
BURMISTRZ NYSY
ul. i(olejowa 15

48_300 Nyea
zafządtenie N, ...!!!!,?ł...,,..tzoll

Burmistrza Nvsv
z dnia . K..,., maja iOi Z rołu

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofeń na wsparcae r€alizacji
zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych na rok 20l7.

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 2016 r. poz.239) oraz § 12
Uchwały Nr )fiVl/393/,16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami
pozażądowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne W sfeże pożytku
publicznego na rok2017" , zażądzam co następuje:

§r

Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania ofeń złożonych do konkursu na wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych na rok 2017, szczególnie popżez,. wspieranie pzedsięwzięć
promujących ideę odnowy wsi (w szczególności popzez organizację festynów, zawodów,
konkursów, turniejów), w następującym składzie:

1) Marek Rymarz
2) Robeń Giblak

3) Anna Jamrozowicz

4) lwona Kopcisz

5) Elżbieta Harhura

Z-ca Burmistza Nysy, Pzewodniczący Komisji,
Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki
Komunalnej, przedstawiciel Burmistrza Nysy, Członek
Komisji,
Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki
Komunalnej, przedstawiciel Burmistrza Nysy, Członek
Komisji,
Podinspektor Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki
Komunalnej, pzedstawiciel Burmistza Nysy, Członek
Komisji,
Prezes Stowazyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór,
pzedstawiciel organizacji pozarządowych, Członek
Komisji,

§2

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



ft'lT-:r:::" N, 7 !,! ł. .. t zo lz
Burmistlz ąNysy
zdnia ..#..... mĄa2017 roku

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

§1
Komisja Konkursowa, zwana dalej ,,Komisją" dokonuje opiniowania złoźonych ofeń
w konkursie na wsparcie realizaĄi zadania publicznego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2017 na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. lJ. z 2016 r, poz. 239), w Uchwale Nr )fiVl/393/16 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu
współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozaządowymi oraz innymi podmiotami
realizującymi zadania publiczne w sfeze pożytku publicznego na rok 2017" oraz
w ogłoszeniu o konkursie wydanym przez Burmistaa Nysy - Zarządzenie nr 1107120'17

Burmistza Nysy z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu
ofeń na Wsparcie realizaĄi zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2017r oraz Zaządzenie nr 112712017
Burmistza Nysy z dnia 4 mĄa 20'17 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nysy nr
1107 z dnia 28 kwietnia 2o17r w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu ofeń na wsparcie
realizaĄi zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój Wspólnot
i społeczności lokalnych na rck2017r.

§2
,1 . Komisja pracuje W składzie określonym w § 1 niniejszego Zaządzenia.
2. Zadaniem członków Komisji jest zaopiniowanie złożonych ofeń na realizaĄę zadania

publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych na rok 2O'l7, szczególnie popżez - wspieranie pzedsięwzięć promujących
ideę odnowy wsi (w szczególności popzez organizację festynów, zawodów, konkursów,
turniejóW).

3. Komisja pzedkłada Burmistzowi Nysy propozycje wyboru ofeń, na które proponuje się
udzielenie dotacji.

§3,l. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofeń składają oświadczenie
stanowiące Załącznik Nr 1 A do niniejszego regulaminu.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach.
3. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób.

§4
1 . otwarcie i rozpatżenie ofeft pzez Komisję następuie W terminie Wskazanym w ogłoszeniu

o konkursie.
2. Opiniowanie ofeń pod względem formalnym, me$orycznym ifinansowym odbylva się na

posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

Komisja, pzystępując do opiniowania
następujących czynności:

złożonych do konkursu, dokonuje kolejno
§5

ofeń

1) Otwiera kopeńy z ofeńami.
2) Ustala, które z ofeń spełniają Warunki formalne, określone W ustawie z dnia 24 kwietnia' 

2oo3 r. o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie oraz ogłoszeniu o konkursie.



3) Członkowie Komisji sprawdzają ofeńy pod względem formalnym poprzez wypełnienie
formulaza stanowiącego Załącznik 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 pżez Komisję.

5) Członkowie Komisji rozpatrują pod względem me$orycznym i finansowym ofeńy
spełniające warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o Wolontariacie oraz ogłoszeniu o konkursie.

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

dofinansowania, a także wskazać pozycje wymienione w budżecie projeKu, które
zostaną dofinansowane;

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

7) Komisja wskazuje ofeńy, na Kóre proponuje się udzielenie dotacji albo nie pzyjmuje
żadnej z ofeń, przy czym:
a) do udzielenia dotacji kwalifikują się ofeńy, 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 pżeznaczonej na konkurs ofeń.

§6
1. Z prac Komisji spoządza się protokół, Kóry podpisuje Pżewodniczący i wszyscy

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

ofeń, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nieprzyjęcia żadnei z oferl oraz
pozostałą dokumentację konkursową Komisja pzedkłada Burmistżowi Nysy.

