
OGLOSZENIE 
W6JTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 02 lute go 2021 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publieznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) W6jt Gminy Baboszewo oglasza nab6r na 
czlonk6w Kornisji Konkursowej powolanej w eelu opiniowania ofert zlozonyeh w orwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 01 lutego 2021 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publieznego w 2021 r. w obszarze propagowania ekologii i oehrony zwierzqt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom. 

I. Informacje ogiilne 
1. Celem niniejszego ogloszenia jest wylonienie 2 czlonk6w Komisji Konkursowej sposr6d 

kandydat6w zgloszonych przez organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty wymienione 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publieznego i 0 wolontariacie. 

2. Zgloszenia do udzialu w pracach Komisji Konkursowej powinno bye podpisane przez 
zainteresowanq osob~ oraz upowaznione osoby reprezentujqee organizaej~ zglaszajqG!. 
kandydata. 

3. Kazda z organizaeji pozarzqdowych lub podmiot6w wymienionyeh wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publieznego i 0 wolontariacie moze zglosic tylko jednego kandydata. 

4. Zgloszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnierwem w Komisji. Wyboru 
ezlonk6w do praey w Komisji Konkursowej dokonuje W6jt Gminy Baboszewo w drodze 
zarzqdzenia. 

5. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny. 
6. Jezeli wybrani Czlonkowie Komisji Konkursowej oceniajqcej zlozone oferty, nie b~dq mogli 

uezestniezyc w ocenie ofert, w6wezas zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy 0 dzialalnoSci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, Komisja Konkursowa b~dzie dzialae bez ich udzialu. 

7. W przypadku braku zgloszen kandydat6w na ezlonk6w Komisji Konkursowej ze strony 
organizaeji pozarzqdowyeh oraz innyeh podmiotow wymienionyeh wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publieznego i 0 wolontariacie, Komisja Konkursowa, zgodnie z art. 15 
ust. 2da ustawy b~dzie dzialae bez ieh udzialu. 

II. Wymagania stawiane kandydatom 
W sklad Komisji Konkursowej mogq wehodzie pelnoletni reprezentanci organizaeji pozarzqdowyeh 
lub podmiotow wymienionyeh wart. 3 us!. 3 ustawy 0 dzialalnoSci pozytku publieznego 
i 0 wolontariacie, kt6rzy spelniajqlqeznie nast~pujqee kryteria: 

nie reprezentuja organizaeii/podmiotu bioraeych udzial w ogloszonym konkursie of en. 
nie pozostaja wobec wnioskodawcow bioraeych udzial w konkursie w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym. ktory moglby budzic uzasadnione watpliwosci co do ieh 
bezstronnosci. 
znajq przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz Uehwal~ Nr XXIII .152 .2020 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Roeznego 
Programu Wspolpraey Gminy Baboszewo z organizaejami pozarzqdowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzqeymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2021". 

III. Zadania czlonka Komisji Konkursowej 
1. Udzial w posiedzeniu Komlsji. 
2. Zapoznanie si~ z ofertami. 
3. Oeena ofert pod wzgl~dem formalnym. 
4. Oeena ofert pod wzgl~dem merytorycznym, z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych 

w Ogloszeniu W6jta Gminy Baboszewo stanowiqeego zalqeznik do Zarzqdzenia Nr 



• 

ORG.0050.8.2021 Wojta Gminy Baboszewo z dnia 01 lute go 2021 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2021r. 
w obszarze propagowania ekoJogii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom. 

5. Zaproponowanie rozdzialu srodkow pomi~dzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert. 

IV. Miejsce i termin zgloszenia kandydatury 
Zgloszenia kandydata na czlonka Komisji Konkursowej naJei.y dokonac na zalqczonym do 
niniejszego ogloszenia formularzu zgloszeniowym i zloi.yc w Kancelarii Ogolnej Urz~du Gminy 
Baboszewo, w godzinach pracy Urz~du, w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 12.00. 

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urz~dzie Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, u Pani Anny Najechalskiej tel. 236611091, e-mail: 
anajechaJska@gminababoszewo.pl. 

W6JT 

mgr int. Bogdan f." PleITWzew,Jj 


