
ZARZi\ D ZEN I E NR 13/2016 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 09 marzec 2016 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia olert na realizacjfj zadan z zakresu 
poiytku publicznego w 2016r 

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorz¥,zie gminnym 
(Dz.U. z 2015 poz. 1515 z pom. zm.) oraz art.l5 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016r poz 239) zarz'!dzam, co 
nastypuje: 

§1 

Powolujy Komisjy Konkursow,! w celu opiniowanie zlozonych ofert w konkursach ogloszonych na 
a) wsparcie realizacji zadaft z zakresu pozytku publicznego w 2016 ogloszenie 0 konkursie 
z dnia 18 lutego 2016r 

1. Promocja turystyczna gminy poprzez zorganizowanie splywu kajakowego na rzece Wkra 

b) wsparcie realizacji zadaft z zakresu pozytku publicznego w 2016 ogloszenie 0 konkursie 
z dnia 19 lutego 2016r 

1. Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz 
wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie 
wykluczeniu spolecznemu poprzez zorganizowanie kolonii letnich z programem 
terapeutycznym nad morzem lub w gorach dla dzieci i mlodzieZy w wieku 8-161at z grup 
ryzyka w oparciu 0 pisenmy program zajyc. 

w skladzie: 

1. Anita Podlecka - Przewodnicz'!cy Komisji 
2. Gra:zyna Markowska - czlonek 
3. Robert Krysiak - czlonek 

§2 

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem pracy Komisji Konkursowej 
powolanej do opiniowania zlozonych ofert na realizacjy zadaft z zakresu poZytku publicznego 
w 2016r stanowi,!cy zal,!cznik nrl do niniejszego zarz'!dzenia oraz wedlug karty indywidualnej 
oceny oferty stanowi,!cej zal'!cznik nr 2 do niniej szego zarz,!dzenia. 

§3 

Wykonanie Zarz,!dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. WO.J.T /f\) b e:JLt IOr)1,A. S 1 
mgr Tomasz :,.('beckl 



Zahlcznik Nr 1 
do Zarz,!dzenia nr 1/2016 

z dnia 09.03.2016 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
POWOLANEJ DO ROZPATRZENIA OFERT NA REALIZACJFt ZADAN 

Z ZAKRESU POZYTKU PUBLICZNEGO W 2015R 

§1 

Regulamin okresla zasady przeprowadzenia konkursu ofert na realizacjy zadan publicznych 
w 2016r okrdlone w Uchwale Nr XV66/2015 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 w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci poZytku 
publicznego i 0 wolontariacie na rok 2016. 

§2 

W6jt Gminy Baboszewo powoluje Komisjy Konkursow~ 
W sklad Komisji Konkursowej wcho~: 

przedstawiciele organu wykonawczego, 
osoby wskazane przez organizacjy pozarz~dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 
z wyl~czeniem os6b wskazanych przez organizacje pozarz~dow~ lub podmioty wymienione 
w art.3 ust.3, bior~ce udzial w konkursie. 

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

zadna organizacja nie wskaze os6b do skladu komisji konkursowej, lub 
wskazane osoby nie wezm~ udzialu w pracach komisji konkursowej, lub 
wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegaj~ wyl~czeniu na podstawie 
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustav,,.y 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 2016 poz.23) 
dotycZllce wyl~czenia pracownika. 
Przewodnicz~cy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu siy z wykazem zlozonych ofert, skladaj~ 
oswiadczenia, kt6rych wzory okreslaj~ zal~czniki Nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

§3 

1. Do konkursu moze przyst~pic organizacja pozarz~dowa oraz inne podmioty prowadz~ce 
dzialalnos6 pozytku publicznego, kt6re spelniaj~ nastypuj~ce warunki: 
- zarnierzaj~ realizowa6 zadanie na rzecz mieszkanc6w gminy Baboszewo 
- prowadz~ dzialalnos6 statutow~ w dziedzinie objytej konkursem, 
- przedstawi~ poprawnie sporz~dzon~ oferty wraz z zal~cznikami 

2. Organizacja pozarz~dowa oraz inny podmiot prowadz~cy dzialalnosc poZytku publicznego 
sklada oferty na fo=ularzu, kt6ry stanowi zal~cznik Nr 1 do Rozporz~dzenia Ministra 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru lUllOwy dotycz~cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz.U. z 20 llr Nr 6 poz. 25). 

