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Zarządzenie nr 1 443 l 2022
Burmistrza Nysy

z dnia 9 maja 2022 r"

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizacji zadania publicznego

z zakresu działalności*rpor"óającej rozwój wspólnot ispołeczności lokaInych na rok2022,

Napodstawieart,,11ust. 1pktl iust.2orazań. 13,wzwiązku zart",4 ust,.1 pkt13ustawy

z dnia 24 kwietnia 2oo3 roku .o działalności pożytku publicznego 
. 
i wolontariacie

(Dz.U. z2020r.poz.łószl,ńnawiązaniudoUchwałyurxlvll7zo7t1lRadyMiejskiejwNysiezdnia
27 pażdziernika 2021 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego 

programu współpracy Gminy Nysa

7 organizaĄami pozar:ząJowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022",

ogła§zam
otwańy konkurs ofeń na wśparcie realizacji_zadania publicznego_

z zakresu działalnościwspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
narok2022

§1

RODZAJ ZADANlA l WYSOKOŚÓ ŚnOOXOW PUBLlCZNYCH PRZEZNACZONYCH
NA JEGO REAL|ZACJĘ

przedmiotem konkursu jest realizacja zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć, promujących ideę

odnowy wsi (w szczegolnoś ci poprzezorganizację festynów, z.awodów, konkursów, turniejów),

Na realizację zadania w 2O22'roku,w ramach nińĘszego konkursu, przeznacza się kwotę
30.000,00 zł

wysokośc środków na realizację zadaniatego samego rodzaju puekazanych:

w roku 2021 -
30.000,00 zł

2,

§2

ZASADY PRZYZNAWANlA DoTAcJl, TERMlN SKŁADANlA oFERT,
TERM|N l WARUNKl REALlZAcJl ZADANlA

w otwartym konkursie ofeń mogą uczestniczyć organizacje 
. 
pozarządowe

w rozumieniu ustawy o działalności pozytku }uOlicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą

oraz podmioty wymienione w art. 3- ust. 3 ustawy, prowadzące działalnośó statutową,

w szczególnosci oziaiaińóse pozytt<u publicznego z zakiesu działalności wspomagającej rozwoj

wsóOjnot'i społeczności lokalnych, działaBce nalzecz mieszkańców Gminy Nysa,

za,danie winno być realizowane w 2022 roku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez

oferenta, w okresie od dnia zawarcia umowy Oo d-nia określonego w umowie, nie dłuŻejjednak niŻ

do 30 listopada2022 roku,
W zakresie związanyń ze składaniem ofeńy, jak i. realizailą zadania publicznego oferent

zobowiązany jest do postępówania zgodnie zRoz§orządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

ióij zórolaźg . dńia ź7 kwietnii 2016 r. w"sprawie ochrony osob fizyczny9l w związku

z- p,rzetwarzaniem aanvcn osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE (Ógólne rozporządzenie o ochronie danych),

Wyłonienie oferenta w drodze niniejŚzego konkurŚu będzie stanowiło podstawę do zawarcia

uńo*y na reaIizację zadania publicznego, według następujących zasad:

1) dotacja będzie przekazana po zawarciu-umowy, w wysokości określonej ostatecznie

w umowie;
2) szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) okreŚlone zoŚtaną
' * zańrte.i umowie. Ź'ootacli ńie oęoą pokrywane kosztyponiesione przed zawarciem umowY

or^. pr."d przekazaniem środków z dotacji na rachunek Zleceniobiorcy;

3) ;E;rp;ÓlIu'pr=y,..n^nia dotacji w wysokości innej niz wnioskowana oferent ma obowiązek

dostosować kosziorys i harmonogram realizacji zadania do kwoty faktycznie_PrzYznan€1,

Oferty naleźy złożyć na formularzrj ofeńy określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego

Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego z dnia24 piżdziernika 201B r, w sprawie wzorÓw ofert

i ramowych wzorow urÓ* dotyczącycń realizacji zadania publicznego oraz wzoru sPrawozdania

z wykoninia tego zadania (Dz. |J. z2018l, poz,2057),

4,

A



o.

B,

9,

11.

