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BURMlsTRz NY§Y
\ ul. Kolejowa 15 /\ 

48-300 Nysa Zarządzenie Nr { 739/2018
Burmistrza Nysy

z dnia 28 maja 20'l 8 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofeń na wsparcie realizacji
zadania publicznego z zakresu działa|ności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych na rok 2018.

Na podstawie ań. 15 ust, 2a, 2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r,

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz, U. z 2018 r. poz. 45O, ze zm.) oraz

§ 12 uchwały Nr XL|V/658/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 roku
w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami
pozalządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sfeze pożytku
publicznego na rok 2018", zarządzam co następuje:

§,|

Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofeń złożonych do konkursu na wsparcie
realizaĄi zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych na rok 2018, szczególnie popżez wspieranie pzedsięwzięć
promujących ideę odnowy wsi (w szczególności popzez organizację festynów, zawodów,
konkursów, turniejów), w następującym składzie:

Marek Rymaz Z-ca Burmistrza Nysy, Pzewodniczący Komisii,
Robeń Giblak Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Srodowiska,

przedstawiciel Burmistza Nysy, Członek Komisji,
Magdalena Wargocka Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony

Srodowiska, pzedstawiciel Burmistrza Nysy, Członek
Komisji,

4) Aneta Urbaniak-Szwarc Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony
Środowiska, pzedstawiciel Burmistza Nysy, Członek
Komisji,

5) Elźbieta Harhura Prezes Stowazyszenia Nyskie Księstwo Jezior iGór,
przedstawiciel organizacji pozaządowych, Członek
Komisji.

§2

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

zażądzenie Wchodzi w życie z dniem podpisania.

1)
2)

3)



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1739/20'18
Burmistza Nysy
z dnia 28 maja 20,18 roku

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

§1
Komisja Konkursowa, zwana dalej ,,Komisją" dokonuje opiniowania złożonych ofeń
W konkursie na wsparcie realizaąi zadania publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 20.18 na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego
i wo|ontariacie (Dz, U. z 2018 r. poz. 450), w Uchwale Nr XL|V/658/17 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu
współpracy Gminy Nysa z organizaąami pozaządowymi oraz innymi podmiotami
realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018" oraz
w ogłoszeniu o konkursie wydanym przez Burmistrza Nysy - Zarządzenie nr .1689/2018

Burmistlza Nysy z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu
ofeń _na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2018r.

§2
Komisja pracuje w składzie określonym w § 1 niniejszeg o Zaządzenia.
zad.aniem członków komisji jest zaopiniowanie złożonych ofeń na rcalizację zadania
publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i sp-ołeczności
lokalnych na rok 2018, szczególnie poprzez - wspieranie pzedsięwzięć promujących
ideę odnowy wsi (w szczególności popzez organizację festynów, zawodów, konkuisów,
turniejóW).
komisja pzedkłada Burmistzowi Nysy propozycje wyboru ofeń, na które proponuje się
udzielenie dotacji.

§3
członkowie komisji po zapoznaniu się z wykazem żożonych ofeń składają oświadczenie
stanowiące Załącznik Nr 1 A do niniejszego regulaminu.
Komisja obraduje na posiedzeniach,
Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób.

§4
1. otwarcie i rozpatzenie ofert pzez komisję następuje w terminie wskazanym w ogłoszeniu

o konkursie.
2. opiniowanie ofeń pod względem formalnym, merytorycznym ifinansowym odbywa się na

posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

Komisja, przystępując do opiniowania
następujących czynności:

złożonych do konkursu, dokonuje kolejno

1.

2.
c.

§5
ofeń

'1) Otwiera kopeńy z ofeńami.
2) Ustala, które z ofert spełniają warunki formalne, określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
_. ?093 r. o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie oraz ogłoszeniu o konkursie,
3) członkowie komisji sprawdzają ofeńy pod względem formalnyń popżez wypełnienie

formulaza stanowiącego Załącznik Nr 1 B do niniejszego regulaminu.
4) komisja w trakcie rozpatrywania ofeń pod względem formainym może wezwać oferenta

do złożelia dodatkowych informacji lub dokumentów. oferónt winien uzupełnić braki
W terminie 3 dni od daty powiadomienia pzez Komisję.



