Stypendium MECENAT Kick off – wsparcie dla lidera

Regulamin Pracy Komisji Stypendialnej
WSTĘP
Komisja Stypendialna (dalej jako: ,,Komisja”) zostaje powo ana przez Zarz d Towarzystwa
Kulturalnego „Echo Pyzdr” (dalej jako: ,,TK Echo Pyzdr”) w drodze uchwa y i dzia a w oparciu o postanowienia niniejszego
regulaminu.
§1
1. Cz onkowie Komisji powo ani zostaj spo ród cz onków TK Echo Pyzdr, sponsorów programu stypendialnego oraz
instytucji partnerskich.
2. Komisja liczy od 5 do 7 cz onków.
3. Komisja powo uje spo ród swoich cz onków przewodnicz cego Komisji poprzez g osowanie zwyk wi kszo ci g osów, na
okres 5 lat.
4. Przewodnicz cy Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnej pracy Komisji oraz przestrzeganie przy ocenie
wniosków zasad okre lonych niniejszym regulaminem oraz zasady równo ci i obiektywizmu.
5. Przewodnicz cy odpowiada równie za przestrzeganie Regulaminu Przyznawania Stypendium przez cz onków Komisji
Stypendialnej oraz za sporz dzon i zgromadzon dokumentacj stypendialn .
6. Przewodnicz cy Komisji Stypendialnej mo e wyznaczy spo ród cz onków Komisji Stypendialnej swojego Zast pc .
Wyznaczenie Zast pcy nast puje
w formie pisemnego upowa nienia.
§2
1. Do kompetencji Komisji nale y:
a) przeprowadzenie oceny wniosków;
b) akceptowanie b d odrzucenie wniosku;
c) podejmowanie decyzji o wysoko ci wiadczonego stypendium;
d) ocena realizacji przez beneficjenta stypendium projektu spo ecznego obj tego wnioskiem o udzielenie stypendium.
2. Swoje kompetencje Komisja realizacje na podstawie i w granicach postanowie Regulaminu Przyznawania Stypendium.
§3
1. Komisja jest powo ana na okres funkcjonowania programu stypendialnego MECENAT Kick off – wsparcie dla lidera.
2. Cz onkowie Komisji pe ni swoje obowi zki nieodp atnie.
3. Zarz d ma prawo odwo a cz onka Komisji w przypadku braku aktywno ci lub ci g ego nie uczestnictwa w posiedzeniach
Komisji.
§4
1. Posiedzenie Komisji w miar potrzeb zwo uje Przewodnicz cy lub Zarz d TK Echo Pyzdr, nie rzadziej ni 1 raz w roku.
2. Komisja podejmuje decyzje na podstawie g osowania, zwyk wi kszo ci g osów przy obecno ci przynajmniej 3 cz onków
Komisji Stypendialnej.
3. W przypadku równej liczby g osów decyduje g os Przewodnicz cego Komisji.
4. Decyzje podj te przez Komisj opisane s ka dorazowo w protokole z posiedzenia Komisji sporz dzonym przez protokolanta
i podpisanym przez obecnych podczas posiedzenia cz onków Komisji.
5. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przys uguje odwo anie.
6. Komisja ma prawo przedstawia Zarz dowi TK Echo Pyzdr wnioski dotycz ce procedur i realizacji dzia a zwi zanych z
Programem.
§5
1. Cz onek Komisji nie mo e uczestniczy w posiedzeniu komisji, gdy rozpatrywany jest wniosek osoby formalnie z nim
powi zanej.
2. Stypendium nie mog otrzyma dzieci cz onków Komisji Stypendialnej.
§6
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagaj pisemnej uchwa y Zarz du TK Echo Pyzdr.

