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Zarządzenie Nr 5ł 8 norc
Burmistrza Nysy

z dnia 29 grudnla 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie
realizacii zadań z zakresu roaroju spońu na terenie Gminy Nysa na rok 20{6

Na podstawie ań.30 ust.1, ań.31 iart.33 ust.3 i5 ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z2015 r. poz.1515) oraz 5 ust.1 uchwały Nr XlV/180/15
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania finansowego rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa (Dziennik Uzędowy
Województwa Opolskiego poz. 2890) i 3 ust. 3 Zaządzenia Nr 52712015 Burmistza Nysy
z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu wniosków na
wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa na rok 2016
zarządzam co następuje:

1

Powołuję Komisję Konkursową do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2016, w następującym składzie:

1) Piotr Bobak

2) Zofia Kajling-Rudzka

przedstawicie! Burm istza Nysy, Przewodniczący Kom isj i

przedstawiciel Burmistrza Nysy, Członek Komisji,

3) Małgozata Wawzkowicz pzedstawiciel Burmistza Nysy, Członek Komisji,

4) RomanNiewiadomski pzedstawiciel NyskiegoSzkolnegoZwiązkuSpońowego,
Członek Komisji,

5) StanisławSzczerbiński pzedstawiciel organizaĄipozarządowych, Członek
Komisji.

2
Reg u lam i n Kom isj i Konkursowej stanowi załącznik do zarządzenia.

3
Zarządzenie wch odzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zaządzenia Nr 5481201 5
Burmistrza Nysy
zdnia 29 grudnia 2015 roku

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

§1
Komisja Konkursowa, zwana dalej ,,Komisją" dokonuje opiniowania złożonych wniosków
w otwańYm konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju spońu na
!ęPnle Gminy Nysa na rok 2016, na zasadach określonych w Uchwale Nr xlvtiaotl5 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu
wsPierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa ofaz w ogłoszeniu
o konkursie wniosków wydanym pżez Burmistza Nysy w droóze Zarządzenia Nr 52712015
z dnia 16 grudnia 2015 roku.

§2
1 Komisja pracuje w składzie określonym w § 1 niniejszego Zaządzenia.
2, Zadaniem członków Komisjijest opiniowanie żoZony{h wniosiów na wsparcie realizacji

zadań z zakresu rozwoju sportu, które w sposób bezpośredni pzyczynią się do popra*y
osiąganYch wyników spońowych poprzez udział we współzawodniciwió spbrtbwvń
w róŻnYch dyscyplinach spońu, na wszelkich poziomach i we wszelkich kategorijch
wiekowYch Przez,zawodników, zespoły i drużyny, poprawy warunków uprawianiispońu
w klubach spońowych, upowszechniania i kzewienia spońu oraz promocji sportu
i aktywnego stylu życia.

3. Komisja Pzedkłada Burmistrzowi Nysy propozycje wyboru wniosków, na które proponuje
się udzielenie dotacji.

1. Członkowie Komisji po zapoznaniu
oświadczenie stanowią ce załącznik 1 A

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

3
się z wykazem złożonych wniosków składają
do niniejszego regulaminu.

osób.

1.
4

Otwarcie l rozpatrzenie wniosków przez Komisję następuje w terminie wskazanym
w ogłoszeniu o konkursie.
Opiniowanie wniosków pod względem formalnym i mefiorycznym odbywa się na
posiedzeniach zamkniętych, bez udziału wnioskodawców.

5
komisja, przystępując do opiniowania wniosków
następujących czynnoŚci.
1) otwiera koperty zwnioskami,

złożonych do konkursu, dokonuje kolejno

2) ustala, ktore zwniosków spełniają warunki formalne, określone w Uchwale Nr X!V/180/15
RadY Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada2O15r, w sprawie określenia warunków i trybu
wsPierania finansowego zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa Óraz
w ogłoszeniu o konkursie,

3) członkowie Komisji sprawdzają wnioski pod względem formalnym poprzez wypełnienie
formulaza stanowiącego załącznik Nr 1 B do niniejszego regulaminu

4) w PzYPadku uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku uniemożliwiających
dokonanie oceny wniosku lub wywołujących wątpliwości co do zakresu planowanógodo
realizaĄi zadania, Komisja vlzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełńienia
wniosku w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Komisję.



5)

6)

członkowie Komisji rozpatrują pod względem merytorycznym wnioski spełniające warunki
określone w Uchwale Nr XlV/180/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2O15r,
w sprawie okreśIenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania rozwoju spońu
na terenie Gminy Nysa oraz w ogłoszeniu o konkursie,
oceny merytorycznej wniosków Komisja dokonuje wpisując określoną liczbę punktów na

formulazu stanowiącymZałącznik Nr 1 C do niniejszego regulaminu:
a) Komisja na podstawie informacji zawańych we wniosku może zaproponowaĆ

kwotę dofinansowania, a także:
wskazać pozycje wymienione w budżecie wniosku, które zostaną
dofinansowane,
wskazać pozycje wymienione w budżecie wniosku, które nie mogą
być uwzględnione w kosztorysie wniosku i w związku z tym podlegają
wykreśleniu.

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

7) Komisja wskazuje wnioski, na które proponuje się udzielenie dotacji
żadnego wniosku, plzy czym|

albo nie przyjmuje

1. Z prac Komisji sporządza się
członkowie Komisji.

2. Protokół z przebiegu otwartego konkursu wniosków
wyboru wniosków, hd które proponuje się udzielenie
z wniosków oraz pozostałą dokumentację konkursową
Nysy.

minimum 50o/o

wraz ze wskazaniem propozyqa
dotacji lub nie przyjęcie żadnego
Komisja przedkłada Burmistzowi

a) do udzielenia dotacji kwalifikują się wnioski, które uzyskały
maksymalnej liczby punktow podczas oceny merytorycznej,

b) dofinansowanie uzyskują kolejne wnioski z listy rankingowej do wyczerpania
przeznaczonej puli środków finansowych na dany konkurs wniosków.

