
ZARZ1\DZENIE NR ORG.OOSO. 'J..:.? .2020 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dnia 17 marea 2020 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w eelu opmlOwania ofert zlo:ionyeh 
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 20 lutego 2020 r. na wspareie realizaeji zadan 
z zakresu po:iytku publieznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i oehrony 
zwierzljt oraz oehrony dziedzietwa przyrodniezego w zakresie zapewnienia pomoey 
dzikim zwierzc;tom oraz w obszarze pomoey spoleeznej, w tym pomoe rodzinom i 
osobom w trudnej sytuaeji :iyciowej oraz wyrownywanie szans tyeh rodzin i osob, 
ograniezanie marginalizaeji i przeciwdzialanie wykluezeniu spoleeznemu oraz 
okreslenia Regulaminu praey Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pozn. zm.), art. IS ust. 1-2g ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosei pozytku publieznego i 0 wolontariaeie 
Ct.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pow. zm.) oraz rozdzialu XII zal'!eznika 
do Uchwaly Nr XIV.85.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie 
uehwalenia "Roeznego Programu Wspolpraey Gminy Baboszewo z organ izaej ami 
pozarz'!dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz'!eymi dzialalnosc pozytku publieznego 
na rok 2020" zarz'!dzam, co nastypuje: 

§1 

Powolujy Komisjy Konkursuw'1 w eelu opiniowania ofert zlozonyeh w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 20 lutego 2020 r. na wspareie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publieznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierz'!t oraz ochrony 
dziedzietwa przyrodniezego w zakresie zapewnienia pomoey dzikim zwierzytom oraz 
w obszarze pomoey spoleeznej , w tym pomoe rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji zyeiowej 
oraz wyrownywanie szans tyeh rodzin i osob, ograniezanie marginalizaeji i przeeiwdzialanie 
wykluezeniu spolecznemu w skladzie: 

I. Anna Zielaskiewiez - Przewodniez,!ey Komisji , 
2. Paulina Dobrzynska - ezlonek, 
3. Anita Podleeka - ezlonek. 

§2 

Okrdlam Regulamin praey Komisji Konkursowej powolanej w eelu opmIOwania ofert 
zlozonyeh w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 20 lutego 2020 r. na wspareie realizaeji 
zadarl z zakresu pozytku publieznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i oehrony 
zwierz'!t oraz oehrony dziedzietwa przyrodniezego w zakresie zapewnienia pomoey dzikim 
zwierzytom oraz w obszarze pomoey spo!eeznej, w tym pomoe rodzinom i osobom w trudnej 
sytuaeji zyeiowej oraz wyrownywanie szans tyeh rodzin i osob, ograrliezanie marginalizaeji i 
przeeiwdzialanie wykluezeniu spoleeznemu w brzmieniu zal,!eznika do niniejszego 
zarz,!dzenia. 



§3 

Wykonanie Zarz1)dzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 

Zarz1)dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W6yr 
mgr into Dogd~. Plelrriszew31:i 



Zal'!cznik 
do Zarz~dzen ia Nr ORGOOSO. '1.:5.2020 

W6jLa Gminy Baboszewo 
z dnia 17 marca 2020 t'. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolanej w eelu opiniowania ofert zloi;onyeh w otwartym konkursie 

ogloszonym w dniu 20 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu poi;ytku 
publieznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i oehrony zwierzllt oraz oehrony 
dziedzictwa przyrodniezego w zakresie zapewnienia pomoey dzikim zwierz~tom oraz w 

obszarze pomoey spoleeznej, w tym pomoe rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji i;yciowej 
oraz wyriiwnywanie szans tyeh rodzin i osiib, ograniezanie marginalizacji i przeeiwdzialanie 

wykluezeniu spoleeznemu wsriid mieszkaneiiw gminy Baboszewo 

§1 

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj'l Konkursow'l opmlUJe oferty zlozone w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 20 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzytom oraz 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 w art. IS ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j . Oz. U. z 2019 r. 
poz. 688 z p6:i:n. zm.), rozdziale XII zalqcznika do Uchwaly Nr XIY.85.2019 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy 
Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, prowadz'lcymi 
dzialalnos6 pozytku publicznego na rok 2020". 

§2 

I . Komisja Konkursowa zbiera Sly na spotkaniach zwolywanych przez Przewodniczqcego 
Komisji . 

2. Przewodniczqcy i czlonkowie Komisji , po zapoznaniu siy z wykazem zlozonych ofert, 
skladajq oswiadczenia, iz nie pozostajq w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z podmiotami bior'lcymi udzial w konkursie, ktory moze budzi6 ich uzasadnionq w'ltpliwosc 
co do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych ofer!. Wzor oswiadczenia stanowi 
Zal'lcznik nr I lub Zalqcznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniytych bez udzialu oferentow. 
4. Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest calkowicie nieodplatne. 
5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczqcy Komisji. 
6. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest wazne, jezeli uczestniczy w mm bezwzglydna 

wiykszosc skladu osobowego Komisji, w tym Przewodniezqcy Komisji. 
7. Opinie, rozstrzygniycia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadajq zwykl'l wi"kszosciq 

glosow w glosowaniu jawnym. 

