
zARz .... nzENIE Nr,W 12018 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia ~O kwietnia 2018 roku 

w sprawic powolania Komisji Konkursowej w eelu opmlOwania ofert zlo:ionych 
W otwartym konkursic ogloszonym w dniu 15 marca 2018 r. na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu pozytku puhlicznego w 2018 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej 
wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa oraz okrdlcnia Regulaminu 
pracy Komisji Konkursowej . 

Na podstawie art . 30 ust. 1 uSlawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z pOin. ZITI.), art. 15 ust. 1-2g uSlawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 20 18 r. poz. 450) 
oraz rozdzialu XII zal'lcznika do Uchwaty NT XXXV1236/2017 Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy 
Baboszewo Z organizacjami oraz innymi podmiotami, prowadzqcymi dzialalnosc pozytku 
publicznego na rok 2018", zaI'Zl1dzam, co nast'tPuje: 

§l 
Powoluj't Komisj't Konkursowq w celu opiniowania ofert zlozonych W otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 15 marca 2018 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
pubJicznego w 2018 r. w obszarze upowszeclmiania kultury fizycznej wsrod mieszkaiicow 
gminy Baboszewo w zakresie k~larstwa w skladzie: 

1. Beata Wiechowska - Przewodniczqcy Komisji, 
2. lolanta Paj4k - czlonek, 
3. Piotr Lipinski - cztonek. 

§2 
Okrdlam Regulamin pracy Komisji Konkursowej powotanej w eelu opllllowania ofert 
zlozonych W otwartym konkursie ogloszonym w dniu 15 marca 20 18 r. na wsparcie realizacji 
zadan z zakresu pozytku publicznego w 2018 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej 
wsrod mieszkancow gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa w brzmieniu zal'Jcznika 
do niniejszego zarz4dzenia. 

§3 
Wykonanie Zarzqdzenia powierza Sly Kierownikowi Referatu Ogolno-Administracyjnego 
i Zamowieii Publicznych. 

§4 
Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcmik 
do Zarzf/dzenia nr'w/2018 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia {Ckwictnia 2018 f. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolancj w celu opiniowania of crt zlozonych W otwartyrn konkursie 

ogloszonyrn w dniu 15 marea 2018 r. 
na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publieznego w 2018 r. 

w obszarze upowszechniania kultury fIzyezncj wsrod rnicszkancow gminy Baboszcwo 
w zakrcsic kolarstwa 

§l 
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj~ Konkursow~ opiniuje oferty zlozone w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 15 marea 20 18 r. na wspareie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 20 18 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkailcow 
gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa na zasadach okreslonyeh w art. 15 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(tj . Oz. U. z 20 18 r. poz. 450), rozdziale XII zal~cznika do Uchwaly Nr XXXV!236120 17 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu 
Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami oraz innymi podmiotami, prowadZ<lcymi 
dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2018" oraz w rozdziale VI zat~cznika do Zarz~dzenia 
Nr 12/2018 W6j ta Gminy Baboszewo z dnia 15 marca 20 18 r. w sprawie ogloszenia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku pllblicznego w 2018 r. 
w obszarze llpowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkailc6w gminy Baboszewo w 
zakresie kolarstwa. 

§2 
1. Komisja Konkursowa zbiera sil( na spotkaniach zwolywanych przez Przewodnicz<Jcego 

Komisj i. 
2. PrzewodniczC}cy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu sil( z wykazem zlozonych ofert, 

sktadajC} oswiadczenia, iz nie pozostajC} w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z podmiotami bior<Jcymi udzial w konkursie, ktory moze budzic ich uzasadnion~ 
wqtpliwosc co do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych ofert. Wz6r 
oswiadezenia stanowi zalC}cznik do niniejszego regulaminll. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamknii(tych bez lldziatu oferent6w. 
4. Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest calkowicie nieodplatne. 
5. Praeami Komisji Konkursowej kieruje PrzewodniczC}cy Komisji. 
6. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest watne, jezeli uczestniczy w nim bezwzgl~dna 

wi~kszosc skladu osobowego Komisji, w tym Przewodniczqcy Komisj i. 
7. Opinie, rozstrzygni~cia i ustalenia Komisj i Konkursowej zapadaj~ zwykt<J wil(kszosciq 

giosow w glosowaniujawnym. 

