „Młodzi Gniewni Dla Nas Pewni”
Fundacji Fundusz Lokalny SMK (zwana dalej „Fundacją”) pracuje w oparciu o niniejszy
Regulamin Prac Komisji Stypendialnej.
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§2
Komisja jest ciałem doradczym powołanym na czas nieokreślony przez Prezesa Zarządu
Fundacji, z uwzględnieniem ust. 3.
Komisja składa się z minimum 5 członków, reprezentujących następujące instytucje:
Fundację Fundusz Lokalny SMK, prywatni i instytucjonalni sponsorzy i partnerzy, media
lokalne, lokalne organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, ośrodki kultury, szkoły i
instytucje publiczne, dotychczasowi wolontariusze i stypendyści.
Członkowie Komisji wywodzą się z instytucji, które są partnerami Fundacji lub
utożsamiają się z zasadami i ideą programów stypendialnych.
Darczyńca przekazujący darowiznę na Program „Młodzi Gniewni Dla Nas Pewni” może na
własne życzenie zostać członkiem Komisji. Członka Komisji może wskazać partner
partnerstwa „Młodzi gniewni dla nas pewni”.
Zarząd ma prawo odwołać członka Komisji w przypadku braku aktywności lub ciągłego
nieuczestnictwa w posiedzeniach Komisji. Wniosek w tej sprawie składa Prezes Zarządu
lub następuje to na wniosek pozostałych członków Komisji.
§3
W przypadku spotkania plenarnego Przewodniczący Komisji wybierany jest większością
głosów przez członków Komisji na pierwszym posiedzeniu.
W przypadku braku funkcję przewodniczącego pełni członek zarządu Fundacji.
Prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom Komisji.
W sytuacjach szczególnych członkowi Komisji przysługuje prawo wyznaczenia zastępcy,
potwierdzone pisemnym upoważnieniem.
Prawo udziału w posiedzeniach Komisji bez prawa głosu przysługuje osobom
zaproszonym przez Zarząd lub przewodniczącego Komisji.

§4
1. Komisja opiniuje wnioski o przyznanie stypendium składane przez kandydatów zgodnie z
Regulaminem Przyznawania Stypendium w ramach Programu „Młodzi Gniewni Dla Nas
Pewni” lub Regulaminem programu zewnętrznego, w ramach którego działa Program „Młodzi
Gniewni Dla Nas Pewni”

2. Komisja w szczególności wybiera kandydatów na stypendystów Programu.
3. Wszystkie decyzje podjęte przez Komisję wymagają zatwierdzenia Zarządu Fundacji
Fundusz Lokalny SMK.
4. Komisja ma prawo przedstawiać Zarządowi Fundacji wnioski dotyczące procedur i
realizacji działań związanych z Programem.
§5

1. Członkowie Komisji pracują samodzielnie lub obradują na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji lub Koordynator Programu.
3. Każdy członek Komisji zostanie zawiadomiony o kolejnym posiedzeniu najpóźniej na 5
dni przed planowanym terminem posiedzenia drogą telefoniczną, listowną lub
elektroniczną.
4. Obsługę posiedzeń Komisji sprawuje zespół organizacji.
5. Z każdego posiedzenia Komisji jest przygotowywany protokół, który zatwierdza
przewodniczący Komisji lub przewodniczący posiedzenia.
6. Zmiany w Regulaminie pracy Komisji wymagają zatwierdzenia analogicznego do
zatwierdzenia Regulaminu Komisji.
§6
1. W przypadku głosowania decyduje zwykła, bezwzględna większość głosów, przy min.
50% uczestnictwa członków Komisji.
2. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący.
3. Członek Komisji nie może być obecny w trakcie obrad w czasie rozpatrywania wniosku
i podejmowania decyzji o przyznaniu stypendium osobie, z którą ma formalne lub
nieformalne powiązania.

Zatwierdził:
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