3. Oferty okreslon~ w ust.2 wraz z zal~cznikami wskazanymi w ogloszeniu 0 otwartym 
konkursie ofert, sklada siy w kopercie zaadresowanej na Urz~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 obejrnuje: 
a) aualizy fonnaln,! ofert; 
b) oceny zlozonych ofert; 
c) ustalenie wynik6w konkursu. 

§5 

1. Prac,! kornisji kieruje przewodnicz'!cy 
2. Kornisja pracuje na posiedzeniach zamkniytych, kt6re zwolnje i prowadzi przewodnicZilcy 

kornisji. 
3. Dla prawornocnosci posiedzen niezbydnajest obecnosc co najrnniej 2/3 skladu Komisji. 
4. Posiedzenie Komisji s,! protokolowaue. Protokoly podpisuj,! wszyscy czlonkowie Komisji 

obecni na posiedzeniach. 
§6 

W pierwszej kolejnosci sprawdza siy, czy oferty spelniaj,! kryteria fonnalne okreslone w ustawie z 
dnia z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. z 2016r poz 239) 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie oraz ogloszeniu 0 otwartym konkursie ofert. 

Oferty zlozone na innyrn druku 1j. nie spelniaj,!ce wyrnog6w Rozporz,!dzenia Ministra Pracy 
i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 201 Or w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotychczasowych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonauia zadauia 
(Dz.U. z 2011r Nr 6 poz.25), niekornpletne lub zrozone po terminie, zostau,! odrzucone ze 
wzglyd6w fonnalnych. 

§7 

1. Kornisja aualizuje i ocenia zlozone oferty wedlng nastypuj,!cych kryteri6w: 
a) rnozliwosc realizacji zadauia przez oferenta: 
- miejsce realizacji zadania, 
- adresaci objyci zadauiern 
- cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 
- harmonogram 
b) kalkulacja przewidywauych koszt6w realizacji zadania: 
- calkowity koszt realizacji zadania, 
- racjonalne przeznaczenie srodk6w finausowych na realizacjy zadania 
c) jalcosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 
- posiadane zasoby kadrowe 
- posiadaue zasoby rzeczowe 
d) udzial srodk6w finausowych wlasnych lub pochodz,!cych z innych ±r6der 
e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i pracy spoleczn,! czlonk6w 
f) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadait podobnego rodzaju 
- rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b rozliczenia zrealizowauych zadait w latach ubieglych 

2. Po przeprowadzeniu aualizy zlozonych ofert, kaZdy z czlonk6w Kornisji dokonuje 
indywidualnej oceny oferty, wypelniaj,!c karty oceny oferty (wz6r karty ~ zal,!cznik nr 2 do 
zarz,!dzenia) 

3. Po dokonauiu indywidualnej oceny, sumuje siy punkty przypisaue przez czronk6w kornisji 
poszczeg61nym ofertorn. Za najkorzystniejsz,! uWaZa siy oferty, kt6ra uzyskala najwiyksz,! 
liczby punkt6w, nie rnniej jednak niZ 50% punkt6w rnozliwych do uzyskauia 



§8 

1. Z prac Komisji sporz'ldza siy protok61. 
2. Ogloszenie wynik6w otwartego konkursu ofert zawieraj'lce w szczeg6lnosci: 

a) nazwy oferenta; 
b) nazwy zadania publicznego; 
c) wysokosc przyznanych srodk6w publicznych; 
oglasza siy niezwlocznie po wyborze oferty w Biuletynie Info=acji Pub1icznej, na stronie 
internetowej Urzydu Grniuy Baboszewo oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Grniny 
Baboszewo. 

