
ZARZ,.,OZENIE Nr ~J 12018 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia ')..5 kwictnill 2018 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu opmlOwanili ofert zlozonych 
W otwart)'m konkursic ogloszonyrn w dniu 29 marca 2018 r. na wsparcie realizacji zadari 
z zakrcsu pozytku publicznego w 2018 r. W obszar.lc pomoey spolccznej, w tym pomoc 
rodzinorn i osobom w trudnej sytuacji iyciowcj or3Z wyrownywanic szans t)lch rodzin 
i os6h, ogranicz~\nic marginalizacji i PiLcciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu 
oraz okrdlcni:l Rcgulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 uSlawy Z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 1875 z p6zn. ZI11 .), art. 15 ust. 1-2g uSlawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) 
oraz rozdzialu XlI zal(Jcznika do Uchwaly Nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalcnia "Rocznego Programu Wsp6Jpracy Gllliny 
Baboszewo z organizacjami oraz innymi podmiotami. prowadZ4cymi dzialalnosc pozytku 
publicznego na rok 2018··, zarzqdzam, co nast'tpujc: 

§I 
Powoluj ~ Komisj~ Konkursow(J w eelu opiniowania ofert zlozonych w otwartY111 konkursie 
ogloszonym w dni u 29 marca 2018 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2018 r. w obszarze pomocy spolcczncj, w tylll palllOC rodzinom i osobom 
w trudnej sytuaeji zye iowej oraz wyrownywanie SzallS tyeh rodzi ll i osob, ograniezanie 
marginalizaeji i przeeiwdzialanie wykluezeni u spolecznemu w skladzie: 

1. Beata Wiechowska - Przewodniczqcy Komisji , 
2. Jolanta Pajqk - czlonek, 
3. Anita Podlccka - czlonek. 

§2 
Okreslam Regulamin praey Komisji Konkursowej powolanej w celu opmlOwania ofert 
zlozonych w otwartym konkursie ogloszonYI11 w dni u 29 marca 20 J 8 r. na wspare ie realizacji 
zadan z zakresu pozytku publicznego w 20 18 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tYIll pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz w),rownywanie szans tyeh rodzin i os6b. 
ograniczanie marg inalizacji i przeciwdzialanie wykl uczeniu spoleczncmu w brzmicniu 
zalqczn ika do niniej szego zarzqdzenia. 

§3 
Wykonanie ZarZ4dzenia powierza SIC:; Ki erownikowi Referatu Og6lno-Administracyjnego 
i Zamowien Publieznych. 

§4 
Zarzqdzenie wchodzi w zyc ie z dniem podpisania. 



Zalacznik 
do ZurUldzcniu nr ~~'t20 18 

W6jlu Gminy Baboszc\\o 
z dnia2'5 k\\ielnia 20 J 8 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie 

ogloszonym w dniu 29 marea 2018 r. 
ml wsparcie rcalizaeji zadan z zakresu pozytku publiezncgo w 2018 r. 

w obszarze pomoey spolecznej, w tym pomoe rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji 
zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniezanie marginalizaeji 

i pr.leciwdzialanie wykluezcniu spolceznemu 

§I 
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj<! Konkursow<! opiniuje oferty zlozone w otwa!1ym 
konkursie ogloszonym w dlliu 29 marea 2018 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego W 2018 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie 
marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu na zasadach okreslonych 
wart. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(t.j . Dz. U. z 2018 r. poz. 450), rozdziale XII zal~cznika do Uchwaly Nr XXXV1236/2017 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 f. W sprawie uchwalenia "Rocznego Programu 
Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami oraz illllymi podmiotami, prowadz<Jcymi 
dzialalnosc pozytku publieznego na rok 2018" oraz w rozdziale VI zal'}cznika do Zarz<!dzenia 
Nr 14/2018 Wojta Gminy Baboszewo z dnia 29marca 20 18 r. w sprav.' ie ogloszenia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku publicznego w 2018 r. 
\v obszarze pomoey spolecznej , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej 
oraz wyrownywanie szans lych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie 
wykluczeniu spolecznemu. 

§2 
1. Komisja Konkursowa zbiera sit;: na spotkaniach zwolyv.,'anych przez Przewodnicz'!cego 

Komisji. 
2. Przcwodnicz<Jcy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu sit;: z wykazem zlozonych ofert, 

skladaj~ oswiadczenia, iz !lie pozostaj'} \V takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z podmiotami bior'}c)'1ni udzial w konkursie, ktory moze budzic ich uzasadnion<J 
w<!tpliwosc co do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych ofert. Wzor 
oswiadczenia stanowi zal~cznik do niniejszego regu laminu. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzcniach zamknit;:tych bez udzialu oferentow. 
4. Uczcstniet\vo w Komisji Konkursowcj jcst calkowicie nieodplatne. 
5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje P,Lewodnicz<lcy Komisji . 
6. Posiedzenie Komisji Konkllrsowej jest wazne, jezeli uczestniczy w nim bezwzgl~dna 

\Vi~kszosc skladu osobowego Komisji, w tym Przewodnicz<Jcy Komisji. 
7. Opinic, rozstrzygni~cia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadajq zwyklq wittkszosci<J 

glosow \V glosowaniu jawnym. 

