
ZARz<\nZENIE ORG.oos0102019 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dniaQrnarca 2019 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu oplDlOwania ofert zlo:ionych 
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu po:iytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji :iyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin 
i osob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu 
oraz okreSlenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 us!. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZl)dzie gminnym 
(!.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 15 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (!.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz rozdzialu XII 
zal'lcznika do Uchwaly Nr II17/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. w 
sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami oraz 
innymi podmiotami, prowadz'lcymi dzialalnosc poiytku publicznego na rok 20 19", zarz'ldzam, 
co nast",puje: 

§1 
Powoluj", Komisj", Konkursow'l w celu opiniowania ofert zloionych w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 26 lutego 20 19 r. na wsparcie realizacji zadait z zakresu poiytku 
publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczanie 
marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu w skladzie: 

I. Marta Dygan - Przewodnicz'lcy Komisji, 
2. Anna Zielaskiewicz - czlonek, 
3. Anita Podlecka - czlonek. 

§2 
OkreSlam Regulamin pracy Komisji Konkursowej powolanej w celu opuuowania ofert 
zloionych w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wsparcie realizacji 
zadait z zakresu poiytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy spolecznej , w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iyciowej oraz WYl'6wnywanie szans tych rodzin i os6b, 
ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu w brzmieniu 
zal'lcmika do niniejszego zarz'ldzenia. 

§3 
Wykonanie Zarz'ldzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego 

§4 
Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

mgr ini. Bogdan Janusz Pi/!{rus:ewski 



Zal'!cznik 
do Zarz~dzenia ORG. OOSO .. 2019 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia marca 2019 r. 

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

ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. 
na wsparcie realizaeji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. 

w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
:iyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji 

i przeciwdzialanie wykluczeniu spoleeznemu 

§1 
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj~ Konkursow~ opiniuje oferty zlozone w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 na wsparcie realizacji zadaii z zakresu pozytku 
publicznego w 2019 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. IS 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 1117/2018 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy 
Gminy Baboszewo z organizacjami oraz innymi podmiotami, prowadz'lcymi dzialalnosc 
pozytku publicznego na rok 2019" oraz w rozdziale VI zal~cznika do Zarz~dzenia 
Nr ORG.0050.7.2019 Wojta Gminy Baboszewo z dnia 261utego 2019 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacj i zadan z zakresu pozytku publicznego w 2019r. 
w obszarze pomocy spo!ecznej , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej 
oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzia!anie 
wykluczeniu spo!ecznemu. 

§2 
I. Komisja Konkursowa zbiera siy na spotkaniach zwo!ywanych przez Przewodnicz'lcego 

Komisji. 
2. Przewodnicz'lcy i cz!onkowie Komisji, po zapoznaniu siy z wykazem z!ozonych ofert, 

sk!adaj~ oswiadczenia, iz nie pozostaj'l w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z podmiotami bior~cymi udzia! w konkursie, ktory moze budzic ich uzasadnion~ 
w'ltpliwosc co do bezstronnosci podczas opiniowania z!ozonych ofert. Wzor 
oswiadczenia stanowi za!~cznik do niniejszego regu1aminu. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniytych bez udzia!u oferentow. 
4. Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest calkowicie nieodp!atne. 
5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicz'lcy Komisji. 
6. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest waZne, jezeli uczestniczy w nim bezwzglydna 

wiykszosc sk!adu osobowego Komisji, w tym Przewodnicz,!cy Komisji . 
7. Opinie, rozstrzygniycia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadaj~ zwyk!~ wiykszosci'l 

glosow w g!osowaniu jawnym. 

§3 
Do zadan Komisji Konkursowej nalezy: 

I. Ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzglydnieniem kryteriow 
okreslonych w tresci og!oszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie reali zacji Zadat1 
z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy spo!ecznej , w tym pomoc 



rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin 
i osob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

2. Przedlozenie Wojtowi Gminy Baboszewo protokolu z przebiegu otwartego konkursu 
ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na ktore proponuje siy udzielenie 
dotacji lub nie przyjycie zadnej z ofert. 

§4 
1. Komisja ocenia pod wzglydem merytorycznym jedynie oferty kompletne, ktore 

nie zostaly odrzucone z powodu blydow formalnych wskazanych w treSci ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego 
w 2019 r. w obszarze - pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom wtrudnej 
sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie 
marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczegolnych ofert 
stosuj,! kryteria i skaly ocen okreSlon,! w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert 
na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2019 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. 

3. Szczegolowa ocena merytoryczna ofert dokonywanajest indywidualnie przez czlonkow 
Komisji Konkursowej wedlug przyjytych kryteriow poprzez przyznanie okreslonej 
liczby punktow na Karcie indywidualnej oceny oferty, ktora stanowi zal'!cznik 
do ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu 
pozytku publicznego w 2019 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. 

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

§5 
1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporzljdzany jest protoko!. 
2. Protokol z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru 

ofert, na ktore proponuje si.y udzielenie dotacji lub nie przyjycie zadnej z ofert Komisja 
Konkursowa przedklada Wojtowi Gminy Baboszewo. 

3. Ostatecznlj decyzjy 0 wyborze podmiotow i udzieleniu dotacji podejmuje Wojt Gminy 
Baboszewo w fotmie zarzljdzenia. 

§6 
Komisja Konkursowa ulega rozwiljZaniu z dniem rozstrzygniycia lub uniewa:i:nienia konkursu. 



Zat(Jeznik 
do Reguiaminu praey Komisji Konkursowej 

powolanej w ce lu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konlcursie 
ogloszonym w dn iu 26 lutcgo 2019 r. 

na wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku publiezncgo w 20 19 r. 
w obszarze pomoey spolcczncj, w tym pomoe rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji zyeiowcj 

oraz wyrownywanie szans tyeh rodzin i os6b, 
ograniezanie marginalizaeji i przeeiwdziatanie wykluezeniu spolecznemu 

OSWIADCZENIE 

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

bior!)cymi udzial w konkursie ogloszonym Zarzqdzeniem Nr ORG.0050. 7.2019 Wajta Gminy 

Baboszewo z dnia 26lutego 2019 I: w sprawie ogloszenia otwartego konkursu olert na wsparcie 

realizacj i zadmi z zakresu potytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji tyciowej oraz wyrawnywanie szans tych rodzin i 

osab, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu, kt6ry moze 

budzic uzasadnion!) w!)tpliwosc co do mojej bezstrOlIDosci podczas oceniania ofert. Ponadto, 

nie podlegam wyl!)czeniu l1a podstawie art. 15 ust. 2d oraz 2fustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

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

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej) 