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

§8
Wyniki konkursu ofeń wraz z informacją o Wysokości przyznanych 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.



lmię i nazwisko

OŚWlADCZENlE

oświadczam, że jako Pzewodniczący/członek KomisjiiEkspeń -:

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

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

3) nie jestem związany z tytułu pżysposobienia, 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 słuźbowej w stosunku do oferenta, jego
zastępcy prawnego lub członkóW władz osób prawnych ubiegających się
o realizację zadania publicznego;

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

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

* - niepotrzebne skreślić

podpis składającego oświadczenie

załacznik Nr 1 A do Załacznika Nr 1

do żarzadzenia Nr 44łł not
Burmistrza !y5y
z dnia .....'H........mąa 2017 loku

Nysa, dnia



załącznik N|l B do Zalącznika Nr 1

do Żaaądzenia Nr .l4 ł.ł .....tzoll
Burmisttz3 Nysy
z dnia ...19..... maia 2017 roku

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ OFERTY
NA REAL|ZACJĘ ZADAN|A PUBL|CZNEGO Z ZAK.RESU DZ|AŁALNOŚC| WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ

WsPoLNoT lsPoŁEczNoscl LoKALNYCH NA RoK 2017

wsoieranie przedsiewzieć promuiacvch idee odnowv wsi (w szczeqólności poprżez orqanizacie festvnów,
zawodów, konkursów, turnieiów).

/rodzaj zadania/

Nazwa oferenta:

TAK / NlE UWAGl

Numer ofeńy:

WARUNKl FORMALNE

1 czy oferta złożona została pżez podmiot uprawniony

2.
czy ofeńa została złożona na obowiązującym formulazu
wzoru ofeń

3,
Czy ofeńa posiada prawidłowo i kompletnie Wypełniony
formulaż oferty, podpisany przez osoby upoważnione

4, czy cele statutowe są zgodne z ogłoszeniem o konkursie

czy są złoźone Wymagane załączniki:

> odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub jego kopia),
innego Ęestru lub ewidencji zgodny z aktualnym
stanem faktvcznvm i prawnvm

> statut lub inny dokument (akt Wewnętźny) określający
pźedmiot działalności oferenta, Wynikający z odrębnych
przepisów

> dokument potwierdzający wysokość kwoty
dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy
zadania (np. umowa, dokument potwierdzający
Wysokość środkóW pżeznaczonYch na realizację
zadania WystawionY przez podmiot Wspóluczestniczący
w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta
o złożeniu Wniosku do innego podmiotu celem
zabezpieczenia Wkładu Własnego z innego żródła niż
budżet Gminy Nysa Wraz z podaniem terminu
rozpatlzenia złożonego Wniosku), W plzypadku
Własnego Wkładu finansowego pochodzącego z innych
źródeł Dublicznvch

> deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego
Wykonania zadania, uWzględniająca planowaną
wvsokość wołat Dobieranvch od uczestników zadania

> program pzedsięwzięcia promującego ideę odnowy wsi
(tj. festynu, zawodóW, konkursu, turnieju)

> regu|amin danego konkursu W ramach którego zostaną
pżyznane nagrody

/NAZWAZADAN|ł



> kwalifikacje osób, przy udziale których organizacia
pozażądowa lub podmioty Wymienione W ań. 3 ust. 3
zamierzają realizować zadanie publiczne

> ośWiadczenie o realizacji zadania bez powieźenia jego
Wykonania osobom tźecim

ofeńa spełnia warunki formalne i j6st dopuszczona
do oceny merytorycznej

Podpisy członkóW Komisji Konkursowej:

1.

2.

a

4.

5.

Nysa, dnia



załacznik Nr 1 c do Załacznika Nr 1

do źarzadzenia Nr..4l.łł..... tZOll
Burmistr4 Nysy
z dnia ...49....... maja 2017 roku

ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
NA REALlzAcJE ZADANIA PUBLlczNEGo zZAKRESU DzlAŁALNoŚcl WSPoMAGAJĄGEJ RozWoJ' WsPoLNoT lsPoŁEczNoŚcl loxłtl.tycH NA RoK 2ol7

wspieranie przedsiewzieć promuiacvch idee odnowv wsi (w szczeoólności poprzez oroanizacie festvnów.
zawodów. konkursów, turnieiów).

/rodzaj zadania/

/NMWAZADAN|ł

Nazwa oferenta:

Max
liczba

punktów

otżymana
liczba

punktów
UWAGl

Numer ofeńy:

1.

możliwość realizacji zadania pżez uprawniony podmiot,
rozumiana jako dośWiadczenie niezbędne do realizacji
zadania (0 - 1 pkt.); W plzypadku stwierdzenia braku
możliwości realizacji zadania przez podmiot ofeńa nie
podlega dalszemu rozpatrz eniu,
(0 - 1 pkt.)

1

2.

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

o

3.

kalkulacja kosztóW realizacji zadania, W tym
w odniesieniu do zakresu źeczowego zadania
(kosztorys jest Wiarygodny i przedstawia petną kalkulację
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 ,l0% Wkład
Własny)
(0 - 3 pkt.)
w przypadku stwierdzenia wkładu Własnego oferenta
Doniżei 10% oferta zostaie odzucona

3

5,

wkład żeczowy, osobowy, W tym świadczenia
Wolontariuszy l praca społeczna członkóW podmiotu
Wnioskującego
(0 - 6 pkt.)

6



o.

ocena dotychczas realizowanych zadań z udziałem
środków z budżetu Gminy Nysa, W tym żetelność,
terminowość oraz sposób rozliczania otżymanych na
ten cel środków
(0 - 3 pK.)

3

RAzEM 25

Nysa, dnia


