
ZARZĄDZENIE NR 50/2015
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie 
Gminy Krapkowice na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz.594.), w związku z § 10 ust. 7 Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 
2011 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy 
Krapkowice na rok 2015 - w następującym składzie:

1. Romuald Haraf  – przewodniczący komisji,

2. Harald Brol  – członek komisji,

3. Małgorzata Meisner  – członek komisji,

4. Sandra Sobota  – członek komisji,

5. Dariusz Broj  – członek komisji,

6. Robert Nowak  – członek komisji,

7. Karina Giza  – członek komisji.

§ 2. Komisja, o której mowa w §1, wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję Konkursową nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną na 
podstawie formularzy oceny formalnej i merytorycznej stanowiących załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.

§ 5. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015

Burmistrza Krapkowic

z dnia 14 stycznia 2015 r.

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW NA 

WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA ROK 2015.

§ 1. 1. Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Krapkowic i wyznacza jej przewodniczącego.

2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Burmistrza 
Krapkowic członek Komisji.

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału wnioskodawców.

4. W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie, ani pozostające w takim 
stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich 
bezstronności. Każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie w tej sprawie.

5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4 zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, Burmistrz 
Krapkowic dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności Komisji dokonane przed zmianą uznaje 
się za nieważne.

6. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

7. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję Konkursową nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.

8. Ocena formalna polegać będzie na ocenie kompletności i poprawności złożonego wniosku. Wnioski 
nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego.

9. Przy ocenie merytorycznej wniosku brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1) zakładane rezultaty w realizacji celów publicznych,

2) skala działań podejmowanych przy realizacji zadania,

3) kosztorys ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania,

4) pozafinansowy wkład własny i posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,

5) posiadane zasoby kadrowe,

6) doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,

7) inne informacje ważne z punktu widzenia realizacji projektu.

§ 2. 1. Komisja Konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi Krapkowic protokół, opinie

i oceny wniosków w sprawie wyboru projektów lub odrzucenia wraz z uzasadnieniem.

2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia lub unieważnienia otwartego konkursu projektów.
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Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 50/2015 

Burmistrza Krapkowic 
z dnia  14 stycznia 2015 r. 

 
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU 

 
na realizację projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r. 

 
............................................................................................................................................................................................................ 

 
 

Nazwa wnioskodawcy: Numer wniosku: 

     TAK     NIE  

I. Wymogi formalne: 

  1) wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w konkursie projektów   

  2) 
projekt został złożony w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w2014 
roku”   

  

  3) projekt został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów   

  4) w złożonym wniosku przedstawiono szczegółowy plan finansowy projektu   

  5) w złożonym wniosku przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy projektu   

  6) oferta została podpisana przez osoby umocowane do działania w imieniu wnioskodawcy   

  7) 

do wniosku  dołączone są wymagane załączniki:   

a) statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego, 
 

  

b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego 
 i umocowanie osób go reprezentujących, 

  

c) licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub 
podmiotu działającego w jego imieniu, 

  

d) sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 lub za okres działalności dla podmiotów nowopowstałych,  
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e) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za rok 2013 lub za okres działalności dla podmiotów 
nowopowstałych, 

  

f) informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2013 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych, 
 

  

g) listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imienia  
i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie 
dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych lub współzawodnictwie sportowym, 

h)  

  

h) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od 
uczestników projektu, 

  

i) kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt. 
 

  

 Wniosek spełnia warunki formalne i  jest dopuszczony do oceny merytorycznej   

 
 
 
 
Podpisy członków Komisji: 
 
 

1) ………………………. 

2) ………………………. 

3) ……………………….     

4) …………….………….     

5) ……….……………….   

6) ……………………… 

7) …………………………. 

                                                                                                                                                                                

Krapkowice, dnia ……………..2015 r. 
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Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 50/2015 
Burmistrza Krapkowic 

z dnia  14 stycznia  2015 r. 

 FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU 
na realizację projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r. 

 
tytuł zadania:............................................................................................................................................................. 

 
Nazwa wnioskodawcy: Nr wniosku: 

 
             punkty   maksymalna liczba 

            punktów 
  I. Ocena celu  projektu oraz skali działań podejmowanych przy jego realizacji:  

10 1) zakładane rezultaty realizacji projektu 

  2) skala działań podejmowanych przy realizacji projektu 

  II. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji projektu oraz wysokości środków publicznych 
przeznaczonych na realizację projektu: 

 

25 

  1) kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 

  2) kosztorys ze względu na źródło finansowania 

  3) pozafinansowy wkład własny w realizację projektu 

  4) zakres rzeczowy projektu 

  5) posiadane rodzaje zasobów rzeczowych 

III. Ocena możliwości realizacji projektu przez wnioskodawcę  

15 

  1) posiadane zasoby kadrowe 

  2) doświadczenia w realizacji projektów podobnego rodzaju 

  3) 
rzetelność i terminowość projektów realizowanych we współpracy z administracją publiczną oraz sposób 
rozliczenia dotacji w ostatnich 3 latach 

 RAZEM   50 

 
 

           Podpis członka Komisji:                 
                                                  

        .................................................. 

Krapkowice, dnia ………………………2015 r. 
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UZASADNIENIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz.885)
4. Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku

sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r.Nr 32, poz.411 )

Otwarty konkurs projektów ogłasza się celem finansowego wsparcia rozwoju sportu na
terenie Gminy Krapkowice w 2015 roku. Dotację celową mogą uzyskać organizacje pozarządowe
działające na terenie gminy Krapkowice, niezależne od sektora finansów publicznych i
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizując cel publiczny z zakresu sportu.
Ogłoszony otwarty konkurs projektów wskazuje: rodzaj zadania oraz wysokość środków
finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania; termin i warunki realizacji zadania; termin
składania projektów; termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru projektu.
Zgodnie z §10, ust.7 oceny projektów dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza
Krapkowic, w związku z powyższym wydanie zarządzenia jest zasadne.

Sporządziła: Sandra Sobota – Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki
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