5) Członkowie Komisji rozpatrują pod względem merytorycznym i finansowym ofeńy
spełniające warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku pub|icznego i o Wolontariacie oraz ogłoszeniu o konkursie.

6) Oceny merytorycznej i finansowej ofeń Komisja dokonuje wpisując określoną liczbę
punktów na formulaż u stanowiącym Załącznik Nr 1 C do niniejszego regulaminu:
a) Komisja na podstawie informacji zawańych w ofercie może zaproponować kwotę

dofinansowania, a także Wskazać pozycje wymienione W budżecie projektu, które
zostaną dofinansowane;

b) Komisja może określić wysokość kwot na wybrane do dofinansowania pozycje
danego budźetu zadania.

7) Komisja wskazuje ofeńy, na które proponuje się udzielenie dotacji albo nie przyjmuje
żadnej z ofeń, pzy czym:
a) do udzielenia dotacji kwalifikują się oferty, które podczas oceny merytorycznej

i finansowej uzyskały minimum 50% maksymalnej liczby punktów,
b) dofinansowanie uzyskują kolejne ofeńy z listy rankingowej do wyczerpania puli

środków finansowych przeznaczonej na konkurs ofeń.

§6
1. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Pżewodniczący i wszyscy

członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu.
2. Protokół z pzebiegu otwańego konkursu ofeń wraz ze wskazaniem propozycji wyboru

ofeń, na które proponuje się udzielenie dotacji lub niepzyjęcia żadne1 z ofeń oraz
pozostałą dokumentację konkursową Komisja pzedkłada Burmistzowi Nysy.

§7
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzję o wyborze ofeń io udzieleniu
dotacji podejmuje Burmistz Nysy w drodze zażądzenia.

§8
Wyniki konkursu ofeń wraz z informacją o wysokości plzyznanych dotacji zamieszcza się
na tablicy ogłoszeń w budynku Uzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15, na stronie
internetowej Urzędu: www.um.nysa.eu oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej.



załącznik N|l A do Załącznika Nr 1

do zarządze^ia Nr 'l739/2018
Burmistrza Nysy
z dnia 28 maja 2018 roku

NySa, dnia

lmię i nazwisko

OŚWADCZENlE

Oświadczam, że jako Pzewodniczący/Członek Komisji/Ekspeń *:

1) nie jestem oferentem;
2) nie pozostaję w związku mażeńskim albo w stosunku pokrewieństwa

lub powinowactwa do drugiego §topnia z oferentem, jego zastępcą prawnym
lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o realizację zadania
publicznego;

3) nie jestem związany z tytułu pzysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego
zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się
o realizację zadania publicznego;

4) nie pozostaję w stosunku podrzędności służbowej w stosunku do oferenta, jego
zastępcy prawnego lub członków władz osób prawnych ubiegających się
o realizację zadania pub|icznego;

5) nie pozostaję w stosunku podlzędności służbowej w stosunku do maźonka
oferenta, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia oferenta albo osób
związanych z oferentem z tytułu plzysposobienia, opieki lub kurateli;

6) mój udział w opiniowaniu ofeń nie powoduje konfliktu interesu i nie pozostaję
z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpIiwości, co do mojej bezstronności.

* - niepotżebne skreślić

podpis składającego oświadczenie



/

/ załącznik Nr 1 B do Załącznika Nr 1

do Zarządzenia N |l 739/20 1 8
Burmistż a Nysy
z dnia 28 maja 2018 roku

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ OFERTY
NA REAL|ZACJĘ ZADANIA.PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZ|AŁALNOŚC| WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ

WsPoLNoT lsPoŁEczNoscl LoKALNYCH NA RoK 20l8

wspieranie przedsię

/rodzaj zadania/

/NAZWA ZADAN!ł

Nazwa oferenta:

TAK / NlE UWAGl

Numer ofeńy:

WARUNK| FORMALNE

1. Czy ofeńa złożona została przez podmiot uprawniony

2,
czy ofeńa została złożona na obowiązującym formularzu
wzoru ofeń

J, Czy ofeńa posiada prawidłowo i kompletnie Wypełniony
formularz ofeńy, podpisany pżez osoby upowaźnione

