
ZARZAD ZE NIE NR 78/2016 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 19 grudnia 2016 roku 

w sprawie ogloszenia otwartego konktirsu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2017r w sferze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkaflc6w Gminy 
Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorz!!dzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 poz. 446 z p6zn. zm.) oraz art. 11 ust.1 i 2, art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wo1ontariacie (Dz.U. z 2016r poz 1817) oraz Uchwaly 
Nr XXIIIII48/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r w sprawie uchwalenia 
Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozm'z!!dowymi oraz innymi 
podmiotami prowadz!!cyrni dzialalnosc po:iytku publicznego na rolc 2017 zarz!!dzam, co nastltPuje: 

§1 

Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadafl z zakresu pozytku publicznego 
w 2017r w sferze - Upowszechnianie kultury fizycznej wsr6d mieszkaflc6w Gminy Baboszewo. 

§2 

Trese ogloszenia 0 otwmiym konkursie ofert stanowi zal!!cznik do niniejszego zarz!!dzenia. 

§3 

Wykonanie Zarz!!dzenia powierza silt Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Zarz!!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

WOJT 

~~pkiasz T!ornr1f 





, 
WO JT 

GMINY BABOSZEWO 

OGLOSZENIE 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 19 grudnia 2016 roku 

ZalQ.cznik 
do Zarz~dzenia Nr78/20 16 

z dnia 19 grudnia 2016r 

Na podstawie art.11 ust I i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz 1817) W6jt Gminy Baboszewo 

oglasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadafl publicznych w 2017r 

Zadanie Kwota dotacji 
Nr N azwa zadania (w zl) 

w 2017r 

Upowszechnianie kultury fizycznej 1 sportu wsr6d dzieci, mlodziezy 
i doroslych z terenu Gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej poprzez: 
a) organizowanie trening6w, gier i udzialu w zawodach ponadgminnych, 
b) szkolenie sportowe dzieci, mlodziezy 1 doroslych majlo)ce na celu 

I ksztaltowanie ich uzdolniefl i sprawnosci fizycznej, 77.000,00 
c) uczestnictwo w tumiej ach sportowych dzieci, mlodziezy i doroslych, 
d) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowiitZujlo)cym terminarzem 
i obsluga sydziowska ww. imprez, 
e) wyposazenie w niezbydny sprzyt sportowy, 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy 
i doroslych z terenu Gminy Baboszewo w zakresie tenisa stolowego poprzez: 
a) organizowanie trening6w, gier i udzialu w zawodach ponadgminnych, 
b) szkolenie sportowe dzieci, mlodziezy i doroslych majlo)ce na celu 

2 ksztaltowanie ich uzdolniel1 i sprawnosci fizycznej, 13.000,00 
c) uczestnictwo w turniej ach sportowych dzieci, mlodziezy i doroslych, 
d) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z 0 bowiitZUjlo)cym terminarzem 
i obsluga sydziowska ww. imprez, 
e) wyposazenie w niezbydny sprzyt sportowy, 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy 
i doroslych z terenu Gminy Baboszewo w zakresie pilki siatkowej poprzez: 
a) organizowanie trening6w, gier i udzialu w zawodach ponadgmimlych 
b) szkolenie sportowe dzieci, mlodziezy 1 doroslych majlo)ce na celu 

3 ksztaltowanie ich uzdolniefl i sprawnosci fizycznej, 7.000,00 
c) uczestnictwo w turniej ach sportowych dzieci, mlodziezy i doroslych, 
d) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowilo)zujlo)cym terminarzem 
i obsluga sydziowska ww. imprez, 
e) wyposazenie w niezbydny sprzyt sportowy, 

4 Upowszeclu1ianie kultury fizycznej 1 sportu wsr6d dzieci, mlodziezy 20.000,00 
i doroslych w zakresie kolarstwa poprzez: 
a) zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy spOliowej 0 wysokiej randze 
Miydzynarodowego Wyscigu Kolal'skiego 0 Memorial Andrzeja 



Trochanowskiego, 
b )zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zawodow kolarskich 
promuj<fcychjazdy na rowerze, 
c )zorganizowanie imprezy towarzysz<fcej. 

RAZEM 117.000,00 

1. Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadan publicznych, na ktory rozpisany jest 
konkurs, olaeslaj<f przepisy: 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(t.j. Dz.U. 2016r, poz. 1817) 
ustawy z dnia 27 sierrinia 2009r 0 finansach publicznych (t.j.Dz.U. 2016 poz 1870 z pozn. 
zm.) 
uchwa!y Nr XXIIII148/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016r w sprawie 
uchwalenia Rocznego Programu Wspo!pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz<fdowymi oraz innymi podmiotami prowadz<fcymi dzia!alnose pozytku publicznego 
na rok 2017. 

1. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty S<f dzialaj<fce w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu organizacje pozarz<fdowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust.3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wo10ntariacie, prowadz:tce dziala1nose na terenie 
Gminy Baboszewo, posiadaj<fce odpowiednie doswiadczenie i przygotowanie w tym 
zalaesie oraz daj<fce gwarancjy pomyslnej realizacji zadania. 

2. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nast<fpi w trybie wsparcia wykonania 
zadania 

3. Wysokose przyznanej dotacj i moze bye nizsza niz wnioskowana w ofercie. 
4. Rozpatrywane byd<f wyl<fcznie oferty kompletne i prawidlowe, zlozone wedlug 

obowi¥uj<fcego wzoru 0laes10nego w Rozporz<fdzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Po1ityki 
Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016, w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow, 
dotycz<fcych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan 
(Dz. U. 2016r poz.1300) w terminie okreslonym w niniejszym og!oszeniu konkursowym 
i zawieraj<fce: szczegolowy zalaes zadania publicznego proponowanego do realizacji, tennin 
i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulacjy przewidywanych kosztow realizacji 
zadania publicznego, infonnacjy 0 wczesniejszej dzia!alnosci podmiotu skladaj:tcego oferty 
w zalaesie, ktorego dotyczy zadanie publiczne, informacjy 0 posiadanych zasobach 
rzeczowych i kadrowych zapewniaj<fcych wykonanie zadania oraz planowanej wysokosci 
srodkow finansowych na realizacjy dane go zadania pochodz<fcych z innych zrodel, 
deklaracjy 0 zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania publicznego. 

5. Srodkow POcil0dz<fcych z dotacji nie mozna przeznaczye w szczegolnosci na: 
1) zalcup nieruchomosci; 
2) rezerwy na polaycie przyszlych strat lub zobowi:tzafJ.; 
3) odsetki z tytu!u niezaplaconych zobowi<fzafJ.; 
4) wydatki finansowane z innych zrodel; 
5) zaplaty kar regulaminowych; 
6) prowadzenie i obslugy rachunku bankowego; 

2. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Planowana data rozpoczycia zadania nie moze bye wczeSniejsza niz spodziewany termin 
podpisania umowy, planowana data zalconczenia zadania nie moze bye pozniejsza niz 
30 listopada 2017r. 



2. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkilllc6w gminy Baboszewo 
3. W 6jt Gminy Baboszewo udzielaj11c dotacji celowej zawiera umowy z organizacj11 
pozarz11dow11. kt6ra olaesla w szezeg6lnosci: 
a) wysokose dotaeji, eel lub opis zalaesu rzeezowego zadania, na kt6rego realizaejy Sl1 
przekazane srodki dotaeji; 
b) termin wykorzystania dotaeji, nie dluzszy niz do 30 listopada 2017r 
e) termin i spos6b rozliezenia ndzielonej dotaeji oraz termin zwrotu niewykorzystanej ezysei 
dotaeji eelowej. 
4. W szystkie dokumenty ksiygowe musz11 zostae wystawione i zaplaeone do dnia 
zalconezenia zadania. 
5. Przyznane srodki finansowe musz11 bye wydatkowane zgodnie ze zalctualizowanym 
kosztorysem, zlozonym przed podpisaniem umowy. 
6. Podmioty wybrane w konkursie Sl1 zobowi11zane do prowadzenia wyodrybnionej 
dokumentaeji finansowo-ksit;gowej i ewideneji ksit;gowej publieznego, zgodnie z zasadami 
wynikaj11C)'lni z ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r 0 rachunkowosci (Dz.U. 2016 poz. 1047 
z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publieznego 
i 0 wolontariacie (Dz.U. 2016r, poz 1817). 

3. Terminy i warunki skladania ofert 
Oferty nalezy skladae w tenninie do dnia 10.01.2017r w Urzt;dzie Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9a 09-130 Baboszewo, w kaneelarii og6lnej z dopiskiem na kopereie "konkurs ofert 
na wspareie realizaeji zadail z zalaesu pozytku w sferze - upowszeehniania kultury fizycznej wsr6d 
mieszkanc6w Gminy Baboszewo w 20 17r - Zadanie Nr .. " 

4. Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert 

1. Po uplywie terminu skladania ofert, W6jt Gminy Baboszewo zarz11dzeniem powoluje 
Komisjt; Konkursow11 

2. Komisj a Konkursowa opiniuj e zlozone oferty, kt6re przeszly ocent; formaln11. 
3. Oceny fonnalnej ofert dokonuj11 wyznaczeni przez Kierownika Referatu Og61no