6
protokół, ktory podpisuje Pzewodniczący i wszyscy

7
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu
dotacji podejmuje Burmistz Nysy w drodze zarządzenia,

8
Wyniki konkursu wniosków wrazz informacją o wysokości plzyznanych dotacji zamieszcza
się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej, na stronie
internetowej Uzędu: orazw Biuletynie lnformacji Publicznej.



Załącznik nr 1A do Załącznak:nr 1

do Zarządzenla N r 5481201 5
Burmistza Nysy
z dnia 29 grud nia 201 5 roku

Nysa, dnia roku

i;i; i nazwi.k;

OŚWIADCZENIE

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 wsparcie realizaĄi zadań
zzakresu rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa na rok 2016;

3) nie jestem zutiązany z tytułu pzysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą,
jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się
o wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa na rok
2016;

4) nie pozostaję w stosunku podzędności służbowejw stosunku do wnioskodawcy, jego
zastępcy prawnego lub członków władz osób prawnych ubiegających się
wsparcie realizaĄi zadań z zakresu rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa na rok
2016;

5) nie pozostaję w stosunku podrzędności służbowej w stosunku do maźonka
wnioskodawcy, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia wnioskodawcy albo
osób związanych z wnioskodawcąz tytułu przysposobienia, 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 może to budzić
uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

poJ pi; .kłJaiicego .S*"Oc=enie



Załącznik Nr 1 B
do Załącznika do Zaządzen ia N r 5481201 5
Burmistza Nysy
z dnia 29 grudnia 2015 roku

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU
NA WSPARGIE REALIZAGJ! ZADAŃ z złxResu RozWoJU sPoRTU NA TERENIE GMINY NYSA NA RoK 2016

/TYTUŁZADAN|A/
Nazwa wnioskodawcy:

TAK / NlE uwagl

Numer wniosku:

WARUNK! FORMALNE
1 Czy wniosekzłożony został pzez podmiot uprawniony

2

Czy wniosek posiada prawidłowo i kompletnle wypełniony
formularzwniosku (zgodny zZałącznikiem nr 1 do Uchwały Nr
X!V/1 80115 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r.),
podpisanv przez osoby upoważnlone

3. Czy cele statutowe są zgodne z ogłoszeniem o konkursie

4 Czy są złożone vvymagane załączn l ki .

z ewidencji lub
wnioskodawcv

l Ęestru lub odpowiednio vvyciąg
nne dokumenty potwierdzające status prawny
umocowanie osób qo reprezentuiących

o kreś I aj ący p zed m i ot działaln ości wn i oskod awcy,
vtnrnikaiący z odrębnych pzepisów

z imiennym oznaczeniem nazw zadania (np. umowa,
doku ment potwi e rdzĄący vvysokość środ ków
przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez
podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania lub
oświadczenie wnloskodawcy o złożeniu wniosku do innego
podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego
żrodła niz budzet Gminy Nysa wraz z podaniem terminu
rozpatrzenia złożonego wniosku) - w przypadku wkładu
flnansoweqo pochodząceqo z innvch żrodeł publicznych,

w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego
związku sportowego lub podmiotu działalącego w jego
lm!enlu

2015 na różnvch szczeblach klas rozgrywkowych

n i eod płatneg o wyko n a n i a zadania, uwzg l ęd n i aj ąca
planowaną wysokość wpłat pobieranych od uczestników
zadania

realizowac zadanie (kserokopie dokumentów trenera lub
instruktora uprawniające do prowadzenia zalęć w zakresie
dyscypliny spońowei)

wvkonania osobom trzecim
Wniosek spełnia warunki formalne i jest dopuszczony do
oceny merytorycznej

Pod pisy członkow Komisji Konkursowej:

1.

2.

3.

4.

5.



Załącznik Nr 1 C
do Załącznika do Zaządzenia Nr 54812015
Burmistza Nysy
zdnia 29 grudnia 2015 roku

ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
NA WsPARclE REALlzAcJl ZADAŃ z złxResu RozWoJU sPoRTU NA TERENIE GMINY NYSA NA RoK 2016

/TYTUŁ zuDANIA/

Nazwa wnioskodawcy:
Max

liczba
punktów

Otrzymana
Iiczba

p9nktów
UWAGl

Nr wniosku:

1.

znaczenie zgłoszonego wniosku dla realizacJi celu
publicznego określonego w 1 tj przedmiocie konkursu
(0 - 4 pkt.)

4

2.
wysokośó środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych żrodeł niz budżet Gminy Nysa na
realizaqę zadania (0 - 3 pkt.)

3

3
kalkulacja kosztów rea! izacji zadania (kosztorys zadan ia)
w związku z zakresem rzeczowym zadania (0 - 4 pkt )

4

4
jakośó wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy
udziale ktorych zadanle będzle realizowane (0 - 3 pkt.)

3

5
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków podmiotu
wnioskującego (0 - 3 pkt.)

3

6.

ocena dotych czas realizowanych zadan z udziałem
środkow z budżetu Gminy Nysa,
w tym rzetelnośó, terminowość oraz sposob rozliczania
otrzymanych na ten ce! środkow (0 - 3 pkt.)

3

RAzEM 20

Podpisy członków Komisji Konkursowej :

1.

2.

3.

Nysa, dnia


