
OGLO S ZENIE 
WOJTA GMlNY BABOSZEWO 

z dnia 29 marca 20 18 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwictnia 2003 r. 0 dziafa lnosc i pozytku 
publicznego i 0 wo lontariacie (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z poin. zm.), W6j t Gminy 
8aboszcwo oglasza naber na czlonk6w Komisj i Konkursowej, powolanej w celu opiniowania 
ofert zlozonych W otwartym konkursie ogloszonym w clniu IS marca 20 18 r. na wsparcie 
realizacji zadati z zakrcsu pozytku publicznego \V 20 18 r. \V obszarze upowszechn iania kul tury 
fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

I. Informacje ogolne 
I. Celem 111l1lCJszego ogloszenia jest wylonienie 2 czlonk6w 

Komisj i Konkursowej, sposr6d kandydat6w zgloszonych 
pozarz'ldowe oraz inne podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 
pozytku publieznego i 0 wolontariaeie. 

przez organizaeje 
ustaw), 0 dzialalnosci 

2. Zgloszenia do udzialu w praeaeh Komisj i Konkursowej powinno bye podpisane 
przez zainteresowanq oso~ oraz upowaznione osoby reprezentujqee organizacj~ 

zglaszajtJq kandydata. 
3. Kazda z organizacji pozarzqdowyeh lub podmiotow wymienionyeh wart. 3 ust. 3 

ustawy 0 dzialalnosci pozytku publieznego i 0 wolontariac ie l110ie zglosie tylko jednego 
kandydata. 

4. Zgloszenie kandydata niejestjednoznaezne z jego uezestnietwem w Komisji . Wyboru 
czlonk6w do pracy w Komisj i Konkursowej dokonuje W6jt Gminy Baboszewo 
w drodze zarilldzenia. 

5. Udzial w praeaeh Komisji Konkursowej jest nieodpJatny. 
6. l ezeli wybrani ezlonkowie Komisj i Konkursowej oceniaj 'lcej zlozone oferty, nie brrd'l 

mogli uczestniczyc w ocenie ofert, w6wczas. zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, Komisja Konkursowa brrdzie 
dzialac bez ieh udzialu. 

7. W przypadku braku zgloszell kandydatow na czlonk6w Komisji Konkursowej 
ze strony organizacj i pozarzqdowych oraz innych podmiolow wymienionych 
wart. 3 ust 3 ustawy 0 dzialalnosei pozytku publicznego i 0 wolontariae ie, Komisja 
Konkursowa, zgodnie z art. I S ust. 2da ustawy a dzialalnosei pozytku publieznego 
i 0 wolontariaeie, brrdzic dzialac bez ieh udzialu. 

II. \Vymagania stawiane kandydatol11 
W sklad Komisji Konkursowej mag'} wchodzie pelnoletni re prezentanc i organizacj i 
pozarzqdowych lub podm iotow vofymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
pub licznego i 0 wolontariae ie, kta rzy spelniajq lqcznie nast~pujqce kryteria: 

• !lie repreze!ltuja organizacii/podm iolU bior'lc),ch udzial W ogloszonym konkursie ofert: 
• nie pozostaja wabec wnioskodaweow biorfJeveh udzial w kankursie w takim stosunku 

prawnvm lub faklveznym, kt6ry moglby budzic uzasadn iane wfJtpliwosei. co do ieh 
bezstronnosci: 

• znajq przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publieznego 
i 0 wolontariacie (t.j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pazn. zm.) omz Uchwal~ 
Nr XXXV/2 36/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 20 17 r. w sprawie 
uchwalcnia "Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo Z organizacjami 
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III. 
I. 
2. 
3. 
4. 

pozarz<}dov..rymi oraz ilUlymi podmiotami, prowadZ4cymi dzialalnosc pozytku 
publicznego na rok 2018" . 

Zadania czlonka Komisji Konkursowcj 
Udzial w posiedzeniach Komisji; 
Zapoznanie sicr z ofertami; 
Ocena ofel1 pod wzglcrdem fomlalnym; 
Ocena ofert pod wzglcrdem merytorycznym, z uwzglcrdnieniem kryteriow okrdlonych 
w Ogloszeniu Wojta Gminy Baboszewo z dnia 15 marea 2018 r. stanowiqcym zalqczn ik 
do Zarzqdzenia Nr 1212018 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 15 marea 20 18r. w sprawie 
ogloszenia otwartego konkursu ofert na wspareie realizaeji zadail. z zakresu pozytku 
publieznego w 2018 r. w obszarze upowszeehniania kultury fizyeznej wsrod 
mieszkmieow gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

5. Zaproponowanie rozdzialu srodkow pomitrdzy wybranymi ofertami na podstawie oeeny 
ofert. 

IV. Miejsce i term in zgloszcnia kandydatury 
Zgloszenia kandydata na ezlonka Komisj i Konkursowej nalezy dokonac na zalqczonym 
do niniejszego ogloszenia formularzu zgloszeniowym i zlozyc w Kancelarii Ogolnej Urz~du 
Gminy Baboszewo, w godzinaeh praey Urzcrdu, w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. 

Dodatkowc informacje mozna uzyskac w Rcfcracie Og6lno-Administracyjnym 
i Zam6wicit Publicznych w Ur.t:/fdzie Gminy Baboszewo uJ. Warszawska 9a, pok. Dr 30 
tel. (23) 661-10-91 wew. 40. 

wOJT 
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FORMULARZ ZGLOSZENIOWY 

Zall/cznik 
do ogloszcnia 

W6jta Gmin), Baooszcwo 
z dnia 2903.20 18 r. 

kandydata organizacji pozarz<ldowej lub podmiotu wymienionego wart 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku pubJicznego i 0 wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 zpazn. zm.) 
na czlonka Komisji Konkursowej 

w eelu opiniowania ofe11 zlozonyeh w otwartym konkursie ogloszonym 
w dniu 15 marea 2018 r. na wspareie realizaeji zadaii z zakresu poiytku publieznego 
w 2018 r. w obszarze upowszechniania kultury fi zycznej wsr6d mieszkancow gminy 

Baboszewo w zakresie kolarstwa 

Nazwa, adrcs, nr KRS organizacji pozarz:}dowcj/podmiotu wskazuj~cej/wskazuj~cego 
kandydata 

Dane kandydata 

Imi~ i nazwisko 

Adres do 
korespondencji 

telefon, e-mail I 

Oswiadczam, :ic w/w organizacja nie sklada oferty w otwartym konkursic ogloszonym 
w dniu 15 marca 2018 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku pubIicznego 
w 20t8 r . w obszarze upowszcchniania kultury flZyczncj wsr6d mieszkancow gminy 

Baboszewo w zakresic kolarstwa 

Piecz~c organizacji/podmiotu Podpis osoby upowai:nionej 
do reprezentacii oriianizacii/podmiotu 

\Vyra:iam zgod~ na udzial w Komisji Konkursowcj oraz oswiadczam, ze nie pozostaj~ 
wobec wnioskodawc6w biorqcych udzial w konkursie ogloszonym 

w duiu 15 marca 2018 r. na wsparcie reaIizacji zadan z zakresu potytku pubJicznego 
w 2018 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod micszkancow gminy 
Baboszewo w zakresie kolarstwa w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktory 

moglbv budzic uzasadnionc w<}tpliwosci, co do moiei bczstronnosci. 
Data wvnclnienia formularLa Podpis zglaszanego kandvdata 