12.

oferta musi spełniac wymagania określone w ań. 14 ustawy o działalności pozytku Publicznego
i o wolontariacie.
Wsparcie realizacji zadania oznacza dofinansowanie kosztów jego realizaCji do 907o, PrzY CzYm

wkład finansowy Óferenta, na ktory mogą składać się środki finansowe własne, środki finansowe

z innych żródeł niż budżet Gminy Nysa, w tym wpłaty i opłaty od adresatÓw zadania, nie moŻe bYÓ

niższy niż 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.
W pizypadku wkładu fińansowego pochodzącego z innych żródeł publicznych, 1a]ezY fakt ten

*yia.Źb dokumentem potwierózającym Ńysokośó zabezpieczonej kwoty dofinansowania
z imiennym oznaczeniem nazwy Żiaania (np. umowa, dokument potwierdzający wYsokoŚĆ

środków przeznaczonych na reaiizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczącY
w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta o złożeniu wniosku do innego POdmiOtu celem

zabezpieczenia wkładu własnego z innego żródła niz budzet Gminy Nysa wraz z Podaniem
termin u rozpatrzen ia złożonego wn iosku).
Finansowy wkład oferenta póchodzący z jego środków finansowych, ewentualnych wPłat i oPłat

od adresjtow zadania oraz z innych żrodeł niz środki publiczne winien zostać udokumentowanY

na rachunku oferenta wskazanym do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach

kasowych.
10. Dotacj'a na realizację zadania przewidującego w kosztorysie wpJajy i opłatY Pobierane

od uczestników zaoóńia będzie przyznana pod warunkiem, źe w dokumentaCh statutowYch

organizacji widnieje zapis o prowadzeniu przez organizację odpłatnej działalnoŚci PożYtku
publicznego, zgodnie z ań,, 10 ust. 3 ustawy,'Na 

etapie- r:ea|lzacji zadania oraz przy jego rozliczeniu dopuszcza się dokonywanie przesunięĆ

pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanYch kosztow

bturty. pizesuniecń uŹnalÓ sió Ża zgodne z umową, jeśli dana pozycja kosztorysu z dotacji
nie wzrosła o więcej niż2a%.
W ofercie organizacji na realizację zadania mogą być uwzględnione koszty:
1) merytoryczne, w tym koszty:' a) Źaku|pu usług niezbędnych do realizacji zadania tj usługi cateringowej

dla uczestników, usługi rozrywkowej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, obsługi

sanitdinej, obsługi porządkowej i innych,
b) zakupu materiaTow niezbędńych do realizacji zadania rozumianych jako ańYkułY

spozywcze, ańykuły jednorazowego użytku, ańykuły papiernicze oraz nagrody,

c) ubezpieczenia zadania,
2) o'bsługi zadania, w tym koszty administracyjne tj. obsługa finansowo - księgowa - wyłącznie' 

bezpośrednio związa na z realizacjązadania - pokryte w ramach środkÓw własnYch,
3) inne, w tym koszty promocji - wykazane jako niezbędne do wykonania zadania.

13. Ń ramach Óotacji sfinansowić mozna jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania
tj" koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie oraz.

rozsądnó wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej

księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zwerYfikowania
i poparte dokumentami- umowami, fakturami, itp.).

14. W ofercie nalezy ując cel zadania, który musi być spójny z zalożonymi rezultatami
oraz informację jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania.
Rezultaty powinny byc mierzalne i realne do osiągnięcia.

15. Do ofeńv należv dołaczvć:_ kopię z t(raFwego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodną
z aktualnym stJnem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany; (mzzliwe
jestzałączenie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS) ,

- statut organizacji lub inny dokument (akt wewnętrzny) określający przedmiot działalnoŚci
oferenta, ŻawieraĘcy postanowienia wymagane w art. 10 ust. 3 ustawy oraz uwzględniający
przedmiot działalności pozytku publicznego zgodny z zakresem ogłoszenia o konkursie,

- oświadczenie o przedmiocie działalności statutowej, osobach upoważnionych
do reprezentowania oferenta, posiadaniu kwalifikacji osob, przy udziale ktorych organizacja
pozarządowa lub podmioty wymienione w ań. 3 ust. 3 zamie,zają realizować zadanie publiczne
będące'przedmiotem konkursu, przestrzegania przepisów RODO oraz o zapoznaniu się z treŚcią

nihiejszego ogłoszenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do ofeńY,

- w pźypJdku-wkładu finansowego pochodzącego z innych żrodeł publicznych, nalezy załączyc
dokum'ent potwierdzający wysokośó kwoty tego wkładu z imiennym oznaczeniem nazwY

zadania (np. umowa, dókument potwierdzający wysokośc środkow przeznaczonych na realizację
zadania wystawiony przez podmiot wspołuczestniczący w finansowaniu zadania lub oświadczenie
oferenta o złozeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnegO z innego

żródła niż budżet Gminy Nysa wraz z podaniem terminu rozpatrzenia złoźonego wniosku),



- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, uwzględniającą
planowaną wysokośc pobieranych wpłat od uczestników zadania,

- program przedsięwzięcia promującego ideę odnowy wsi (tj, festynu, zawodów, konkursu,
turnieju),

- regulamin danego konkursu, w ramach ktorego zostaną przyznane nagrody,
_ xńlitixacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 zamierzająrealizowac zadanie publiczne,
- oświadczenie o realizacji zadania bez powiezenia jego wykonania osobom trzecim,
16. Wszystkie oryginały dokumentów i oświadczenia załączane do oferty lub składane w toku

realiŹacji zadinia i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione
do repiezentowania oferenta. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinnY zostaĆ
poświadczone ,,za zgodnośc z oryginałem" przez osoby tlpowaźnione do reprezentowania
oferenta,

,17. ofeńy nalezy przesłacwzaklejonych kopeńach na adres: lJrząd Miejskiw Nysie, ul. Kolejowa 15,

48 - i00 NyŚa'lub złożyc osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie (pańe|, w godzinach
pracy urzĘdu w terminie do dnia 31 maja 2022 roku. Kopeńa powinna być opisana
w njstępujłcy sposób: ,,otwańy konkurs ofeń na realizację zadania publicznego z zakresu
działalńoŚii 

-wspomagającej 
iozwój wspólnot i społeczności Iokalnych na rok 2022"

oraz nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę. O zachowaniu terminu decyduje data wPłYwu

do Urzędu.
18. ofeńy zostaną odrzucone pod względem formalnym i nie podlegają ocenie merytorYcznej,

w szczególnościjezeli ofeńy zostały złożone:
1) na innych drukach niż określone w ust. 5,

2) po upływiewyznaczonego w ust. 17 terminu,
3) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania oferenta,
4) przez podmiot nieuprawniony,
5) przez podmiot, ktory według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

6) nie zostały uzupełnione w trybie określonym w § 3 ust. 11.

19. W drodze konkursu dopuszcza się wybranie więcej niz jednej ofeńy z zastrzeżeniem,
iz ogolna kwotĄ przyznanych środkow nie ulega zwiększeniu.

20. ZłoŹenie ofeńy nie jest rownoznaczne z zapewnieniem pzyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.

4.

1,

§3

TERM|N, TRYB l KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

otwarcie ofeń nastąpi w terminie 10 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu
przyjmowania ofert, natomiast dokonanie wyboru ofeń nastąpi do dnia 16 czerwca 2022 r.

postępowanie konkursowe odbywaó się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie,
Złożone ofeńy będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję
Kon ku rsową powoła n ą Zarządzeniem B u rm istza Nysy.
ocenie podlegać będzie w szczególności zgodność celów statutowych podmiotu składającego
ofeńę w zakresie prowadzenia działalności wspomagającej rozwó.i wspólnot i społeczności
lokalnych, szczegolnie poprzez wspieranie przedsięwzięc promujących ideę odnowy wsi
(w szczegolności poprzez organizację festynow, zawodów, konkursów, turniejow), kompletnośc
złożonej dokumentacji, a takze spojnośc kosztorysu z zakresem merytorycznym ofeńy.
Decyzję o wyborze ofeńy i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistz Nysy w drodze zarządzenia, po
zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Pozytywna decyĄa Burmistrza Nysy jest podstawą
do przekazania podmiotowi dotacji po zawarciu stosownej umowy.
Burmistrz Nysy może odmówió wyłonionemu w konkursie podmiotowi podpisania urnovyy
i przyznania dotacji w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności
podwazające wiarygodnośc merytoryczną lub finansową oferenta.
Decyzje Burmistrza Nysy w sprawie wyboru ofeń i udzielenia dotacji nie są decyzjami,
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich trybu odwołania.
Warunkiem zawarcia umowy jest:
1) w przypadku przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości dołączenie:

a) aktualnego odpisu (lub jego kopii) z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
właściwego rejestru lub ewidencji,

b) oświadczenia o posiadanym rachunku bakowym wrazz podaniem jego numeru,
2) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niz wnioskowana dołączenie:

2,

J,

5

6.

7.

B.



