
ZARZl\D ZE N I E NR 112016 
WOlTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 08 stycznia 2016 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia o/ert na realizacjr( zadan z zakresu 
pozytku pub/icznego w 2016r 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marc a 1990r 0 samorzltdzie gminnym 
(Dz.U. z 2015 poz. 1515 z pozn. zm.) oraz art.15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci pozytku publicznego 1 0 wolontariacie (Dz.U. z 2014r poz 1118 z pozn.zm.) 
zarz<tdzam, co nastypuje: 

§1 

Powolujy Komisjy Konkursow<t w celu opiniowanie zlozonych ofert w konkursach ogloszonych na 
wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku publicznego w 2016 ogloszenie 0 konkursie 
z dnia 16 grudnia 20 16r 

1. W sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d mlodziezy i doroslych poprzez 
organizowanie trening6w, gier i udzialu w zawodach ponadgminnych w zakresie pilki 
noznej, tenisa stolowego, pilki siatkowej. 

w skladzie: 

1. Anna Zielaskiewicz - Przewodniczltcy Komisji 
2. Monika Ciska - czlonek 
3. Piotr Lipinski - czlonek 

§2 

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem pracy Komisji Konkursowej 
powolanej do opiniowania zlozonych ofert na realizacj y zadail z zakresu pozytku publicznego 
w 2016r stanowiltcy zalltcznik nr1 do niniejszego zarzltdzenia oraz wedlug karty indywidualnej 
oceny oferty stanowiltcej zal<tcznik nr 2 do niniejszego zarzltdzenia. 

§3 

Wykonanie Zarz<tdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Zarz<tdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

m.~r Tomasz Sobecki 



Zal1lcznik Nrl 
do Zarz1ldzenia nr 1/20 16 

z dnia 08 .01 .2016 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
POWOLANEJ DO ROZPATRZENIA OFERT NA REALIZACJF; ZADAN 

Z ZAKRESU POZYTKU PUBLICZNEGO W 2015R 

§1 

Regularnin okresla zasady przeprowadzenia konkursu ofert na realizacjy zadait publicznych 
w 2016r okreslone w Uchwale Nr XI/66/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r w 
sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami 
Pozarz'!dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie na rok 2016. 

§2 

W6jt Gminy Baboszewo powoluje Komisjy Konkursow,! 
W sklad Komisj i Konkursowej wchodz'!: 

przedstawicie1e organu wykonawczego, 
osoby wskazane przez organizacjy pozarz'!dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 
z wyl,!czeniem os6b wskazanych przez organizacje pozarz'ldow'! lub podmioty wymienione 
w art.3 ust.3, bior'lce udzial w konkursie. 

Komisja Konkursowa moze dzialac bez udzialu os6b wskazanych przez organizacje pozarz'ldowe 
lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, jezeli: 

zadna organizacja nie wskaze os6b do skladu komisji konkursowej , lub 
wskazane osoby nie wezm'l udzialu w pracach komisji konkursowej , lub 
wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegaj,! wyl'lczeniu na podstawie 
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

Do czlonk6w komisji konkursowej, bior'!cych udzial w opiniowaniu ofert stosuje siy przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postypowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 
z p6in. zm.) dotycz'!ce wyl'lczenia pracownika. 
Przewodnicz'!cy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu siy z wykazem zlozonych ofert, skladaj'l 
oswiadczenia, kt6rych wzory okreslaj'l zal'lczniki Nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

§3 

1. Do konkursu moze przyst,!pic organizacja pozarz'ldowa oraz inne podmioty prowadz'lce 
dzialalnosc pozytku publicznego, kt6re spelniaj'l nastypuj,!ce warunki: 
- zarnierzaj'l realizowa6 zadanie na rzecz mieszkaitc6w gminy Baboszewo 
- prowadz'l dzialalnosc statutow,! w dziedzinie objytej konkursem, 
- przedstawi'l poprawnie sporz'ldzon,! oferty wraz z zal'lcznikami 

2. Organizacja pozarz'ldowa oraz inny podmiot prowadz'lcy dzialalnosc pozytku publicznego 
sklada oferty na formularzu, kt6ry stanowi zal'!cznik Nr 1 do Rozporz'ldzenia Ministra 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 201 Or w sprawie wzoru oferty i rarnowego 
wzoru umowy dotycz'lcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r Nr 6 poz. 25). 