Regulamin niniejszy zatwierdzam 

WOJT 
jobe'#" \ lom4.S1 

mgrL.J1Jmasz :Sobecki 



o SWIAD C ZENIE* 

Zal~cmik Nr 1 
do regulaminu pracy komisji 

konkursowej powolanej do rozpatrzenia 
ofert na realizacjy zadari. 

z zakresu poZytku publicznego w 2016r 

Ja .............................................................................................................................. nizej podpisany/a 
przedstawiciel ....................................................................................................................................... . 
oswiadczam, ze nie pozostajy w takim stosunku prawnym lub faktyc=ym z podmiotami bior'fcymi 
udzial w konkursie, kt6ry moze budzi6 uzasadnion'f w'ftpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas 
opiniowanie zlozonych ofert. Jednoczesnie zobowi<fZujy siy do udzialu w pracy komisji 
konkursowej oceniaj'fcej zlozone oferty na realizacjy zadania publicznego. 

data i podpis skladaj'fcego oswiadczenie 

-wypelnia przedstawiciel organizacji pozarz<:j-dowej 



OSWIADCZENIE* 

Zalq.cznik Nr 2 
do regularninu pracy komisji 

konkursowej powolanej do rozpatrzenia 
ofert na realizacjy zadail 

z zakresu poZytku publicznego w 2015r 

Ja .............................................................................................................................. nizej podpisany/a 
przedstawiciel ......................................................................... , ............................................................. . 
oswiadczam, ze nie pozostajy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorl!cymi 
udzial w konkursie, kt6ry moze budzic uzasadnionl! wl!tpliwosc co do moj ej bezstronnosci podczas 
opiniowania zlozonych ofert. 

data i podpis skladajl!cego oswiadczenie 

wypelnia przedstawiciel Urzydu Gminy w Baboszewie 



Zal<!cznik Nr2 
do Zarzqdzenia nr 112016 

z dnia 09.03.2016 

Rozstrzygnil)cie Konkursu ofert na realizacjl) zadaJi pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ...................... . 

Karta indywidualnej oceny oferty 
N azwa zadania ............................................................................ ................. . 
Nr oferty ...................................................................................................... . 
Jmiy i nazwisko czlonka komisji ................................................................. . 

~p:r' 
_ .... .. ._.-

KRYTERIA OCENY 
MAX. Hose IIose pkt. 
punkt6w przyznanych 

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacji zadania, 5 

2 I Adresaci objyci zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 5 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacji zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacjl' zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalif1kacje os6b 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodzl!cych 
z innych zr6del 

1 
Wysokosc srodk6w wlasnych lub pochodz<lcych z innych ir6del 10 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i pracl) spolecznl! czlonk6w 

1 
Wklad osobowy oferenta, wtym swiadczenia wolontariuszy 10 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadaJi podobnego rodzaju 

1 Rzetelnosc 5 

2 Terminowosc 5 

3 Spos6b rozliczenia 5 

L<lczna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(data i podpis czlonka komisji) 



Rozstrzygnif(cie Konkursu ofert na realizacj~ zadan pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ...................... . 

ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT 

Nazwa zadania: 

Jp Nr Nazwa organizacji Ocena poszczego\nych Srednia 
oferty czlonkow komisji ilosc 

1 2 3 4 5 punkt6w 

Oferta, ktora uzyskala najwyzsZl} ilosc punktow, zostala zlozona przez: 

--._-.. _._--.-._----_._- ------_._-----_ . . ---- .. _ .. _--_._-- ---, 

Srednia ilosc punktow uzyskanych podczas oceny oferty: 

data i podpis Przewodnic,,!caiy Komisj i Konkursowej 


