
ZARZ1\DZENIE NR ORG.0050.5.2021 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 22 stycznia 2021 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 30 grudnia 2020 L na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2021 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mleszkancow gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noznej oraz okreslenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej . 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorziidzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 L, poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 1-2g ustawy z dnla 24 kwietnla 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz rozdzialu XII 
za}iicznika do Uchwaly Nr XXIII.152.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2020 r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarziidowymi oraz innymi podmiotami, prowadziicymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 
2021" zarziidzam, co nast~puje: 

§1 
Powoluj~ Komisj~ Konkursowii w celu opiniowania ofen zlozonych w otwartym konkursie 
ogloszonym w dnlu 30 grudnia 2020 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku pubJicznego 
w 2021 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo 
w zakresie pilki noznej w skladzie: 

1. Anna Zielaskiewicz - Przewodnicziicy Komisji, 
2. Anna Najechalska - Czlonek, 
3. Monika Ciska - Czlonek. 

§2 
Okreslam Regulamin pracy Komisji Konkursowej powolanej w celu opiniowania of en zlozonych 
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 30 grudnia 2020 L na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu pozytku publicznego w 2021 L w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod 
mieszkancow gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej w brzmieniu zaliicznika do niniejszego 
Zarziidzenia. 

§3 
Wykonanie Zarziidzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 
Zarziidzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik 

do Zarzqdzenia Nr ORG.0050.5.2021 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 22 stycznia 202 1 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolanej w celu opiniowania ofert zlo:ionych w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 30 
grudnia 2020 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu po:iytku publicznego w 2021 r. 
wobszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo 
w zakresie pilki noinej. 

§1 
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisjq Konkursowq OplnlUJe oferty zlozone w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 30 grudnia 2020 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2021 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noznej na zasadach okreslonych wart. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), 
rozdziale XII zalqcznika do Uchwaly Nr XXII1.152.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 
listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, prowadzqcymi dzialalnosc pozytku 
publicznego na rok 2021" oraz w rozdziale VI zalqcznika do Zarzqdzenia Nr ORG.0050.110.2020 
W6jta Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert 
na wsparcie reali zacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2021 r. w obszarze upowszechniania 
kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

§2 
1. Komisja Konkursowa zbiera si~ na spotkaniach zwolywanych przez Przewodniczqcego 

Komisji. 
2. Przewodniczqcy i Czlonkowie Komisji, po zapoznaniu si~ z wykazem zlozonych ofert, 

skladajq oswiadczenia, i:i. nie pozostajq w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z podmiotami biorqcymi udzial w konkursie, kt6ry moze budzic ich uzasadnionq wqtpliwosc 
co do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych ofert. Wz6r oswiadczenia stanowi 
zalqcznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkni~tych 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 nim bezwzgl~dna 

wi~kszosc skladu osobowego Komisji, w tym Przewodniczqcy Komisji. 
7. Opinie, rozstrzygni~cia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadajq zwyklq wi~kszosciq 

glos6w w glosowaniu jawnym. 

§3 
Do zadan Komisj i Konkursowej nalezy: 

1. Ocena formalna i merytoryczna oraz oplnlOwanie ofert z uwzgl~dnieniem kryteri6w 
okreslonych w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu po:i.ytku publicznego w 2021 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej 
wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

2. Przedlozenie W6jtowi Gminy Baboszewo protokolu z przebiegu otwartego konkursu ofert 
wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na kt6re proponuje si~ udzielenie dotacji 
lub nie przyj~cie zadnej z ofert. 



§4 
1. Komisja ocenia pod wzgl~dem merytorycznym jedynie oferty kompletne, kt6re nie zostaly 

odrzucone z powodu bl~d6w formalnych wskazanych w tresci ogloszenia 0 otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku pubJicznego w 2021 r. 
w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkaric6w gminy Baboszewo 
w zakresie pilki noznej. 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczeg61nych ofert stosujq 
kryteria i skal~ ocen okreslonq w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie 
reaJizacji zadari z zakresu pozytku pubJicznego w 2021 r. w obszarze - upowszechniania 
kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

3. Szczeg610wa ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez Czlonk6w 
Komisji Konkursowej wedlug przyj~tych kryteri6w poprzez przyznanie okreslonej Jiczby 
punkt6w na Karcie indywidualnej oceny oferty, kt6ra stanowi zalqcznik do ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadari z zakresu pozytku pubJicznego 
w 2021 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkaric6w gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noznej . 

4. Po dokonaniu indywidualnej oceny przez czlonk6w Komisji Konkursowej, sumuje 
si~ punkty przypisane przez czlonk6w komisji poszczeg61nym ofertom. 

§5 
1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporzqdzany jest protok61. 
2. Protok61 z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru 

ofert, na kt6re proponuje si~ udzielenie dotacji lub nie przyj~cie zadnej z ofert Komisja 
Konkursowa przedklada W6jtowi Gminy Baboszewo. 

3. Ostatecznq decyzj~ 0 wyborze podrniot6w i udzieleniu dotacji podejrnuje Wajt Gminy 
Baboszewo w formie zarzqdzenia. 

§6 
Komisja Konkursowa ulega rozwiqzaniu z dniem rozstrzygni~cia lub uniewaznienia konkursu. 

W6.TT 

OIl' 11Il. Bogdan ~, PI."""""ki 



Zal.cznik Nr 1 
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 

powolanej w celu opiniowania of en zloionych W otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 30 grudnia 2020 r. 

na wsparcie realizacj i zadan z zakresu poiyrku publicznego w 2021 f . 

w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkancow gminy Baboszewo 
w zakresie pilki noinej 

OSWIADCZENIE 

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

udzial w konkursie ogloszonym Zarzqdzeniem Nr ORG.00SO.ll0.2020 W6jea Gminy Baboszewo 

z dnio 30 grudnia 2020 r. w sprowie ogloszenio otwortego konkursu ofert na wsparcie rea/izacji 

zadan z zakresu pozytku publicznego w 2021 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d 

mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki noinej, kt6ry moze budzic uzasadnion,! w'!tpliwosc 

co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. Ponadto, nie podlegam wyl,!czeniu na podstawie 

art. 15 uSt. 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 

i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.). 

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej 