3. Oferty okreslon'l w ust.2 wraz z zalq.cznikami wskazanymi w ogloszeniu 0 otwartym 
konkursie ofert, sklada siy w kopercie zaadresowanej na Urzq.d Gminy Baboszewo z 
napisem "Konkurs otwarty ofert - zadanie m .. " w Sekretariacie Urzydu Gminy Baboszewo 
pok. Nr 4, w terminie podanym w ogloszeniu. 



§4 

1. Postypowanie konkursowe obejmuje: 
a) analizy forrnaln,! ofert; 
b) oceny zlozonych ofert; 
c) ustalenie wynikow konkursu. 

§5 

1. Prac,! komisji kieruje przewodnicz'!cy 
2. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkniytych, ktore zwoluje i prowadzi przewodnicz'!cy 

komisji. 
3. Dla prawomocnosci posiedzen niezbydnajest obecnosc co najmniej 2/3 skladu Komisji. 
4. Posiedzenie Komisji s,! protokolowane. Protokoly podpisuj,! wszyscy czlonkowie Kornisji 

obecni na posiedzeniach. 
§6 

W pierwszej kolejnosci sprawdza siy, czy oferty spelniaj,! kryteria forrnalne okreslone w ustawie z 
dnia z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. z 2014r poz 1118 z poin. zm.) 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie i ogloszeniu 0 otwartym konkursie ofert. 

Oferty zlozone na innym druku tj. nie spelniaj,!ce wymogow Rozporz'!dzenia Ministra Pracy 
i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotychczasowych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania 
(Dz.U. z 2011r Nr 6 poz.25), niekompletne lub zlozone po terrninie, zostan,! odrzucone ze 
wzglydow forrnalnych. 

§7 

1. Komisja analizuje i ocenia zlozone oferty wedlug nastypuj,!cych kryteriow: 
a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta: 
- miejsce realizacji zadania, 
- adresaci objyci zadaniem 
- cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji 
- harmonogram 
b) kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania: 
- calkowity koszt realizacji zadania, 
- racjonalne przeznaczenie srodkow finansowych na realizacjy zadania 
c) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob 
- posiadane zasoby kadrowe 
- posiadane zasoby rzeczowe 
d) udzial srodkow finansowych wlasnych lub pochodz,!cych z innych ±rodel 
e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i pracy spoleczn,! czlonkow 
f) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju 
- rzetelnosc i terrninowosc oraz sposob rozliczenia zrealizowanych zadan w latach ubieglych 

2. Po przeprowadzeniu analizy zlozonych ofert, kaZdy z czlonkow Komisji dokonuje 
indywidualnej oceny oferty, wypelniaj,!c karty oceny oferty (wzor karty - zal'!cznik ill 2 do 
zarz,!dzenia) 

3. Po dokonaniu indywidualnej oceny, sumuje siy punkty przypisane przez czlonkow komisji 
poszczegolnym ofertom. Za najkorzystniejsz,! uwaza siy oferty, ktora uzyskala najwiyksz,! 
liczby punktow, nie mniej jednak niz 50% punktow mozliwych do uzyskania 



§8 

1. Z prac Komisji sporzqdza si(( protok61. 
2. Ogloszenie wynik6w otwartego konkursu ofert zawierajqce w szczeg61nosci: 

a) nazw(( oferenta; 
b) nazw(( zadania publicznego; 
c) wysokosc przyznanych srodk6w publicznych; 
oglasza siy niezwlocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
intemetowej Urz((du Gminy Baboszewo oraz na tablicy ogloszeii. w siedzibie Urz((du Gminy 
Baboszewo. 

