REGULAMIN
KOMISJI GRANTOWEJ
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1
Komisja Grantowa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją”, jest organem
wykonawczym Pomorskiego ZPN powołanym w celu przyjmowania, analizy oraz oceny wniosków,
składanych przez członków Pomorskiego ZPN w związku z organizacją różnego rodzaju piłkarskich
imprez sportowych.
§2
Działalność Komisji podlega prezesowi Pomorskiego ZPN.
§3
1. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków, w liczbie
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji, powołanych i odwoływanych przez Zarząd
Pomorskiego ZPN.
2. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby, niekarane prawomocnym wyrokiem Sądu, za
przestępstwa umyślne.
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.
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§4
Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, sekretarz
lub inny członek wyznaczony przez przewodniczącego.
Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, a w przypadku czasowej przeszkody do sprawowania
tej funkcji przez przewodniczącego, z powodu choroby lub długotrwałej nieobecności, w jego
zastępstwie wiceprzewodniczący. O terminie posiedzenia upoważniona osoba zobowiązana jest
zawiadomić wszystkich członków Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności Komisji, decyzje lub postanowienia Komisji
mogą być podejmowane w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Decyzje lub postanowienia są ważna, gdy każdy członek Komisji
został powiadomiony o treści decyzji poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną za pośrednictwem
poczty email, na wskazany uprzednio adres, a także zostanie poinformowany o terminie, do którego
można oddawać ważne głosy. Termin na oddanie głosu przez członka Komisji nie może być krótszy
niż 12 godz.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest odbycie posiedzenia w trybie zdalnych z
wykorzystaniem komunikatorów internetowych.
W posiedzeniu Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura Związku
oraz inne zaproszone osoby, z głosem doradczym.
Przewodniczący reprezentowanie Komisję na zewnątrz oraz stosunku do innych organów
statutowych, jak i wobec osób trzecich w tym mediów, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom jak
również przedkłada Zarządowi Pomorskiego ZPN informacje i sprawozdania z działalności Komisji.

§5
Komisja grantowa ogłasza otwarte konkursy grantowe, w których określa kryteria uczestnictwa w
konkursie, w szczególności:
a) miejsce, termin i formę składania wniosków,

b)
c)
d)
e)

termin i tryb rozpatrzenia wniosków,
kryteria oceny wniosków,
sposób informowania o wynikach konkursu,
sposób rozliczania przyznanych środków.

§6
Komisja ma prawo zobowiązać organizatorów do przesłania relacji opatrzonej zdjęciami z
przeprowadzonych turniejów, celem wykorzystania ich na stronie internetowej Pomorskiego ZPN.
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§7
Komisja ogłasza konkurs na wsparcie finansowe organizacji imprez piłkarskich cztery razy w roku zimowe, wiosenne, letnie i jesienne.
Za imprezy zimowe uważa się festyny, turnieje, konkursy itp. organizowane w terminie 01.01-31.03.
danego roku.
Za imprezy wiosenne uważa się festyny, turnieje, konkursy itp. organizowane w terminie 01.0430.06. danego roku.
Za imprezy letnie uważa się festyny, turnieje, konkursy itp. organizowane w terminie 01.07-30.09.
danego roku.
Za imprezy jesienne uważa się festyny, turnieje, konkursy itp. organizowane w terminie 1.10-31.12.
danego roku.

§8
Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, Komisja może przyznać środki finansowe poza terminami
obligatoryjnymi oraz rozpatrzyć wnioski innych podmiotów działających na rzecz rozwoju dyscypliny
sportu piłka nożna.
§9
1. Komisja grantowa ocenia wnioski pod względem formalnym oraz merytorycznym, przyznając środki
finansowe zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.
3. Komisja ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku w terminie 6 dni roboczych
od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Powyższe dotyczy tylko braków formalnych.
§ 10
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza sekretarz Komisji lub inny członek, a podpisuje
przewodniczący posiedzenia i sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności
powinien być nie później niż w terminie 14 dni od jego daty przekazany dyrektorowi biura Związku.
3. Obsługę techniczno-organizacyjną działania Komisji zapewnia Biuro Pomorskiego ZPN.
4. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN.
§ 11
1. Stanowisko lub postanowienie Komisja podejmowane jest zwykłą większością głosów obecnych na
posiedzeniu Komisji.
2. Do ważności stanowiska lub postanowienia wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu
osobowego Komisji.
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego Komisji lub osoby
prowadzącej posiedzenie.

4. Do reasumpcji stanowiska lub postanowienia wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych
członków na posiedzeniu Komisji.
5. Stanowisko lub postanowienie zainteresowanym stronom przekazywane są w formie pisemnej, a
podpisywane przez przewodniczącego Komisji lub upoważnionego członka Komisji oraz dyrektora
Biura Związku.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 13
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.10.2020 r. i
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN tracą moc.
Prezes Pomorskiego ZPN
Radosław Michalski

