Zasady wydatkowania środków z budżetu Powiatu Nyskiego
na współorganizację imprez z dziedziny promocji, sportu i turystyki
ustalone przez Zarząd Powiatu w dniu 14.11.2019 r.

1. Wyodrębnia się w budżecie powiatu środki na finansowanie zadań z dziedziny sportu (rozdział
92695), turystyki (rozdział 63095) i promocji (rozdział 75075), przeznaczone na
współorganizowanie imprez zgłaszanych przez stowarzyszenia, organizacje oraz samorządy
gminne.
2. Organizator może ubiegać się o współorganizację imprez zaplanowanych do realizacji
w terminie od 1 lutego do 15 grudnia danego roku.
3. Wnioski o współorganizację imprez można składać do ostatniego roboczego dnia grudnia roku
poprzedzającego organizację imprezy (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Nysie). Wniosek powinien być złożony na aktualnie obowiązującym formularzu dostępnym
na stronie internetowej www.powiat.nysa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Nysie.
4. Rozdziału środków na poszczególne zadania dokonuje Zarząd Powiatu.
5. Priorytetowo traktowane są przedsięwzięcia o charakterze otwartym, cykliczne, o zasięgu co
najmniej powiatowym, które:
- promują walory kulturowe, przyrodnicze, turystyczne, potencjał gospodarczy Powiatu
Nyskiego
- wpływają na rozwój i promocję kultury fizycznej i sportu.
6. Wartość dofinansowania w ramach współorganizacji imprezy nie może przekroczyć 50%
kosztów całej imprezy. Organizator wykaże we wniosku o współorganizację imprezy całkowity
planowany koszt imprezy oraz wnioskowany wkład Powiatu Nyskiego. Zarząd Powiatu może
wyrazić zgodę na zmianę montażu finansowego.
7. W ramach współorganizacji imprezy Powiat Nyski pokrywa koszty związane z prawidłową
organizacją imprezy do wysokości przyznanej kwoty. Wydatki związane z organizacją imprez
przeznaczane są głównie na:
1) nagrody, przy czym wartość pojedynczej nagrody nie może przekroczyć 700 PLN brutto,
2) transport uczestników imprezy,
3) pokrycie innych kosztów, niezbędnych do zagwarantowania prawidłowego
przeprowadzenia imprezy, np. usługi gastronomiczne, wynajem sali itp.
8. Płatności dokonywane przez Powiat Nyski w ramach współorganizacji imprez będą realizowane
wyłącznie na rzecz podmiotów znajdujących się na prowadzonej przez Ministerstwo Finansów
białej liście podatników VAT (dotyczy podmiotów zobowiązanych do odprowadzania podatku
VAT). W związku z powyższym Organizator zobowiązany jest przed realizacją wydatków do
przedłożenia do Referatu Promocji danych podmiotu (nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy),
z którego usług zamierza skorzystać w ramach współorganizacji imprezy celem jego weryfikacji
na białej liście podatników VAT. W przypadku nieprzekazania ww. danych Powiat Nyski może
odmówić zapłaty faktury.

9. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania imprezy zgodnie ze złożonym wnioskiem.
O wszelkich zmianach zaistniałych w związku z realizacją imprezy, Organizator zobowiązany
jest powiadomić Powiat Nyski bez zbędnej zwłoki. Starosta lub Członek Zarządu Powiatu
bezpośrednio odpowiedzialny za promocję może zaakceptować zgłoszone na piśmie przez
Wnioskodawcę zmiany do złożonego wniosku.
10. Organizator główny imprezy zobowiązuje się do:
- informowania w trakcie imprezy o wsparciu udzielonym przez Powiat Nyski,
- umieszczenia baneru/rollbaneru/tablicy z logo/herbem Powiatu Nyskiego w miejscu
odbywania się imprezy (baner/rollbaner/tablicę udostępnia Referat Promocji Starostwa
Powiatowego w Nysie),
- zamieszczenia w materiałach promocyjno-informacyjnych dotyczących imprezy logo Powiatu
Nyskiego (w przypadku, gdy Organizator wydaje takie materiały),
- zamieszczenia logo Powiatu Nyskiego wraz z linkiem do strony www.powiat.nysa.pl na
stronie internetowej Organizatora (w przypadku, gdy Organizator posiada stronę internetową).
11. Organizator główny w terminie do 10 dni po zakończeniu imprezy przekazuje do Starostwa
Powiatowego w Nysie sprawozdanie z jej realizacji (na obowiązującym formularzu) wraz
z dokumentacją zdjęciową. Starostwo Powiatowe w Nysie zastrzega sobie prawo do
wykorzystania przekazanych zdjęć na stronach internetowych www.powiat.nysa.pl.
12. Z przeznaczonych w danym roku budżetowym środków na zadania w rozdziałach 75075 promocja, 92596 – sport, 63095 - turystyka wydziela się rezerwę do 25% (w każdym
z rozdziałów), którą Starosta rozdysponowuje na organizację imprez i innych ważnych
przedsięwzięć, na realizację których wnioski zostały złożone po wyznaczonym w ust. 3 terminie
lub nie zostały ujęte w szczegółowym planie wydatków opracowanym na dany rok.
13. Starosta Nyski może rozdysponować środki, które nie zostaną w pełni wykorzystane na
realizację poszczególnych przyjętych przez Zarząd Powiatu zadań.

