
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Nowy Targ
Nr 0050.Z.118.2016
z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  oraz  tryb  pracy  Komisji  Konkursowej  zwanej  dalej
„Komisją”

§1
Komisja działa na podstawie:

1) Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowego Targu Nr 0050.Z.118.2016 z dnia 2 sierpnia
2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania projektów  na
zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta
Nowy Targ,

2) Uchwały nr VII/46/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie:
określenia  warunków  i  trybu  finansowania  zadań  własnych  Miasta  Nowy  Targ
w zakresie  sprzyjania  rozwojowi  sportu  ( Dz.  Urz.  Województwa  Małopolskiego
z 2011 r., Nr 306, poz. 2519),

3) niniejszego regulaminu.
§2

Komisja  opiniuje  projekty  o  dofinansowanie  ze  środków budżetu  Miasta  Nowego  Targu
w roku 2016 przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych.

§3
Komisja opiniuje projekty zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta
Nowy  Targ  w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  projektów  na  zlecenie  zadań  publicznych
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Nowy Targ.

§4
1.  Członkowie  Komisji  zbierają  się  na  posiedzeniach  inicjowanych  przez  Burmistrza  lub
Przewodniczącego Komisji.
2. Posiedzenie Komisji odbywa się nie później  niż w terminie 30 dni od upływu terminu
składania projektów wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
3.  Prace  Komisji  są  prowadzone,  jeżeli  w  posiedzeniu  biorą  udział  wszyscy  członkowie
Komisji. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
4. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza wymogi formalne, czy projekt został złożony
przez uprawniony podmiot, czy został złożony w terminie, czy podpisany został przez osoby
umocowane do reprezentacji oraz czy z projektu i załączonych do niego dokumentów wynika,
że zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie. Do dalszego etapu
konkursu - oceny merytorycznej - dopuszczone zostaną oferty spełniające wymogi formalne.

§5
1. Dokonując oceny merytorycznej projektów Komisja bierze pod uwagę:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Miasta Nowy Targ,
2) ilość uczestników objętych realizacją zadania,
3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu)

w związku z zakresem rzeczowym projektu,
4) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,
5) dotychczasowe  doświadczenie  we  współpracy  z  Gminą  Miasto  Nowy  Targ  oraz

wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Miasta Nowy Targ,
6) promocję Miasta Nowy Targ poprzez sport.



2. Oceny merytorycznej  projektu  członkowie  Komisji  dokonują  indywidualnie  przyznając
odpowiednio punkty od 0 do 5 oceniając poszczególne kryteria wymienione w ust. 1.
3. Ocenę  końcową  projektu  stanowi  suma punktów  wszystkich  członków  komisji
konkursowej.

§6
1. Z przebiegu pracy Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) termin i miejsce rozpatrzenia projektu,
2) imiona i nazwiska członków komisji,
3) liczbę zgłoszonych projektów,
4) wskazanie ofert spełniających warunki formalne i uzasadnienie odrzucenia projektów nie
spełniających warunków formalnych,
5) wykaz projektów wybranych przez Komisję,
6) propozycje wysokości  dotacji dla wybranych oferentów w oparciu o liczbę uzyskanych
punktów, wysokość wnioskowanej przez oferenta dotacji oraz wielkość środków finansowych
przewidzianych do rozdysponowania w konkursie,
7) ewentualne uwagi członków Komisji,
8) podpisy członków Komisji.
2.  Projekty  oraz  inne  dokumenty  sporządzone  przez  Komisję  stanowią  załączniki  do
protokołu.
3. Komisja niezwłocznie przekazuje protokół Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§7
1. Ostatecznego wyboru projektów, w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje
Burmistrz Miasta Nowy Targ w formie Zarządzenia.
2.  Konkurs  winien  być  rozstrzygnięty  najpóźniej  w  ciągu  30  dni  od  dnia  zakończenia
składania ofert.
3. Wyniki  konkursu  projektów  zamieszczane  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Nowy Targ.

§8
Obsługę  organizacyjno-techniczną Komisji  zapewnia Wydział  Kultury,  Sportu i  Promocji.

1. Obsługa obejmuje:
1) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji,
2) przygotowanie materiałów na posiedzenie,
3) sporządzenie protokołów z posiedzeń, które podpisuje Przewodniczący Komisji,
4) prowadzenie dokumentacji,
5) inne czynności stosownie do potrzeb związanych z pracą Komisji.

§9
Komisja Konkursowa działa społecznie.