§3 
00 zadan Komisji Konkursowej nalezy: 

I . Ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzglydnieniem kryteri6w 
okreslonych w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu pozytku publieznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i oem'ony 
zwierz'!t oraz oehrony dziedzictwa przyrodniezego w zakresie zapewnienia pomoey dzikim 
zwierzytom oraz w obszarze pomocy spolecznej, w tym P0l110C rodzinom i osobol11 w 



trudnej sytuacj i zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie 
marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu wsrod mieszkancow gminy 
Baboszewo. 

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 

I. Komisja ocenia pod wzglydem merytorycznym jedynie oferty kompletne, ktore nie zostaly 
odrzucone z powodll blydow formalnych wskazanych w treSci ogloszenia 
o otwartym konkllrsie ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresll pozytku pllblicznego 
w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzytom oraz w obszarze 
pomocy spolecznej , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytllacji zyciowej oraz 
wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie 
wykluczeniu spolecznemll wsrod mieszkaflcow gminy Baboszewo. 

2. Czlonkowie Komisj i Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczegolnych ofert stoslljq 
kryteria i skaly ocen okreslonq w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie 
realizacji zadan z zakresll pozytku publicznego w 2020 r. w obszarze propagowanie ekologii 
i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia 
pomocy dzikim zwierzytom oraz w obszarze pomocy spoJecznej , w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytllacji zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, 
ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczenill spoJecznemu wsrod 
mieszkaflcow gminy Baboszewo. 

3. Szczegolowa ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidllalnie przez czlonkow 
Komisji Konkursowej wedlllg przyjytych kryteriow poprzez przyznanie okreslonej liczby 
punktow na Karcie indywidllalnej oceny oferty, ktora stanowi zalqcznik do ogloszenia 
o otwartym konkllrsie ofert na wsparcie realizacji zadafl z zakresll poZytkll pllblicznego 
w 2020 r. 

4. Po dokonanill indywidllalnej oceny przez czlonkow Komisji Konkursowej , sumllJe 
siy Pllnkty przypisane przez czlonkow komisj i poszczegolnym ofertom. 

§5 

I. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkllrsowej sporzqdzany jest protokol. 
2. Protokol z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycj i wyboru 

ofert, na ktore proponuje siy udzielenie dotacji Illb nie przyjycie zadnej z ofert Komisja 
Konkllrsowa przedklada Wojtowi Gminy Baboszewo. 

3. Ostatecznq decyzjy 0 wyborze podmiotow i udzieleniu dotacji podejmllje Wojt Gminy 
Baboszewo w formie zarzqdzenia. 

§6 

Komisja Konkllrsowa 1I1ega rozwiqzanill z dniem rozstrzygniycia lub lIniewaznienia konkllrsll. 

W6.JT 

~ . mgr Int. Bogdon Jonu,. PtetruJZewski 



Zal~czn ik Nr I 
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 

powotanej w cctu opiniowania of en zlozonych W otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 20 lutcgo 2020 f. 

na wsparcie rcalizacji zadml z zakresu pozytku Pllblicznego \V 2020 f. 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ie nie pozostaj'! w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami bior'!cymi 

udzia! w konkursie og!oszonym Zarzqdzenie NR ORG0050.13.2020 Wajta Gminy Baboszewo z 

dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu olerl na wsparcie realizacji 

zadan z zakresu potytku publicznego w 20201: w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierzql 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzrytom, ktory 

moie budzic uzasadnion,! w'!tpliwosc co do mojej bezstrOimosci podczas oceniania ofert. Ponadto, 

nie podlegam wy!,!czeniu na podstawie m1. 15 ust. 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 

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

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej) 





Zalqcznik Nr 2 
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 

powolanej w celu opiniowania ofert ztoionych W otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 20 IUlcgo 2020 r. 

na wsparcie rcali zacji zadali z zakresu poiytku publicznego w 2020 r. 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze nie pozostajq w StOSUnkll prawnym i faktycznym z podmiotami biorqcymi 

udzial w konkursie ogloszonym Zarzqdzenie NR ORG0050.14.2020 Wajta Gminy Baboszewo z 

dnia 20 lutego 2020 roku w :,prawie ogioszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadan z zakresu potytku publicznego w 2020r. w obszarze pomocy spoiecznej, w tym pomoc 

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

ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spo!ecznemu, ktary moze blldzic 

uzasadnionq wqtpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. Ponadto, nie podlegam 

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

pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 450 z pain. zm.). 

(data i pod pis czlonka Komisji Konkursowej) 