Regulamin niniej szy zatwierdzam 

WOJT 
506tvl&l' .;;~ 
Ins,. T(:1rIl(tS;; Sobcr::k i 



OS W I A DC ZEN I E* 

Zall1cznik Nr 1 
do regulaminu pracy komisji 

konkursowej powolanej do rozpatrzenia 
ofert na realizacj(( zadafl 

z zakresu poZytku publicznego w 2016r 

Ja ... .. ................ .... ..... ...... ...... ....... ................... ......................................... ................. nizej podpisany/a 
przedstawiciel ... ... ...... ............................. ........................... .... .... .................. ......................................... . 
oswiadczam, ze nie pozostajy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami bior'!-cymi 
udzial w konkursie, kt6ry moze budzic uzasadnion'!- w'!-tpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas 
opiniowanie zlozonych ofert. Jednoczesnie zobowi<tZujy siy do udzialu w pracy komisji 
konkursowej oceniaj,!-cej zlozone oferty na realizacjy zadania publicznego. 

data i podpis skladaj ,!-cego oswiadczenie 

wypeinia przedstawiciel organi zacji pozarzl1dowej 



OS W I A DC ZEN I E* 

Zal(!cznik Nr 2 
do regulaminu pracy komisji 

konkursowej powolanej do rozpatrzenia 
ofert na realizacjy zadan 

z zakresu poZytku publicznego w 2015r 

Ja .. ... ... ..... .... ...... ......... ..... ....... ..... ................... ..... ........... ............. ..... .... ... ......... ........ nizej podpisany/a 
przedstawiciel ........ .... ...... .... ... ............. .. .. .. ................... ...... .... ... .... .. ........................................ .. ........... . 
oswiadczam, ze nie pozostajy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami bior'!cymi 
udzial w konkursie, kt6ry moze budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas 
opiniowania zlozonych ofert. 

data i podpis skladajqcego oswiadczenie 

wypdnia przedstawiciel Urzydu Gminy w Baboszewie 



Za1llcznik Nr2 
do Zarzlldzenia nr 1/2016 

z dnia 08.0 i.20]6 

Rozstrzygnit(cie Konkursu ofert na realizacjt( zadaJi pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ..................... . . 

Karta indywidualnej oceny oferty 
N azwa zadania .......... ... ....... ...... ........... ..... .......... ..... .... ... ...... ...... .... ....... ...... . 
Nr oferty ....... .... ........ ... .... ...... ..... ......... .... .... ........ ... ......... ................ ... .... ..... . 
Im·· . kInk k ... He 1 nazWls 0 cz 0 a omlsJl. ...................................................... ...... .... . 

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. ilose Ilose pkt. 
punkt6w przyznanych 

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacji zadania, 5 

2 Adresaci objyci zadaniem 5 
..., Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 5 .J 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania 

1 Catkowity koszt realizacji zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w fmansowych na realizacjy zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodz~cych 
z innych ir6del 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodzqcych z innych :Zr6del 10 
przewidzianych na realizacj y zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i pract( spoleczn~ czlonk6w 

1 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy 

10 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadaJi podobnego rodzaju 

1 Rzetelnosc 5 

2 Terminowosc 5 
..., 

Spos6b rozliczenia 5 .J 

Lqczna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(data i podpis cz!onka komisji) 



Rozstrzygni«rcie Konkursu ofert na realizacj«r zadan poiytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ...................... . 

ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT 

Nazwa zadania: 

Ip Nr Nazwa organizacji Ocena poszczeg61nych Srednia 
oferty czlonk6w komisji ilos6 

1 2 
,., 

4 5 punkt6w 
.J 

Oferta, kt6ra uzyskala najwyzsz,,! ilos6 punkt6w, zostala zlozona przez: 

Srednia ilos6 punkt6w uzyskanych podczas oceny oferty: 

data i podpis Przewodnicz'!caly Komisji Konkursowej 


