
ZARZJ\DZENIE Nr ORG.0050.A~2019 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dnia '11 marca 2019 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu oplDlOwania ofert zlozonych 
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 28 Intego 2019 r. na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu po:iytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fIZycznej 
wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej oraz 
okreslenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 20 19r poz. 506), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz rozdzialu XII 
zalllcznika do Uchwaly Nr lI17 12018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarzlldowymi oraz innymi podmiotami, prowadzllcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 
rok 2019", zarzlldzam, co nastypuje: 

§1 
Powolujy Komisjy KonkursowlI w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 28 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku 
publicznego w 20 19 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkailc6w 
gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyj nej w skladzie: 

1. Marta Dygan - Przewodniczllcy Komisj i, 
2. Anna Zielaskiewicz - czlonek, 
3. Anita Podlecka - czlonek. 

§2 
OkreSlam Regulamin pracy Komisji Konkursowej powolanej w celu oplruowania ofert 
zlozonych w otwaliym konkursie ogloszonym w dniu 28 lutego 20 19 r. na wsparcie realizacji 
zadail z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej 
wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej w brzmieniu 
za1llcznika do niniejszego zarzlldzenia. 

§3 
Wykonanie Zarzlldzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 
Zarzlldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 

w{J;!l 
mgr int. Bogdan Janusz Pietruszewsk"i 



Zal()cznik 
do Zarz<)dzenia nr 12019 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia marca 20 19 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolanej w eelu opiniowania ofert zlozonyeh w otwartym konkursie 

ogloszonym w dniu 28 lutego 2019 r. 
na wspareie realizaeji zadan z zakresu pozytku publieznego w 2019 r. 

w obszarze upowszeehniania kultury ftzyeznej wsrOd mieszkane6w gminy Baboszewo 
w zakresie strefy sportowo-rekreaeyjnej 

§1 

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj~ Konkursow~ opiniuje oferty z!ozone w otwartym konkursie 
og!oszonym w dniu 28 IUlego 2019 r. na wspareie realizaeji zadan z zakresu potytku publieznego 
w 2019 r. w obszarze upowszeehniania kultury fizyeznej wsr6d mieszkane6w gminy Baboszewo 
w zakresie strefY sportowo-rekreaeyjnej na zasadaeh okreslonyeh wart. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosei potytku publieznego i 0 wolontariaeie (t.j. Dz. U. z 20 18 r. poz. 450), rozdziale 
XII za!~eznika do Uehwaly Nr 1117120 18 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 1istopada 2018 r. w sprawie 
uehwalenia "Roeznego Programu Wsp6!praey Gminy Baboszewo z organizaejami pozar~dowymi oraz 
innymi podmiotami, prowad~eymi dzialalnosc poi:ytku publieznego na rok 2019"oraz w rozdziale 
VI za!~eznika do Zar~dzenia Nr ORG.0050.1 0.20 19 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 26 lulego 2019r. 
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wspareie realizaeji zadan z zakresu pozytku 
publieznego w 2019r. w obszarze upowszeehniania kultury fizyeznej wsr6d mieszkane6w gminy 
Baboszewo w zakresie strefY sportowo-rekreaeyjnej. 

§2 

I. Komisja Konkursowa zb iera SUi na spotkaniaeh zwolywanyeh przez Przewodnic~eego 
Komisji. 

2. Przewodniez,!ey i ezlonkowie Komisji, po zapoznaniu si~ z wykazem zlozonych ofert, skladaj,! 
oswiadezenia, iz nie pozoslaj~ w takim stosunku prawnym lub faktyeznym 
z podmiotami bior~eymi udzia! w konkursie, kt6ry moze budzic ieh uzasadnion,! w~lpliwosc co 
do bezstronnosei podezas opiniowania zlozonych ofert. Wz6r oswiadezenia stanowi zal'leznik 
do niniejszego regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniaeh zamkni~tyeh bez udzialll oferent6w. 
4. Uezestnielwo w Komisji Konkursowej jest ealkowieie nieodplatne. 
5. Praeami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniez'ley Komisji . 
6. Posiedzenie Komisji Konkursowejjestwazne, jezeli uezestniezy w nim bezwzgl~dna wi~kszosc 

skladu osobowego Komisji, w tym Przewodniez'ley Komisji. 
7. Opinie, rozstrzygni~eia i lIstalenia Komisji Konkursowej zapadaj~ zwykl'l wi~kszosei'l glos6w 

w glosowaniu jawnym. 

