
ZARZI\DZENIE Nr ORG.00SO.1g.2019 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia :1'1- marea 2019 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w eelu oplBlOwania ofert zlo:ionyeh 
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wsparcie realizaeji zadan 
z zakresu po:iytku publieznego w 2019 r. w obszarze upowszeehniania kultury fIZYeznej 
wsrod mieszkaneow gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa oraz okreslenia Regulaminu 
pracy Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(t.j. Oz.U. z 2019r poz. 506), art. 15 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pozytku pUblicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz rozdzialu XII 
zal~cznika do Uchwaly Nr II17/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjarni 
pozar~dowymi oraz innymi podmiotami, prowad~cymi dzialalnos6 pozytku publicznego na 
rok 2019", zarz~dzam, co nastc;puje: 

§1 
Powolujc; Komisjt,: Konkursow~ w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku 
publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkailc6w 
gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa w skladzie: 

I . Marta Oygan - Przewodnic~cy Komisji, 
2. Anna Zielaskiewicz - czlonek, 
3. Piotr Lipinski - czlonek. 

§2 
Okreslam Regulamin pracy Komisji Konkursowej powolanej w celu opmlowania ofert 
zlozonych w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 26 lute go 2019 r. na wsparcie realizacji 
zadail z zakresu po:i:ytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej 
wsr6d mieszkailc6w gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa w brzmieniu zal~cznika 
do niniejszego zarz~dzenia. 

§3 
Wykonanie Zar~dzenia powierza siC; Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 
Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik 
do Zarz!ldzenia nr 120 19 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia marca 2019 f . 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolanej w eelu opiniowania ofert zlo:ionyeh w otwartym konkursie 

ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. 
na wsparcie realizaeji zadaii z zakresu po:iytku pubJieznego w 2019 r. 

w obszarze upowszeehniania kultury fIzyeznej wsrod mieszkaiieow gminy Baboszewo 
w zakresie kolarstwa 

§l 

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisjll Konkursowll opiniuje oferty zlozone w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 
2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszka'lc6w gminy Baboszewo w 
zakresie kolarstwa 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 xn za11lcznika do 
Uchwaly Nr 1117/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia 
"Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarZl/dowymi oraz innymi 
podmiotami, prowadZl/cymi dzialalnosc poZytku publicznego na rok 2019"oraz w rozdziale 
VI za11lcznika do Za~dzenia Nr ORG.0050.8.2019 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 26 lutego 2019 r. 
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu poZytku 
publicznego w 2019r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

§2 

I. Komisja Konkursowa zbiera s,~ na spotkaniach zwolywanych przez Przewodniczllcego 
Komisji. 

2. PrzewodnicZl/cy i czlonkowie Komisji , po zapoznaniu s i~ z wykazem zlozonych ofert, skladajll 
oswiadczenia, iz nie pozostajll w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z podmiotami biorllcymi udzial w konkursie, kt6ry moze budzic ich uzasadnionll wlltpliwosc co 
do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych ofert. Wz6r oswiadczenia stanowi za11lcznik 
do niniejszego regulaminu . 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkni~tych bez udzialu oferent6w. 
4. Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest calkowicie nieodplatne. 
5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje PrzewodnicZl/cy Komisji. 
6. Posiedzenie Komisji Konkursowejjest wazne, jezeli uczestniczy w nim bezwzgl~dna wi~kszosc 

skladu osobowego Komisj i, w tym PrzewodnicZl/cy Komisji . 
7. Opinie, rozstrzygni~cia i ustalenia Komisj i Konkursowej zapadajll zwyklll wi~kszoscill glos6w 

w glosowaniu jawnym. 

§3 

Do zadan Komisji Konkursowej nalei:y: 

I. Ocena formalna i merytoryczna oraz 0plOlOwanie ofert z uwzgl~dnieniem kryteri6w 
okreslonych w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu pozytku publicznego w 20 19 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d 
mieszkailc6w gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

2. Przedlozenie W6jtowi Gminy Baboszewo protokolu z przebiegu otwartego konkursu ofertwraz 



ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na kt6re prOpOllUJe su, udzielen ie dotacji 
lub nie przyjllcie iadnej z ofert. 

§4 

1. Komisja ocenia pod wzgllldem merytorycznym jedynie oferty kompletne, ktore nie zostaly 
odrzucone z powodu b1lld6w formalnych wskazanych w tresci ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu poi:ytku publicznego 
w 2019r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczeg61nych ofert stosuj'l 
kryteria i skalll ocen okreslon'l w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie 
realizacji zadafl z zakresu pozytku publicznego w 20 19r. w obszarze - upowszechniania kultury 
fizycznej wsr6d mieszkancow gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

3. Szczeg6lowa ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez czlonk6w 
Komisji Konkursowej wedlug przyjlltych kryteri6w poprzez przyznanie okreslonej liczby 
punkt6w na Karcie indywidualnej oceny oferty, kt6ra stanowi za1'lcznik do ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu poi:ytku publicznego 
w 2019 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie kolarstwa. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oceny przez czlonk6w Komisji Konkursowej, sumuJe 
siy punkty przypisane przez czlonk6w komisji poszczeg6lnym ofertom. 

§S 

1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporz'Idzany jest protokol. 
2. Protok61 z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, 

na kt6re proponuje sill udzielenie dotacji lub nie przyjllcie iadnej z ofert Komisja Konkursowa 
przedklada W6jtowi Gminy Baboszewo. 

3. Ostateczn'l decyzjll 0 wyborze podmiot6w i udzieleniu dotacji podejmuje W6jt Gminy 
Baboszewo w formie zarzljdzenia. 

§6 

Komisja Konkursowa ulega rozwi'!Uniu z dniem rozstrzygnillcia lub uniewaznienia konkursu. 



Zalqcznik 

do Regulaminu prdcy Komisji Konkursowej 
powotancj w celu opin iowania of crt zlotonych w otwartym konkursie 

ogloszonym w dniu 26 1ulego 2019 r. 
na wsparcie realizacji zadail z 7..akreslI potytku publicznego w 2019 r. 

w obszarze upowszechniania kultury fizyczncj wsr6d micszkaric6w gminy Baboszewo 
w zakresie kolarstwa 

OSWIADCZENIE 

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

biorllcyrni udzial w konkursie ogloszonym Zarzqdzeniem Nr ORG.0050.8.2019 W6jta Gminy 

Baboszewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu alert na 

wsparcie realizacji zadan z zakresu potytku publicznego w 201 9r. w obszarze upowszechniania 

kliitury jizycznej wsr6d mieszkafzc6w gminy Baboszewo w zakresie kolars/wa, kt6ry moze 

budzic uzasadnionll wlltpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. Ponadto, 

nie podlegam wy1llczeniu na podstawie art. 15 ust. 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

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

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej) 