§3 
Do zadati Komisji Konkursowej nalezy: 

I. Ocena fonnalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzgl~dnieniem kryteriow 
okreslonych w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie real izaeji zadati 
z zakresu pozytku publicznego w 2018 r. w obszarze - upowszechniania kultury 
fizycznej wsr6d mieszkailcow gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

2. Przedlozenie W6j towi Gminy Baboszewo protokolu z przebiegu OlWat1ego konkursu 
ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na kt6re propolluje sil( udzielenie 



dotacji lub nie przyj~cie zadnej z of ere 

§4 
1. Komisja ocenia pod wzgl~dem merytorycznym jedynie oferty kompletne, ktore 

nie zostaly odrzucone z powodu bl~dow formalnych wskazanych w trdci ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego 
w 2018 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczeg61nych ofert 
stosuj<j. kryteria i skall( ocen okreslon'l, w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert 
na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2018 r. w obszarze -
upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie 
ko larstwa. 

3. Szczeg610wa ocena merytoryczna ofert dokonywanajest indywidualnie przez czlonk6w 
Komisji Konkursowej wedlug przyjcrtych kryteri6w poprzez przyznanie okreslonej 
liczby punkt6w na Karcie indywidualnej oceny oferty, kt6ra stanowi zal<lcznik 
do ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu 
poiytku publicznego w 2018 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d 
mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oceny przez czlonk6w Komisji Konkursowej, sumuJe 
si~ pUnkty przypisane przez czlonk6w komisji poszczeg61nym ofertom. 

§5 
1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporz'l,dzany jest protok61. 
2. Protok61 z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru 

ofert, na kt6re proponuje sicr udzielenie dotacji lub nie przyjl(cie i:adnej z ofert Komisja 
Konkursowa przedklada W6jtowi Gminy Baboszewo. 

3. Ostateczl1<l decyzj~ 0 wyborze podmiot6w i udzieleniu dotacji podejmuje W6jt Gminy 
Baboszewo w formie zarZ4dzenia. 

§6 
Komisja Konkursowa ulega rozwi,!:zaniu z dniem rozstrzygnil(cia lub uniewatnienia konkursu. 



Zahlcznik 
do Regulaminu pracy Komisji Konkursoll'ej 

powo!anej II' celu opinioll'ania ofert z!ozonych w otwartym konkursie 
og!oszonym II'dniu 15 marca 2018 r. 

na wsparcie realizacji zadmi l zakresu pozytku publicZJlego II' 2018 r. 
II' obszarze upowszechniania kultury fizy~znc.i II"srOd mieszkaric6w gminy Baboszewo 

II' zakresie kolarstwa 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze me pozostajq w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami 

bioqcymi udzial w konkursie ogloszonym Zarzqdzeniem Nr 1212018 W6j1a Gl1liny Baboszewo 

z dnia 15 marca 2018 I: w sprawie ogloszenia otwartego konkursll o/ert l1a wsparcie realizacji 

zadwl z zakresli potytku publicznego w 2018 r. HI obszarze upowszechniania kU/fury jizycznej 

w.~rod mieszkGllcow gminy Baboszewo \I' zakresie ko/arstwa, kt6ry moze budzic uzasadnion'l, 

wqtpliwosc co do mojej bezstronnosci padczas oceniania ofert. Ponadto, nie padlegam 

wylqczeniu na podstawie art. 15 ust. 2d oraz 2f ustawy z dn ia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 

pozytku publicznego i a walontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. paz. 450). 

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej) 


