
BURMi§TRn NY§Y
ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa
Zarządzenie Nr 1012014

Burmistrza Nysy
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sPrawie Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie
realizacji Projektów z zakresu roauoju spońu na teienie Gminy Nysa na rok 2015.

Na Podstawie art. 30 ust,1, ań. 31 iań. 33 ust. 3 i5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o_samoźądzie gminnym (t.j. Dz.U, z 2013r. poz.594 ze zm,) oraz § 6 ust,2 Zaządzenia Nr
170412014 Burmistza Nysy z dnia 19 listopada 2014 roku w sprańie ogłoszenia otwańego
konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Ńy.a na rok 2015
zauądzam co następuje:

§1
Powołuję Komisję Konkursową do opiniowanii wniosków na wsparcie realizacji projektów
zzakresu rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa na rok 2015.

W skład Komisji wchodzą :

1) Piotr Bobak

2) Zofia Kajling-Rudzka

3) Małg orzata Wawrzkowicz

4) Agnieszka Slusarz

5) Roman Niewiadomski

6) Jan Taramina

7) Wojciech Zimmerman

8) Dominika Sadowska

2

przedstawiciel Burmistrza Nysy, Przewodn iczący
Komisji
przedstawiciel Burmistrza Nysy, Członek Komisji,

przedstawicie! Burmistrza Nysy, Członek Komisji,

przedstawiciel Burmistrza Nysy, Członek Komisji,

przedstawiciel Nyskiego szkolnego związku
Sportowego, Członek Komisji,
przedstawiciel Nyskiego ośrodka Rekreacji, członek
Komisji,
przedstawiciel org anizacji pozarządowych , członek
Komisji,
przedstawiciel org anizaĄi pozarządawych , Członek
Komisji

BUR

Kor

3
Regulamin komisji konkursowej stanowi załącznik do zarządzenia.

4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik
do Zaządzenia Nr 1 Ol201 4
Burmistrza Nysy
zdnia 15 grudnia 2014 roku

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

§1
Komisja Konkursowa, zwana dalej ,,Komisją" dokonuje opiniowania złożonych wniosków
w otwańym konkursie projektów na wsparcie rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa na rok
2015, na zasadach określonych w Uchwale Nr Lllr789/10 Rady Miejskiej vi tlysie z dnia
10 listopada201Or. w sprawie określenia warunków itrybu wspierania finansowego zadania
własnego Gminy Nysa w zakresie twozenia warunków spzyjających rozwojowi spońu oraz
w ogłoszeniu o konkursie projektów wydanym przez Burmistrza Nysy w drodze Zarządzenia
Nr 170412014 z dnia 1 9 listopad a 2014 roku.

§2
1, komisja pracuje w składzie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia.
2. Zadaniem członków Komisjijest opiniowanie złozonych wniosków na wsparcie finansowe

w formie dotacji celowych realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na rok 2015,
których realizaĄa w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania
sportu oraz upowszechniania i kzewienia sportu na terenie Gminy Nysa, w różnych
dyscyplinach spońowych, popzez udział klubów spońowych reprezentujących Gminę
Nysa w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki spońowe.

3. Komisja przedkłada Burmistzowi Nysy propozycje wyboru pQektów, na które proponuje
się udzielenie dotacji.

1.

2.
3.

3
Członkowie Komisji po zapoznaniu się z wykazem złożonych wniosków składają
oświadczenie stanowiące załącznik 1 A do niniejszego regulaminu.
Komisja obraduje na posiedzeniach.
W pzypadku nieobecności członka Komisji posiedzenie odbywa się w zmniejszonym
składzie, pod warunkiem, że bieze w nim udział co najmniej połowa jej składu.

4
1. Otwarcie i rozpatrzenie wniosków przez Komisję następuje w terminie wskazanym

w ogłoszeniu o konkursie.
2, Opiniowanie projektów pod względem formalnym, merytorycznym ifinansowym odbywa

się na posiedzen iach za m kn iętych, bez udziału wn ioskodawców.