§3 

Do zadari Komisji Konkursowej nalezy: 

I. Oeena forma Ina i merytoryezna oraz opmlOwanie ofert z lIwzgl~dnieniem kryteri6w 
okreslonyeh w tresei ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wspareie realizaeji zadan 
z zakresll potytkll publieznego w 20 19 r. w obszarze - lIpowszeehniania kliitury fizyeznej wsr6d 
mieszkarie6w gminy Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreaeyjnej. 

2. Przedlozenie W6jtowi Gminy Baboszewo protokolu z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz 



ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na kt6re proponuJe s iy udzielenie dotacji 
lub nie przyjycie Zadnej z ofert. 

§4 

I. Komisja ocenia pod wzglydem merytorycznym jedynie oferty kompletne, kt6re nie zostaly 
odrzucone z powodu blyd6w formalnych wskazanych w tresci ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie real izacj i zadall z zakresu pozytku publicznego 
w 2019r. w obszarze - upowszechniania kllitury fizycznej wsr6d mieszkallc6w gminy 
Baboszewo w zakresie strefY sportowo-rekreacyjnej. 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczeg61nych ofert stosuj~ 
kryteria i skaly ocen okreslon~ w tresci ogloszen ia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie 
realizacji zadan z zakresu poZytku publicznego w 20191'. w obszarze - upowszechniania kultury 
fizycznej wsr6d mieszkanc6w gm iny Baboszewo w zakresie strefY sportowo-rekreacyjnej. 

3. Szczeg610wa ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez czlonk6w 
Komisji Konkursowej wedlug przyjytych kryteri6w poprzez przyznanie okreslonej liczby 
punkt6w na Karcie indywidualnej oceny oferty, kt6ra stanowi zal~czn i k do ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu poZytku publicznego 
w 2019 I'. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oceny przez czlonk6w Komisji Konkursowej, sumuJe 
siC; punkty przypisane przez czlonk6w komisji poszczeg61nym ofertom. 

§5 

I. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporz&dzany jest protok61. 
2. Protok61 z przebiegll otwartego konkllrsu orert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, 

na kt6re proponllje s iy udzielenie dotacji lub nie przyjycie zadnej z ofert Komisja Konkursowa 
przedklada W6jtowi Gminy Baboszewo. 

3. Ostatecznq decyzjy 0 wyborze podmiot6w i udzieleniu dotacji podejmllje W6jt Gminy 
Baboszewo w formie zarzqdzenia. 

§6 

Komisja Konkursowa ulega rozwi&zaniu z dniem rozstrzygniycia lub uniewaznienia konkursll. 

mgr ini. Bogdan J 



Zal~cznik 

do Regulaminu prac)' Komisji Konkursowej 
powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych W otwartym konkursie 

ogloszonym w dniu 28 lutego 2019 r. 
na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku puhlicZIlCgO w 20 19 r. 

\V obszarze upowszcchniania kul1ury fi zycznej wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo 
\V zakresie strcfy sportowo-rekreacyjnej 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze me pozostaj,! w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami 

bior'!cymi udzia! w konkursie og!oszonym Zarzqdzeniem Nr ORG. 0050. 10.2019 Wajta Gminy 

Baboszewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogloszenia olwartego konkursu olert na 

wsparcie realizacji zadan z zakresu potytku publicznego w 2019r. w obszarze upowszechniania 

kultury jizycznej wsrad mieszkancaw gminy Baboszewo w zakresie strefY sportowo

rekreacyjnej, kt6ry moze budzi6 uzasadnion,! w'!tpliwos6 co do l110jej bezstronnosci podczas 

oceniania ofer!. Ponadlo, nie podlegam wyl,!czeniu na podstawie art. IS ust. 2d oraz 2f ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia!alnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej) 


