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w sprawie przyznawania w 2017 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy

Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz w związku z realizacją programu „Odnowa Wsi

w województwie opolskim" Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

1. Postanawia się wprowadzić w 2017 roku wyróżnienie w formie bonusu rocznego
dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim".

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnienia określa „Regulamin przyznawania
w 2017 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących

w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

. 2017 r.z dnia....

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

Projekt

z dnia 16 października 2017 r.
Zatwierdzony przez
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Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 16 października 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W 2017 ROKU WYRÓŻNIENIA
W FORMIE BONUSU ROCZNEGO
DLA SOŁECTW Z GMINY NYSA

UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE
„ODNOWA WSI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM"

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.Regulamin określa zasady przyznawania wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw
z Gminy Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim".

2.Celem wprowadzenia regulaminu jest:

1)wyróżnienie i nagrodzenie sołectw z Gminy Nysa aktywnie realizujących założenia programu „Odnowa

Wsi w województwie opolskim",

2)wzrost atrakcyjności sołectwa,

3)aktywizacja  i integracja  społeczności   wiejskich   dzięki  wspólnemu  zaangażowaniu  się
w działania na rzecz środowiska lokalnego.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA, TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA W POSTACI BONUSU ROCZNEGO

1.Wyróżnienie w formie bonusu rocznego mogą otrzymać sołectwa z Gminy Nysa uczestniczące
w programie   „Odnowa   Wsi   w województwie   opolskim",  spełniające   kryteria   formalne

i merytoryczne określone w 3 ust. 8, 9.

2.W celu ubiegania się o wyróżnienie sołectwo winno złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik
do regulaminu wraz z materiałem dokumentacyjnym określonym w ust. 3.

3.Do wniosku należy dołączyć:

1)materiał  w postaci jednego dokumentu tj. plakat, wydruk ze strony internetowej, artykuł z prasy itp.,

który potwierdzi organizację imprezy kulturalnej.

2)dwie fotografie ilustrujące charakterystyczny produkt lub przedsięwzięcie lub imprezę kulturalną
promujące dane sołectwo.

4.Wnioski wraz z materiałem dokumentacyjnym w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wyróżnienie
w formie bonusu rocznego dla sołectwa uczestniczącego w programie „Odnowa Wsi w województwie
opolskim - nazwa sołectwa składającego wniosek" należy wysłać lub złożyć w Urzędzie Miejskim
w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, w terminie od 2 do H> listopada 2017 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Nysie.

5.Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania wyróżnienia w formie bonusu

rocznego.

6.Dopuszcza się możliwość przyznania dla kilku sołectw wyróżnienia w równej wysokości.
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3. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY PRZYZNAWANIU WYRÓŻNIENIA
W FORMIE BONUSU ROCZNEGO

1.Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upływie
terminu przyjmowania wniosków. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

2.Wnioski pod względem formalnym sprawdza Gminny Koordynator  programu „Odnowa wsi
w województwie opolskim" i przedkłada je Komisji   powołanej   Zarządzeniem Burmistrza Nysy,
w  składzie   co   najmniej     3-osobowym, zwanej     dalej     Komisją.  W przypadku   złożenia
w terminie wniosku niespełniającego wymogów formalnych Gminny Koordynator wzywa Wnioskodawcę
do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia

wniosku bez rozpatrzenia.

3.Złożone wnioski będą rozpatrywane przez Komisję pod względem merytorycznym wg kryteriów
i punktowej skali określonej w ust. 9. Komisja może uszczegółowić kryteria oceny. Z przebiegu swoich prac
Komisja sporządza protokół, podpisany przez członków Komisji.

4.Ocenie  podlegać  będzie  w szczególności  kompletność  złożonej    dokumentacji    i zgodność
zrealizowanych   przedsięwzięć   na   terenie   sołectwa   z celami  programu  „Odnowa   Wsi

w województwie opolskim".

5.Prawo interpretacji regulaminu przyznawania wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectwa
uczestniczącego w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim" oraz rozstrzygania kwestii
nie ujętych w regulaminie przysługuje Przewodniczącemu Komisji.

6.Po zaopiniowaniu wniosków Komisja przedstawia Burmistrzowi Nysy propozycje przyznania
wyróżnienia i jego wysokości. Burmistrz Nysy zatwierdza proponowane do wyróżnienia sołectwa
i wysokość przyznanych im wyróżnień w formie bonusów rocznych. Pozytywna decyzja Burmistrza Nysy
jest podstawą do przekazania sołectwom wyróżnień w formie bonusu rocznego na zasadach określonych

w 4.

7.Rozstrzygnięcia   Burmistrza   Nysy   podejmowane   w sprawie   przyznania   wyróżnień

w formie bonusu rocznego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

8.Kryteria formalne:

1)wniosek złożony przez sołectwo o którym mowa w 2 ust. 1,

2)wniosek złożony na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,

3)prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku podpisany przez Sołtysa, Przewodniczącego

Rady Sołeckiej oraz Lidera Grupy Odnowy Wsi,

4)dołączony materiał dokumentacyjny określony w 2 ust. 3.

9.Kryteria merytoryczne i ich ocena punktowa:

1)przedsięwzięcie przeprowadzone od października 2016 roku do września 2017 roku z zakresu
wyposażenia, zagospodarowania miejsc i terenów przeznaczonych do użytku publicznego w sołectwie.

(0-2 pkt za każde przedsięwzięcie)

2)imprezy kulturalne przeprowadzone w sołectwie od października 2016 r.  do września 2017 r.