§3 
Do zadaJl Komisji Konkursowcj na lczy: 

1. Oeena fonnalna i mcrytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzglydnieniem kryteri6w 
okreslonych \V tresci ogloszcnia 0 otwartym konkursie ofel1 lla wsparcie realizacji zadan 
z zakresll pozytku publicznego w 20 18 r. w obszarze pomoey spoleczncj . w tym pomoc 



rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji zyeiowej oraz viyrownywanie szans tyeh rodzin 
i osob, ograniezanie marginalizacji i przee iwdzialanie wykluczeniu spo}eeznemu. 

2. Przedlozenie W6jtowi Gminy Baboszewo protokolu z przebiegu otwal1ego konkursu 
ofert wraz ze wskazaniem propozyeji wyboru ofert, na ktore proponuje s i~ udzielenie 
dotacj i lub nie przyjycie zadnej z ofert. 

§4 
J. Komisja oeenia pod wzgl~dem merytoryeznym jedynie oferty kompletne, ktore 

nie zostaly odrzueone z po\vodu bl~dow formalnych wskazanych w treSci ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wspareie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego 
w 20 18 r. w obszarze - pomocy spotecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji zyeiov'iej oraz wyrownywanie szans tyeh rodzin i osob, ograniezanie 
marginalizaeji i przeciwdzialanie wykluezeniu spo!eeznemu. 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy oeenie merytorycznej poszczegolnych ofert 
stosuj '} kryteria i skal~ ocen okres lonq w trdci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert 
na wsparc ie realizacji zadml z zakresu pozytku publieznego w 20 18 r. w obszarze
pomocy spoiecznej, w tym pomoe rodzinom i osobolll w trudnej sytuaeji zyciowej 
oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji 
i przeciwdzialanie wykluezeniu spolecznell1 u. 

3. Szczegolowa oeena merytoryezna ofert dokonywanajest indywidual nie przez czlonkow 
Komisji Konkursowej wed lug przyjytyeh kr)1eriow poprzez przyznanic okreSloncj 
liczby punktow na Kareie indywidualnej oeeny oferty, ktora stanowi zal'lcznik 
do ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wspareie realizacji zadall z zakresu 
pozytku publicznego w 2018 r. w obszarze - pomoey spoJeeznej , w tym pomoe 
rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji zyciowej oraz wyrown)"vanie szans tyeh rodzin 
i osob, ograniezanie marginalizaej i i przec iwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oeeny przez czlonkow Komisji KonkuJ'sowej, sumuJe 
siy punkty przypisane przez ezlonkow komisji poszczegolnym ofertom. 

§5 
1. Z przebiegu posiedzenia Komisj i Konkursowej sporz<ldzany jest protok61. 
2. Protokol z przebiegu otwartego konkursu oferl wraz ze wskazaniell1 propozycji wyboru 

ofert, na ktore propolluje s i~ udzielenie dotacji lub nie przyj~cie zadnej z ofelt Komi~ja 
Konkursowa przedklada Wojtowi Gminy 8 aboszewo. 

3. Ostateezn<l deeyzjy 0 wyborze podmiotow i udzieleniu dotacji podejmuje Wojl Gminy 
Baboszewo w fonnie zarz'ldzenia. 

§6 
KOll1isja Konkursowa ulega rozwi'lzaniu z dniem rozslrzygni~cia lub uniewaznienia konkursu. 

w 6. .J..-T 
7(JbeJtl /,OmO,)'1 

mgr Tomasz Sobecki 



ZallIcznik 
do Regulaminu pmc)' Komisji KonkursO\\'!!j 

powoluncj \I' Celli opiniowania of!!n zloion~ ch W otwartym konkursk 
ogloszonym \\' dniu 29 murca 2018 r. 

na II'spnrci<: ro:alizacji 7Jlduri z zukresu poiytku pUblicznego IV 2018 r. 
II' obszurzc pomocy spolccznej. IV I)'m pomoc rodzinotll i osobom IV tmdncj sytuacji zycioll'cj 

oral. wyr6wnywani<: szans \)'ch rodzin i osoh. 
ogrlllliC1.anic margin31izacji i przeciwdzi31anic wykluczeniu spolecznemu 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam. ze nie pozostaj<l w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami 

biorqcymi udzial w konkmsie ogloszonym Zarzqdzelliem Nr 1-112018 Woj1a Gil/in)' Baboszel1'o 

z dnia 29 marca 2018 ,: \II sprawie ogloszenia olwarlega konkursu olerlna l!'!,pG/'cie realizacji 

={u/wl z =akreslI paiy/klf pllbliC:=l1ego w 2018 I: HI obszarze pomocy spoleczl1ej, HI IYIll POII/OC 

rod=inoll1 i osoboll1 \II lrudnej !'ytllacji ::yciowej omz \IIyroll'l1YlI'anie s=ans /ycll rodzin i osob, 

ograniczanie lI1arginalizacji i przecilrdzialanie wyklllczenill spolecznell/I/. kt6ry moze budzic 

uzasadnion<l wqtpliwosc co do mojej bczstronnosci podczas oceniania oferlo Ponadto , nie 

podlegam wylqczeniu na podstawie arlo 15 uslo 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Lj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

(data i podpis czlonka Kom isji Konkursowej ) 