Administracyjnego i Zam6wien Publicznyeh praeowniey. 
4. W otwartym konkursie ofert moze zostac wybrana wiyeej niz jedna oferta w ramach jednego 

zadania. 
5. Decyzjt; 0 wyborze podmiot6w, kt6re uzyskaj11 dotacjy oraz 0 wysokosci dotaeji podejmuje 

W6jt Gminy Baboszewo w fonnie zarz11dzenia. 
6. Wyb6r oferty nast11Pi w terminie do 14 dni od uplywu terminu skladania ofert. 
7. Oferty b~dll oceniane wedlug nastc;pujqcych kryteri6w: 

a) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta (waga kryterium 20%): 
- miejsee realizacji zadania, 
- adresaei objt;ci zadaniem 
- cele realizaeji zadania publicznego oraz spos6b ieh realizaeji 
- harmonogram 
b) kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania (waga kryterium 25%): 
- calkowity koszt realizaej i zadania, 
- racjonalne przeznaezenie srodk6w finansowyeh na realizaejy zadania 
e) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b (waga kryterium 20% ): 
- posiadane zaso by kadrowe 
- posiadane zasoby rzeczowe 
d) udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodzllcych z innych zr6del (waga 
Iayterium 10%) 
e) wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i pracc; spolecznll 
czlonkOw (waga kryterium 10%) 



f) dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju (waga 
kryterium 15%): 
- rzetelnosc i tenninowosc oraz spos6b rozliczenia zrealizowanych zadan w latach ubieglych 

Karta indywidualnej oceny oferty stanowi zal:,!cznik do niniej szego ogloszenia. 
8. Kwoty przeznaczone na dotacje w zalaesie szkolenia dzieci, m!odziezy i doros!ych oraz 

organizacji imprez sportowych mog:,! zostac podzielone i przyznane na dofinansowanie 
wiycej niz jednej oferty. 

9. Og!oszenie wynik6w konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Gminy Baboszewo oraz na stronie internetowej 
Urzydu Gminy Baboszewo. 

10. W6jt Gminy Baboszewo uniewaZnia otwarty konkurs ofert, jezeli: 
- nie z!ozono zadnej oferty; 
- zadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w og!oszeniu, 0 kt6rym mowa 
w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie. 

11. Informacjy 0 uniewaZnieniu otwartego konkursu ofert W6jt Gminy Baboszewo podaje do 
publicznej wiadomosci w spos6b olaeslony wart. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o dzia!alnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 

5. Wysokosc dotacji przekazana przez Gmint;l Baboszewo na realizacjt;l zadania tego 
samego typu w poprzednich latach: 

2015 rok 
2016 rok 

47.000,00z! 
47.000,00z! 

Dodatkowe informacje moina uzyskac w Referacie Og6lno-Administracyjnym i Zam6wien 
Publicznych w Urz~dzie Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9a, pok 30 tel. (23) 6611091-92 
wew.40 

""Ill' Tomas;, Sobecki 



.1 

Zal~cznik 
do Ogloszenia W6jta 

Gminy Baboszewo 
z dnia 19 grudnia 20161' 

Rozstrzygnil,cie Konkursu ofert na realizacifi zadan pozytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ......................................... .. 

Karta indywidualnej oceny oferty 
Nazwa zadania ............................................................................................. . 
Nr oferty ...................................................................................................... . 
r .. 'k !nlk'" ml~ 1 nazwlS 0 cz 0 ca omlSJI. ................................................................ . 

Lp. KRYTERIA OCENY 
MAX. i10se lIose pkt. 
punktow przyznanych 

Mozliwosc realizacji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacji zadania, 5 

2 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 realizacj i zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w fmansowych na realizacjl' zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 

1 Posiadanc zasoby kadrowc 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodzllcych 
z innych zrOdel 

1 
Wysokosc srodk6w w!asnych lub pochodz,!cych z irmych zr6de! 10 
przewidzianych na realizacj ~ zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i pracfi spolecznll czlonk6w 

1 
Wk!ad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy 

10 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju 

I Rzetelnosc 5 

2 Terminowosc 5 

3 Spos6b rozliczenia 5 

L'!czna ilosc uzyskanych punkt6w 100 

(data i podpis czlollka kOlllisji) 



Rozstrzygni4tcie Konkursu ofert na realizacj4t zadan pozytku publicznego w Baboszewie 
w dniu ...................... . 

ZESTAWIENIE WYNIKOW OCENY I ANALIZY OFERT 

N azwa zadania: 

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

Ip Nr Nazwa organizacji Ocena poszczegolnych Srednia 
ofeliy czlonkow komisji ilose 

1 2 3 4 5 punktow 

Oferta, ktora uzyskala najwy:i:sz~ ilose punktow, zostala przedstawiona przez: 

Srednia ilose punktow uzyskanych podczas oceny oferty: 

I = 

data i podpis Przewodnicz~caJy Komisji Konkursowej 