5
Komisja, pzystępując do opiniowania wniosków naboru projektów dokonuje kolejno
następujących czynności :
1) otwiera kopeńy z wnioskami,
2) ustala, które z wniosków spełniają warunki formalne, określone w Uchwale Nr Llll/789/10

Rady Miejskiejw Nysie zdnia 10 listopada2010r, w sprawie określenia warunków itrybu
wspierania finansowego zadania własnego Gminy Nysa w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi spońu orazw ogłoszeniu o konkursie projektów,

3) członkowie Komisji sprawdzają wnioski pod względem formalnym popżez wypełnienie
formulaza stanowiącego Załącznik Nr '1 B do niniejszego regulaminu; wnioski
zawieĘące braki formalne podlegają odrzuceniu,

4) członkowie Komisji rozpatrują pod względem merytorycznym i finansowym wnioski
spełniające warunki określone w Uchwale Nr Ltll/789/,t0 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
10 listopada 2010r, w sprawie określenia warunków i trybu,wspierania finansowego



zadania własnego Gminy Nysa w zakresie twozenia warunków spzyjających rozwojowi
sportu orazw ogłoszeniu o konkursie projektów,

5) oceny merytorycznej i finansowej wniosków Komisja dokonuje wpisując określoną liczbę
Punktów na formulazu stanowiącym Załącznik Nr 1 C do niniejszego regulaminu:

a) Komisja na podstawie informacji zawartych we wniosku moze zaproponować
kwotę dofinansowania, a także:

wskazać pozycje wymienione w budzecie pĘektu, które zostaną
dofinansowane,
wskazać pozycje wymienione w budżecie projektu, które nie mogą być
uwzględnione w kosztorysie pĘektu i w związku z tym podlegają
wykreśleniu.

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

6) Komisja wskazuje projekty, na które proponuje się udzielenie dotacji albo nie pzyjmuje
zadnego wniosku, pży czym

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

b) dofinansowanie uzyskują kolejne projekty z listy rankingowej do wyczerpania
Przeznaczonej puli Środków finansowych na dany konkurs projektów.

§6
1, Z Prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy

członkowie Komisji,
2. Protokół z pzebiegu otwańego konkursu projektów wraz ze wskazaniem propozycji

wyboru wniosków, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie pzyjęcie żadnego
z wniosków oraz pozostałą dokumentację konkursową Komisja pzedkłada Burmistzowi
Nysy.

§7
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyĄę o wyboze wniosków i o udzieleniu
dotacji podejmuje Burmistz Nysy w drodze zaządzenia.

§8
Wyniki konkursu projektów wrazz informacją o wysokości pzyznanych dotacji zamieszcza
9ię na tablicy ogłoszeń w budynku Uzędu Miejskiego w Nysie oraz w Biuletynie lnformacji
Publicznej.



Załącznik nr 1A da Załącznika nr 1

do Zarządzenia N r 1012014
Burmistrza Nysy
z dnia 15 grud nia 2014 roku

Nysa, dnia . ... roku

lmię i nazwisko

OSWIADCZENIE

1) nie jestem wnioskodawcą;
2) nie pozostaję w związku maźeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą, jego zastępcą prawnym lub
członkami władz osób prawnych ubiegających się o realizację projektu na wsparcie
rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa;

3) nie jestem związany z tytułu pzysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą,
jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się
o realizację projektu na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa;

4) nie pozostaję w stosunku podzędności służbowej w stosunku do wnioskodawcy,
jego zastępcy prawnego lub członków władz osób prawnych ubiegających się
o realizację projektu na wsparcie rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa;

5) nie pozostaję w stosunku podrzędności słuzbowej w stosunku do mażonka
wnioskodawcy, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia wnioskodawcy
albo osób zvviązanych z wnioskodawcąz tytułu pzysposobienia, opieki lub kurateli;

6) mój udział w opiniowaniu wniosków nie powoduje konfliktu interesu i nie pozostaję
z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że moze to budzić
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

,oJp'* srłalajicego oS*rO.r"ni.