4. czy cele statutowe są zgodne z ogłoszeniem o konkursie

5. czy są złożone Wymagane załączniki:

> odpis z Kąowego Rejestru sądowego (lub jego kopia),
innego rejestru lub ewidencji zgodny z aktualnym
stanem faktvcznvm i prawnvm

> statut lub inny dokument (akt Wewnętrzny) określa.iący
przedmiot działalności oferenta, Wynikający z odrębnych
DrzeoisóW
dokument potwierdzający Wysokośó kwoty
dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy
zadania (np, umowa, dokument potwierdzający
Wysokość środkóW pżeznaczonYch na realizację
zadania Wystawiony pżez podmiot Współuczestniczący
w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta
o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem
zabezpieczenia wkładu własnego z innego żródła niż
budźet Gminy Nysa Wraz z podaniem terminu
rozpatżenia złożonego Wniosku), W przypadku
własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych
źródeł publicznvch

> deklaracja o zamlarze odpłatnego lub nieodpłatnego
Wykonania zadania, uwzględniająca planowaną
wvsokość wołat oobieranvch od uczestników zadania

> program przedsięWzięcia promującego ideę odnowy Wsi
(tj, festynu, zawodóW, konkursu, turnieju)

> regulamin danego konkursu W ramach którego zostaną
przyznane nagrody



> kwalifikac.je osób, przy udziale których organizacja
pozalządowa lub podmioty wymienione w ań. 3 ust. 3
zamierzaia realizować zadanie publiczne

> ośWiadczenie o realizacji zadania bez powierzenia jego
wvkonania osobom tzecim

ofeńa spełnia wa]unki formalne i jest dopuszczona
do oceny merytorycznej

Nysa, dnia



Zalącznik Nr 1 C do Załącznika Nr 1

do Zarządzenia Nr 1739/2018
Burmistż a Nysy
z dnia 28 maja 2018 roku

ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
NA REALlzAcJĘ ZADANlA.PUBLlczNEGo z ZAKREsU DzlAŁALNoścl WsPoMAGAJĄCEJ RozWóJ

WsPoLNoT lsPoŁEczNoŚcl LoKALNYCH NA RoK 2o18

wspieranie pzedsiewzieć promuiacvch idee odnowv wsi (w szczeqólności popzez oroanizacie festvnów,
zawodóW. konkursóW, turnieióW).

/rodzaj zadania/

/NMWA zADANlł

Nazwa oferenta:

Max
liczba

punktów

Otrzymana
liczba

punktów
UWAGl

Numer ofeńy:

1

moźliwośó realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
rozumiana jako dośWiadczenie niezbędne do realizacji
zadania (0 - 1 pkt.); W przypadku stwierdzenia braku
możliwości realizaqi zadania plzez podmiot ofeńa nie
podlega dalszemu rozpatrzeniu,
(0 - 1 pkt.)

1

2.

jakość Wykonania zadania i kwalifikacje osób,
przy udziale których zadanie będzie realizowane
(0 - 6 pkt.)

b

kalkulacja kosztóW realizacji zadania, W tym
W odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
(kosztorys jest Wiarygodny i przedstawia pełną kalkuIację
kosztóW kwalifikowanych)
(0 - 6 pkt.)

6

4,

planowany udział finansowych środkóW własnych
oferenta, W tym udział środków pochodzących z innych
źródeł na realizację zadania (minimum 10% Wkład
Własny)
(0 _ 3 pkt.)
w pzypadku stwierdzenia Wkładu własnego oferenta
poniżej 10% ofeńa zostaie odrzucona
wkład żeczowy, osobowy, w tym świadczenia
Wolontariuszy i praca społeczna członków podmiotu
Wnioskującego
(0 - 6 pK.)

6



ocena dotychczas realizowanych zadań z udziałem
środkóW z budżetu Gminy Nysa, W tym żete|ność,
tgrminowośó oraz sposób rozliczania otrzymanych na
ten cel środków

Nysa, dnia