(0-2 pkt za każde przedsięwzięcie)

3)sołectwo posiada stronę internetową (0-2 pkt)

4)organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (0-2 pkt za każde przedsięwzięcie)

5)organizacja czasu wolnego dla dorosłych (0-2 pkt za każde przedsięwzięcie)

6)sposoby w jakie sołectwo dba o środowisko (0-2 pkt za każde przedsięwzięcie)

7)jeden charakterystyczny produkt lub przedsięwzięcie lub impreza kulturalna promujące dane sołectwo

(0-3 pkt).

10.Wyniki przyznania wyróżnień w formie bonusu rocznego zostaną podane na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego w Nysie: www.nysa.pl .
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4. WYSOKOŚĆ, FORMA PRZEKAZANIA I SPOSÓB  WYDATKOWANIA ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA WYRÓŻNIENIE W FORMIE BONUSU ROCZNEGO

1.Na wyróżnienia  w formie bonusu rocznego przeznacza  się  w budżecie Gminy Nysa na

2017 r. kwotę 10.000 zł.

2.Wyróżnienie w formie bonusu rocznego zostanie przekazane nagrodzonemu sołectwu, poprzez
zwiększenie w budżecie Gminy Nysa na 2017 r. środków wyodrębnionych dla sołectwa po ogłoszeniu
wyników w komunikacie końcowym, zamieszczonym na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

3.Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

4.Wysokość wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla jednego sołectwa wynosi   maksymalnie

5.000 zt.

5.Wyróżnienia zostaną przyznane według uzyskanych punktów do wyczerpania środków finansowych

przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Nysa na 2017 r.

6.Wyróżnienie w formie bonusu rocznego dla sołectwa winno być wydatkowane na przedsięwzięcia -
zgodne z realizacją programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim". Faktury niezgodne z tymi
zasadami nie będą realizowane. Wyróżnienia nie można przeznaczyć na pokrycie kosztów poniesionych

przed ogłoszeniem ostatecznych wyników.
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3. Czy sołectwo posiada stronę internetową.

adresy:

1)

2)
3)
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2.   Proszę  wymienić  przeprowadzone  imprezy  kulturalne  od  października  2016 roku

do września 2017 roku na terenie sołectwa.

Krótki opisNazwa przedsięwzięciaLp.

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU ODNOWA WSI W SOŁECTWIE

I. Proszę wymienić przedsięwzięcia przeprowadzone od października 2016 roku
do września 2017 roku z zakresu wyposażenia, zagospodarowania miejsc i terenów przeznaczonych

do użytku publicznego w sołectwie.

2.Liczba osób w grupie Odnowy Wsi

3.Imię i Nazwisko przedstawiciela grupy odnowy

1. Nazwa Sołectwa.

OGÓLNE INFORMACJE O SOŁECTWIE

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Formularz wniosku o przyznanie wyróżnienia
w formie bonusu rocznego w 2017 roku dla sołectw

z Gminy Nysa uczestniczących w programie
„Odnowa Wsi w województwie opolskim"
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6.Proszę wymienić sposoby w jaki sołectwo dba o środowisko.

o
2)

3)

7.Proszę opisać jeden charakterystyczny produkt lub przedsięwzięcie lub imprezę kulturalną

promujący dane sołectwo i załączyć dwa zdjęcia.

PODPISY:

SOŁTYS WSI

PRZEWODNICZĄCY RADY SOŁECKIEJ

LIDER GRUPY ODNOWY WSI

Liczba osóbCel wyjazdu/spotkania/wykładuMiesiącWyjazd/
spotkanie/
wykład

Lp.

5. Jak sołectwo organizuje czas wolny dla osób dorosłych proszę wymienić w tabeli
wyjazdy/spotkania/wykłady edukacyjne jakie były organizowane od października 2016 do września

2017.

Liczba dzieciCel wyjazdu/spotkania/ wykładuMiesiącWyjazd/
spotkanie/

wykład

Lp.

4. Jak sołectwo organizuje czas wolny dla dzieci i młodzieży proszę wymienić w tabeli

wyjazdy/spotkania/wykłady edukacyjne jakie były organizowane od października 2016 do września

2017.

yl
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przyznawania
w 2017 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa

uczestniczących w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim"

Głównym założeniem programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim"

jest podejmowanie inicjatyw lokalnych przez społeczność wiejską. W programie tym

uczestniczy 21 sołectw z Gminy Nysa, których mieszkańcy czynnie podejmują działania

na rzecz wsi, wykorzystują posiadane zasoby i osiągają znaczące efekty. Proces odnowy wsi

wymaga partnerstwa sołectwa i gminy, które jest najlepszą szansą rozwoju wszystkich

sołectw.

Celem wyróżnienia miejscowości najbardziej aktywnych podejmujących inicjatywy

i przedsięwzięcia promujące założenia programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim",

w 2008 roku wprowadzono dodatkowe wsparcie finansowe w formie bonusu rocznego.

W 2016 roku 6 sołectw ubiegało się o wyróżnienie. W wyniku oceny formalnej

oraz merytorycznej wniosków złożonych przez sołectwa, przyznano cztery nagrody pieniężne

w łącznej kwocie 10.000 zł.

Wprowadzenie dodatkowego wsparcia finansowego jest jedną z form poprawy

aktywności mieszkańców, mobilizacji do podejmowania nowych, niejednokrotnie

innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa.

Wzorem ubiegłego roku, na ten ceł, w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki

w dziale 921 rozdziale 92109  4210 w kwocie 10.000 zł.