1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

a) zaktualizowanego harmonogramu i zaktualizowanego kosztorysu realizacY z.adania

oraz dołączenió aktualnego odpisu (lub jego kopii) z Krajowego Rejestru Sądowego

lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,
b) oświadcŹenia o posiidanym rachunku bakowym wraz - podaniem jego numeru,

ria formalne stosowane przv rozpatrvwaniu iopiniowaniu ofert:

oferta złożona przez podmiot uprawniony;
oferla złożona w wymaganym terminie;
ofertażożona na obowiązującym formularzu wzoru ofeń;

prawidłowo i kompletnie ńvÓ"łńionv formularz ofeńy, podpisany przez osoby upoważnione;

cele statutowe zgodne z ogłoszeniem o konkursie;
dołączony odpiŚ z XralÓwego Rejestru Sądowego (lub jego kopia), innego rejestru

lub ewidencji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

Jóią..ony śtuńt lun-ińńv oor.u.ent (akt wewnĘtrzny) określający przedmiot działalności

oferenta, wynikający z odrębnych przepisów;
dołączony 

" 
ooxument 

' pótwierdzĄący wysokość kwoty wkładu finansowego

z imiennym oznaczeniem nazwy zaaóńii (np. umowa, dokument potwierdzający wysokośó

środkow przeznaczonych na realizailę zadania . wystawiony pżez podmiot

współuczesiniczący ń finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta

o złożeniu wniośku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego

z innego żródła niz budzet Gmińy Ńysa wraz z podaniem terminu rozPatrzenia złoŻonego

wniosku), w przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł

publicznych;
b; oołą.rone oświadczenie o przedmiocie działalności statutowej, osobac! uP.owaŹnionYch' 

do reprezentowania oferenta, posiadaniu kwalifikacjiosób, przy udziale ktÓrych organizacja

pozaiządowa lub podmioty wymienione w art, 3 ust. 3 zamierzają realizowaÓ zadanie

publiczńe będące przedmioiem konkursu, przestrzegania przepisów RoDo oraz
'o zapoznaniu 

'się 'z treścią niniejszego ogłoszenia, sporządzone według Wzoru

10)

11)
12)

stanowiącego załącznik do ofeńy;
dołączony program przedsięwziĘcia promującego ideę odnowy wsi (tj. festynu, zawodów,

konkurŚu, turnieju);
regulamin danego konkursu, w ramach którego zostaną przyznane nagrody;

Xw:aIinXacle osob, prry udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione

w ań" 3 ust. 3 zamierzająrealizować zadanie publiczne;

oświadczenie o realizaójizadania bez powierzenia jego wykonania osobom tzecim"
)

)r

)

2)

3
te
1

1

10 ne

11.

12.

@żezuprawnionypodmiot'rozumianajakodoŚwiadczenie
niezbędne do realiŻacji zadania (0 - 1 pkt.);w przypadku stwierdzenia braku moźliwoŚci

realizicji zadania przez podmiot ofeńa nie podlega dalszemu rozpatrzeniu,
jakośc wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale ktorych zadanie będzie

realizowane (0 - 6 pkt.),

3) kalkulacja kosztów realizaĄi zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania (kosztorys jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztów

kwalifikowanych) (0 - 6 pkt.),

4) planowany udział finansowych środków własnych oferenta, w tym udział ŚrodkÓw' pochodzących z innych zróaeł na realizację zadania (minimum 107o wkład własnY)

ło - e pńt.); w przy§adku stwierdzenia wkładu własnego oferenta poniżej 10 % oferta

zostaje odrzucona,
5) wkłaó rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członkow

podmiotu wnioskującego (0 - 6 pkt.)

6) ocena dotychczaŚ-reilizowanych zadań z udziałem środków z budzetu GminY NYsa,

w tym rzet-elność, terminowośĆ oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel Środkow

(0 - 3 pkt.).
Komisja Konkursowa w trakcie opiniowania ofeń pod względem formalnym moźe wezwaÓ

oferenia do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Oferent winien uzuPełnic braki

w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Komisję.
Komisja tworzy tzw, liŚtę rankingową ocenianych ofeń i wskazuje ofeńy, na ktore rekomenduje

udzielenie dotacji albo nie przyjmuje zadnej ofeńy, przy czym:
1)do udzielónia dotacji xń"atitirują się ofeńy, które podczas oceny merytorycznej ifinansowej

uzyskały minimum 50% maksymalnej liczby punktów,

2)dofininsowanie uzyskują kolejne ofeńy z listy rankingowej do wyczerpania puli Środków

finansowych przeznaczonej na konkurs ofert,

Wyniki konkursu zosianą podane 
-do 

wiadomości publicznej w drodze zarządzenia Burmistrza

Nysy.
lJ



§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Wsi i OchronY Środowiska

Urzędu Miejskiego w Nysie.

§5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie

przy ul. Kolejowej 16, na Śtronie internetowej Uzędu:- www.nysa,eu oraz w Biuletynie lnformacji

Publicznej,

§6

Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podpisania.


