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         Załącznik nr 5 

         do Zarządzenia Nr 429/2018 

         Burmistrza Nowego Tomyśla 

         z dnia 05 stycznia 2018 r. 

 

Karta oceny wniosku 

 

Nazwa wnioskodawcy 

Nazwa zadania 

 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania 

Spełnienie warunków dopuszczenia wniosku do oceny formalnej 

 

L.p. Warunki dopuszczenia wniosku do oceny formalnej ** Tak Nie 

1. Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie   

2. Wniosek został złożony przez uprawniony podmiot   

3. Złożono wniosek na właściwym formularzu   

4. Co najmniej jednym z celów statutowych wnioskodawcy jest upowszechnianie i 

popularyzacja sportu 

  

5. Siedziba wnioskodawcy mieści się na terenie gminy Nowy Tomyśl   

6. Wnioskodawca posiada aktualną licencję przyznaną przez właściwy polski związek 

sportowy, a zawodnicy w nim zrzeszeni posiadają kartę zgłoszenia lub inny dokument 

uprawniający do uczestnictwa w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. 

  

7. Wnioskodawca uczestniczy w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym na 

szczeblu ponadgminnym 

  

8. Wobec wnioskodawcy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, 

naprawcze lub też inne postępowanie związane z ustaniem istnienia podmiotu, 

zagrożeniem lub zaistnieniem niewypłacalności 

  

9. Wobec wnioskodawcy nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie 

zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności 

pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na 

możliwość prawidłowego i terminowego wywiązania się ze zobowiązań wynikających 

ze złożonej oferty i podpisanej umowy dotacji 
 

  

 

Wniosek dopuszczono do oceny formalnej    TAK*  NIE* 

I ETAP - Ocena formalna wniosku 
 

L.p.                                                         Warunki formalne** Tak Nie  

1. Wniosek został podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

zakresie spraw majątkowych oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi z  ze 

stosownych dokumentów ( w tym: KRS) 

   

2. Do wniosku został dołączony oryginał lub kopie potwierdzone za zgodność przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty 

wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych 

prowadzonego przez starostę 
 

   

3. Do wniosku została dołączona kopia potwierdzona za zgodność przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego 

statutu klubu lub stowarzyszenia sportowego 

   

4. Do wniosku zostało dołączone sprawozdanie finansowe za ostatni rok 

 

   

5. Do wnioski dołączono dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę 

aktualnej licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy. 
 

   

6. Do wniosku została dołączona imienna lista zawodników szkolonych z gminy Nowy 

Tomyśl 
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7.  Dokumenty potwierdzone są za zgodność ksera z oryginałem 

 

   

 

Uchybienia formalne w ofercie winny zostać usunięte najpóźniej do dnia …........................ 

 

Oferent usunął uchybienia formalne/nie usunął uchybień formalnych* we wskazanym terminie. 

 

Oferta może zostać poddana ocenie merytorycznej / zostaje odrzucona. 
 

Uwagi 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 * niepotrzebne skreślić 
**  we właściwym polu postawić znak X 

 

II ETAP - Ocena merytoryczna wniosku 

 

Lp. Kryteria merytoryczne oceny wniosków Maksymalna liczba 

punktów 

 

Przyznana liczba 

punktów 

1. Liczba zawodników szkolonych z terenu gminy Nowy Tomyśl 

 

1 - 10 – 4 pkt 

11 - 20 – 6 pkt 

21 – 30 – 8 pkt 

31 – 50 – 10 pkt 

pow. 50 – 12 pkt 

 

2. Liczba zawodnik z terenu gminy Nowy Tomyśl posiadających 

licencje wystawione przez właściwy związek sportowy (należy 

dołączyć dokument potwierdzający posiadanie licencji przez 

zawodników) 

 

Dokument załączono          TAK*     NIE* 

1 - 10 – 1 pkt 

11 - 20 – 2 pkt 

21 – 30 – 3 pkt 

31 – 50 – 4 pkt 

pow. 50 – 5 pkt 

 

3. Kadra trenerska – ilość trenerów i instruktorów 1 – 1 pkt 

2 – 2 pkt 

3 – 3 pkt 

4 – 4 pkt 

5 – 5 pkt 

pow. 5 – 6 pkt 

 

4. Wyniki sportowe wnioskodawcy w okresie od 1.01.2017 r. do 

31.12.2017 r. (wyniki  sportowe należy udokumentować, np. 

zestawienie wyników rozgrywek zamieszczone na stronie 

organizatora, dyplomy, itp.) 

 

Dokumenty załączono          TAK*     NIE* 

0 – 8 pkt  

5. Imprezy organizowane przez wnioskodawcę na terenie Gminy 

Nowy Tomyśl w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

0 – 8 pkt  

6. 

 

 

Merytoryczna wartość projektu 

 

1 – 15 pkt 

 

 

7. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego 

1) czy budżet jest realny w stosunku do zadania, czy nie jest 

zawyżony lub zaniżony, 2) czy wszystkie działania mają 

odniesienie w budżecie, 3) czy wydatki są uzasadnione 

 

1 – 12 pkt 

 

 

 

8. Proponowany udział środków finansowych własnych lub 

środków pochodzących z innych źródeł w stosunku do 

wnioskowanej kwoty dotacji: 

do 20 % - 0 pkt 

pow. 20 do 40 % - 6 pkt 

pow. 40 do 60 % - 12 pkt 

 

od 0 do 24 pkt 
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pow. 60 do 80% - 18 pkt 

pow. 80 % - 24 pkt 

 

9. Organizowanie obozów lub zgrupować dla zawodników  

(należy udowodnić poniesienie wydatku na nocleg lub wynajem 

obiektu w 2017 r. poprzez przedstawienie faktury lub rachunku)  

1 obóz lub zgrupowanie – 5 pkt 

2 obozy lub zgrupowania – 10 pkt 

(punkty przyznane są pod warunkiem planowania w kosztorysie 

wydatku na obozy lub zgrupowania w 2018 r.) 

 

Dokumenty załączono          TAK*     NIE* 

0 - 10 pkt  

 Razem 

 

Maksymalnie 100 punktów  

 

 

 
Podsumowanie 

 

 

Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie zadania w wysokości ………………………………….., 

uwzględniając wysokość zaplanowanych w budżecie gminy środków finansowych na wspieranie sportu 

 

 

Komisja konkursowa nie udziela rekomendacji zadania z przyczyn: 

 

 

 

 

 

Uwagi 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpisy członków komisji konkursowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Tomyśl, dnia …………..........…….... 2018 roku 

 

 


