
O GL O S ZENI E 
WOJTA GM INY BABOSZEWO 

z dnia 4 kwietnia 20 18 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z doia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
pub licznego i 0 wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), W6jt Gminy Baboszewo oglasza 
nabar na czlank6w Komisji Konkursowej . powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych 
W otwartym konkursie ogloszonym w dniu 29 marca 2018 r. oa wsparcie rca li zacj i zada" 
z zakresu pozytku publicznego w 2018 r. w obszarze pomoey spoiecznej, 
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie szans tyeh 
radzin i os6b, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

I. Informacje og61nc 
1. Celem niniejszego ogloszenia jest wylonienie 2 czlonk6w 

Komisji Konkursowej, sposr6d kandydatow zgloszonych przez orgamzacJc 
pozarUldowe oraz inne podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 \vo lontariacie. 

2. Zgioszenia do udzialu w pracach Komisj i Ko nkursowej powinno bye podpisanc 
przez zainteresowan", osob~ oraz upowaznione osoby reprezentuj<=jce organi zacj4Y 
zglaszaj<}C<} kandydata. 

3. Kazda z organizacj i pozafZ<}dowych lub podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3 
ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie moze zglosic tylko jednego 
kandydata. 

4. Zgloszcnie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestn ictwem w Komisj i. Wyboru 
czlonk6w do pracy w Komisji Konkursowcj dokonuje W6jt Gminy Baboszewo 
w drodze zarzqdzenia. 

5. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny. 
6. JeZeli wybrani czlonkowie Komisj i Konkursowej oceniaj<}cej zlozone oferty, nie b~d<} 

mogli uczestniczyc w ocenie ofert, w6wczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy 
o dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariac ie, Komisja Konkursowa b~dzie 

dzialae bez ieh udzialu. 
7. W prlypadku braku zglosze{l. kandydat6w na czlonk6w Komisji Konkursowej 

ze strony organizaeji pozarzqdowych oraz innyeh podmiotow wymienionye h 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, Komisja 
Konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy 0 dzialalnosei poiytku publ icznego 
i 0 wolontariac ie, b~dzi e dzialac bez ieh udzialu. 

II. Wymagania stl:lwianc kandydato lll 
W sklad Komisji Konkursowej mog", wchodzic pelnoletni reprezentanei organizaej i 
pozarzqdowych lub podmiotow wymienionych wart. 3 Ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, kt6rzy spelniaj<} I<}cznie nast<rpuj,!:ee kryteria: 

• nie reprezentujq organizacjilpodmiotu biorqcveh udzial Vol ogloszonvm konkursie ofert: 
• nie pozostaja wobec wnioskodawcow bioraeych udziai w konkursie w takim stosunku 

prawnvl11 lub faktvcznvl11. ktory mogthv budzic uzasadnione w<!tpliwosci, co do ieh 
bezstronnosci: 

• znaj<=j przepisy ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 r. 0 dzia lalnosci pozytku publiczncgo 
i 0 wolontariacic (Lj. Oz. U. z 20 18 r. pOZ. 450) oraz Uchwal~ Nr XXXV/236/2017 
Rady Gminy Baboszewo z dn ia 24 1istopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego 
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Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozafUJdowymi oraz innymi 
podmiotami, prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2018". 

III. 
1. 

Zadania czlonk:t Komisji Konkursowcj 
Udzial w posiedzeniach Komisji ; 

2. Zapoznanie sicr z oferlami ; 
3. Deena ofert pod wzgl!(dem fonnalnym; 
4. Deena ofert pod wzgh;dem merytoryeznym, z uwzglcrdnieniem kryteriow okreslonyeh 

w Dgloszeniu Woj ta Gminy Baboszewo z dnia 29 marea 2018 r. stanowiqeym zalqcznik 
do ZafUJdzenia Nr 14/20 18 W6j ta Gminy Baboszewo z dnia 29 marca 201 8r. w sprawie 
ogloszenia otwartego konkursu ofert na wspareie realizacj i zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2018 r. w obszarze pomoey spoieeznej , w tym pomoe rodzinom 
i osobol11 w trudnej sytuaeji zyeiowej oraz wyr6wn)'\vanie szans tyeh rodzin i osob, 
ograniezanie marginalizaeji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

5. Zaproponowanie rozdzialu srodkow pomicrdzy wybranymi ofertami na podstawie oceny 
ofert. 

IV. Miejsce i term in zgloszenia kandydatury 
Zgloszenia kandydata na czlonka Komisji Konkursowej nalezy dokonac na zahlczonym 
do niniejszego ogloszenia formularzu zgloszeniowym i zlozyc w Kancelarii Dg61nej Urzcrdu 
Gminy Baboszewo, w godzinach pracy UrL!(du, w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 f. 

(deeyduje data wplywu do urzcrdu). 

Dodatkowe informacjc mozna uzyskac w Rcferacic Ogolno-Administracyjnym 
i Zamowien Publicznych w Un:crdzie Groiny Baboszewo ul. \Varszawska 9a, pok. Dr 30 
tel. (23) 661-10-91 wew.40. 

",!!r romil.\7. Sobecki 
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FORMULARZ ZGLOSZENIOWY 

Zatllcmik 
do oglQ2cnia 

WlIjta Gmin,y Baboszewo 
zdnia Uf4 .04.2018 r. 

kandydal3 organizacji pozarz"dowej lub podmiocu wymienionego wart. 3 us\. 3 uSlawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 

(t.j. Oz. U. z 2018 f. poz. 450) 

na czlonka Komisji Konkursowej 
w celu opiniowania of crt zlozonych W otwartym konkursie ogloszonym w dniu 29 marca 2018 r. na wsparcie 

realizacji zadail z zakresu pozytku publ icznego w 20 18 r. w obszarze pomocy spolecznej, W tym pornoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin j os6b, ograniczanie 

mareinalizacji i przeciwdzialanie wvkluczeniu SoolccZllcmu 

Nazwa, adrcs, nr KRS organizacji pozarzqdowej/podmiotu wskazujqccj /wskazuj,!ccgo 
kandydata 

Dane kandydata 

Imitr i nazwisko 

Adres do 
korespondencji 

telefon, e-mail I 
Oswiadczam, :ie w/w organizacja nie sklada oferty w otwartym konkursie ogloszonym 
W dniu 29 marca 2018 r. na wsparcie realiz:tcji zada" z zakrcsu pozytku publiczocgo 
w 2018 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ogr:tniczanie 
marc:inalizacii i pr.leciwdzialanie wvkluczeniu spolcczncmu 

Piecz~": organizacjilpodmiotu Podpis osoby upow:lznioncj 
do reprezentacii orc:nnizacii/podmiotu 

Wyrai:am zgod~ on udzial w Komisji Konkursowej oraz oswiadczam, ie nie pozostaj~ 
wobec wnioskodawcow biorqcych udzial w konkursie ogloszonym 

w dni" 29 marca 20t 8 r. na wsparcic reaJizaeji zada" z zakresu pozytku publicznego 
w 2018 r. w obszarze pomocy spoleeznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji zyc iowej oraz wyrownywanic szans tych rodzin i osob, ograniczanie 
marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, ktory moglby budzic uzas:tdnionc w'Itpliwosci, co do mojej 
bczstronnosci. 

Data ,,!ypelnicnhl formularza Pod pis zglaszancgo kandydata 


