
2) Ustala, które z ofeń spełniają warunki formalne, określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszeniu o konkursie.

3) Członkowie Komisji sprawdzają ofeńy pod względem formalnym popzez wypełnienie
formularza stanowiącegoZałącznik Nr 1 B do niniejszego regulaminu,

4) Komisja w trakcie rozpatrywania ofeń pod względem formalnym może wezwać oferenta
do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Oferent winien uzupełnić braki
w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Komisję.

5) Członkowie Komisji rozpatrują pod względem merytorycznym ofeńy spełniające warunki
okreŚlone w ustawie w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszeniu o konkursie.

6) Oceny merytorycznej ofeń Komisja dokonuje wpisując określoną liczbę punktów na
formularzu stanowiącym Załączn|k Nr 1 C do niniejszego regulaminu:
a) Komisja na podstawie informacji zawańych w ofercie może zaproponowaó kwotę

dofinansowania, a także wskazać pozycje wymienione w budżecie projektu, które
zostaną sfinansowane;

b) Komisja może określić wysokość kwot na wybrane do dofinansowania pozyĄe
danego budżetu zadania.

1) Komisja wskazuje ofeńy, na które proponuje się udzielenie dotacji albo nie pzyjmuje
żadnej z ofeń, przy czym

a) do udzielenia dotacji kwalifikują się ofeńy, które uzyskały minimum 50%
maksymalnej liczby punktow podczas oceny merytorycznej ifinansowej,

b) dofinansowanie uzyskują kolejne ofeńy z listy rankingowej do wyczerpania
pfzeznaczonej puli środków finansowych na dany konkurs ofeń .

§6
1. Z prac Komisji spoządza się protokół, który podpisuje Pzewodniczący i wszyscy

członkowie Komisji.
2, Protokół z przebiegu otwańego konkursu ofeń wraz ze wskazaniem propozycji wyboru

ofeń, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie pzyjęcia żadnej z ofeń oraz
pozostałą dokumentację konkursową Kom isja przedkłada Burm istrzowi Nysy.

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

§8
Wyniki konkursu ofeń wraz z informacją o wysokości przyznanych dotacji zamieszcza się
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie pzy ul. Kolejowej 15, na stronie
i nternetowej U zęd u : www, nvsa. eu oraz w Bi u letynie l nformacj i Publ icznej.
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