Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 3 lipca r.

Regulamin pracy Komisji
§ 1.
1. Komisja obraduje w składzie min. 2-osobowym,na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału
wnioskodawców.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji potwierdzają swoją obecność na każdym posiedzeniu na liście obecności.
4. W obradach Komisji, na zaproszenie, mogą uczestniczyć wnioskodawcy w celu udzielenia
dodatkowych wyjaśnień.
§ 2.
Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Komisji i kieruje bezpośrednio jej
pracami.
§ 3.
1. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie złożonych wniosków zgodnie §6 i §7 Regulaminu udzielania
dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie
powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko, stanowiącego załącznik do uchwały
LII/306/18 z dnia 27 czerwca 2018r. Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia inwestycyjne służące
ochronie powietrza. Bez rozpatrzenia pozostawiane będą wnioski niekompletne lub
nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym, 7-dniowym wezwaniu do uzupełnienia i
złożone po terminie.
2. Komisja może przeprowadzić kontrolę na nieruchomości, na której będzie realizowane
przedsięwzięcie inwestycyjne.
3. Kontrolę, o której mowa w pkt 2, przeprowadzać będzie, co najmniej 2 upoważnionych
członków Komisji. Fakt przeprowadzenia kontroli zostanie udokumentowany protokołem.
§ 4.
Komisja pracuje w sposób ciągły i na bieżąco opiniuje wnioski.
§ 5.
1. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, lub Zastępca
Przewodniczącego oraz członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu. Protokół, w
szczególności zawiera wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia dotacji, z podaniem
proponowanej jej wysokości, a także wykaz wniosków, które nie otrzymały rekomendacji do
udzielenia dotacji.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący lub Zastępca Komisji przedkłada
niezwłocznie Burmistrzowi Gminy Kłecko.
§ 6.
Ostateczną decyzję w zakresie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Kłecko, na podstawie
protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
§ 7.

Zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadza się w trybie właściwym