Załącznik Nr 1 B
do Załącznika do Zarządzenia Nr 1012014
Burmistza Nysy
z dnia 15 grudnia 2014 roku

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU
NA REALlzAcJĘ PRoJEKTU NA WsPARclE RozWoJU sPoRTU NA TERENIE GMINY NYSA NA RoK 20{5

/NAZWA PROJEKTU/

Nazwa wnioskodawcy.
TAK / NIE uwagl

Numer wniosku:

WARUNKI FORMALNE
1 Czy wniosek złożony został przez podmiot uprawniony

2.
Czy wniosek został złożony na obowiązującym formularzu
stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Lllll789l1 0 Rady
Miejskiej ułNysie z dnia 10 listopada 2afir.

3.
Czy wniosek posiada prawidłowo i kompletnie wypełniony
formularz wniosku, podpisany przez osoby upowaznione

4. Czy cele statutowe są zgod ne z ogłoszeniem o konkursie

5. Czy są złożone wymagane załączniki:

ewidencji lub rejestru wraz z umocowaniem osob go
__leprezentujących

działalności dla podmiotow nowopowstałych

działalności dla podmiotow nowopowstałych
lnformacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku
2a14 na rożnych szczeblach klas rozgrywkowych

działalności klubu

rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego
związku sportowego lub podmiotu działąącego w jego
imieniu

osobowych zawodnikow tj. imienia i nazwiska oraz
numeru posiadanej licencji ewentualnie dokumentu
uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach
i zawodach ligowych lub wspołzawodnictwie spońowvm

wykonania projektu, uwzg lędniająca planowaną
wysokośó pobieranych wpłat od uczestników proiektu

realizowac projekt
Wniosek spełnia warunki formalne i jest dopuszczany
do oceny merytorycznej

Pod pisy człankow Komisji Kon ku rsowej :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Załącznik Nr 1 C
do Załącznika do Zarządzenia Nr 1012014
Burmistza Nysy
z dnia 15 grudnia 2014 roku

ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ i FINASOWEJ WNIOSKU
NA REAL|ZACJĘ PROJEKTU NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GM|NY NYSA NA ROK 2015

/NAZWA PR)JEKTU/
Nazwa wnioskodawcy:

Max
liczba

punktów

Otrzymana
Iiczba

punktów
UWAGl

Nr wniosku:

1.

Mozliwość realizacji projektu przez uprawniony podmiot,
rozumiana jako doświadczenie niezbędne do realizacji
projektu (0-{ pkt.); w przypadku stwierdzenia braku
mozliwości realizacji projektu przez podmiot wniosek nie
pod lega dalszem u rozpatrzen i u

1

2.

Znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na
terenie Gminy Nysa wraz z oddziaływaniem projektu na
sferę organ izacyjną sportu lub współzawodnictwo
sportowe i ich rozwoj na właściwym poziomie i oceną
ryierzonych efektow szkoleniowych (0-5 pkt.)

5

3.

Kalkulacja kosztow realizacji projektu, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu (kosztorys
jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztow
kwalifikowanych) (0-5 pkt.}

5

4.

Planowany udział środkow własnych klubu sportowego,
w tym udział środkow pochodzących z innych żrodeł na
realizację projektu (minimum 10o/o wkład własny) (0-3
pkt.};w przypadku stwierdzenia wkładu własnego klubu
spońowego poniżej 10% wniosek zostaie odrzuconv

3

5.
Wkład rzeczawy, osobowy, w tym praca społeczna
członkow klubu sportowego (0-5 pkt.) 5

o.

Ocena dotychczas reallzowanych projektow z udziałem
środkow z budżetu Gminy Nysa,
w tym rzetelnośó, terminowośó oraz sposób rozliczania
otrzymanych na ten cel środkow
(0-3 pkt.)

3

RAZEM 22

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

1.

2.

Nysa, dnia .. ...


