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1. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Zastępcę Przewodniczącego Komisji 

oraz Sekretarza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w 

głosowaniu jawnym. 

2. Przewodniczący wyłącznie organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku 

nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje zastępca. 

3. Przewodniczący przygotowuje i zwołuje posiedzenia komisji. 

4. Przewodniczący ustala porządek posiedzenia komisji. Na pierwszym posiedzeniu członkowie 

komisji ustalają miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia kolejnego posiedzenia. Termin i miejsce 

kolejnych posiedzeń komisji wyznaczane są przez członków komisji na poszczególnych 

posiedzeniach komisji. 

5. Komisja może prowadzić obrady przy obecności co najmniej połowy jej składu. 

6. Obrady komisji są jawne. 

7. Rozstrzygnięcia merytoryczne komisji są podejmowane w formie zapisu do protokołu. 

8. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

komisji w głosowaniu jawnym.  

9. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej jeden głos, 

liczbę głosów „przeciw”. 

10. W głosowaniu jawnym członkowie komisji głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje 

się te, które oddano „za”, „przeciwko” i „wstrzymujące się”. 

11. Ocena Formularzy zgłoszeniowych zadania dokonywana jest niezależnie przez każdego członka 

komisji. 

12. Przy rozpatrywaniu przedłożonych Formularzy zgłoszeniowych komisja może zwracać się do 

Wnioskodawców o złożenie wyjaśnień dotyczących treści formularzy i dołączonych załączników 

(m.in. uszczegółowienie informacji na temat lokalizacji proponowanej do realizacji inwestycji, 

szacunkowego kosztu zadania). Dopuszcza się złożenie wyjaśnień przez Wnioskodawcę w formie 

pisemnej (w tym za pomocą faxu), elektronicznej oraz w trakcie rozmowy telefonicznej 

przeprowadzonej przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Odpowiedzi 

Wnioskodawcy są załączane do teczki złożonego przez Wnioskodawcę Formularza zgłoszeniowego 

zadania. 

13. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego Komisji lub członków Komisji, 

możliwe jest spotkanie z Wnioskodawcą celem wyjaśnienia członkom Komisji wątpliwości 

powstałych w trakcie oceny. 



14. Przy rozpatrywaniu przedłożonych materiałów, komisja może korzystać z pomocy ekspertów, 

pracowników urzędu, którzy według komisji posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w 

przedmiocie zaproponowanych przez Wnioskodawców zadań.   

15. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokół z posiedzenia Komisji oraz wszelkie 

inne dokumenty, w tym m.in. ostateczną listę propozycji zadań podlegających głosowaniu, listę 

nieuwzględnionych propozycji zadań, podpisuje osoba przewodnicząca obradom oraz Sekretarz 

Komisji. 

16. Protokoły obrad przechowuje się w Urzędzie Miejskim w Złotowie. 

 

  

 

 

 


