
ZARZ1\DZENIE NR ORG.0050.14.2021 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 23 lutego 2021 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zloionych w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 01 lutego 2021 roku na wsparcie realizacji zadan z zakresu 
poiytku publicznego w 2021 r. w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierzilt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 1-2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 L 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 L, poz. 1057 ze zm.) oraz rozdzialu XII 
za/qcznika 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 
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 
2021" zarzqdzam, co nast~puje: 

§1 
Powoluj~ Komisj~ Konkursowq w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 01 lutego 2021 roku na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2021 L w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom w skladzie: 

1. Anna Zielaskiewicz - Przewodniczqcy Komisj i, 
2. Anna Najechalska - czlonek, 
3. Paulina Dobrzyiiska - czlonek. 

§2 
Okreslam Regulamin pracy Komisji Konkursowej powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych 
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 01 lutego 2021 r. na wsparcie realizacji zadaii z zakresu 
pozytku publicznego w 2021 r. w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom w brzmieniu 
zalqcznika do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 
Wykonanie Zarzqdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W6JT 

'"II" illi. Bogdan f PI''''''''IW,iI 



Zalqcznik 
do Zarzijdzenia Nr ORG.00SO.J4.2021 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 23.02.2021 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 01 lute go 
2021 r. na wsparcie realizacji zadaIi z zakresu pozytku publicznego w 2021 r. w obszarze 
propagowania ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie 
zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom. 

§1 
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisjq Konkursowq Opll1luJe oferty zlozone w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 01 lutego 2021 r. na wsparcie realizacji zadaIi z zakresu pozytku 
publicznego w 2021 r. w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom 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 XXIII.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". 

§2 
1. Komisja Konkursowa zbiera si~ na spotkaniu zwolanym przez Przewodniczqcego Komisji. 
2. Przewodniczqcy i czlonkowie Komisji po zapoznaniu si~ z wykazem zlozonych ofert 

skladajq oswiadczenia, iz 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 oferent6w. 
4. Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest calkowicie nieodplatne. 
5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczqcy Komisji. 
6. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest wazne, jezeli uczestniczy w 111m bezwzgl~dna 

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

glos6w w glosowaniu jawnym. 

§3 
Do zadaIi Komisji Konkursowej nalezy: 

1. Ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzgl~dnieniem kryteri6w 
okreslonvch w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadaIi 
z zakresu pozytku publicznego w 2021 r. w obszarze propagowania ekologii i ochrony 
zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim 
zwierz~tom. 

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 blfid6w formalnych wskazanych w tresci ogloszenia 0 otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadaIi z zakresu pozytku publicznego w 2021 r. 



w obszarze propagowania ekologii i oehrony zwierzqt oraz oehrony dziedzietwa 
przyrodniezego w zakresie zapewnienia pornoey dzikirn zwierz~torn. 

2. Czlonkowie Kornisji Konkursowej przy oeenie rnerytoryeznej poszezeg61nyeh ofert stosujq 
kryteria i skal~ oeen okreslonq w tresei ogloszenia 0 otwartyrn konkursie ofert na wspareie 
realizaeji zadan z zakresu pozytku publieznego w 2021 r. w obszarze propagowania 
ekologii i oehrony zwierzqt oraz oehrony dziedzietwa przyrodniezego w zakresie 
zapewnienia pornocy dzikirn zwierz~tom . 

3. Szczeg6lowa oeena merytoryezna ofert dokonywana jest indywidualnie przez ezlonkow 
Komisji Konkursowej wedlug przyj~tyeh kryteri6w poprzez przyznanie okreslonej liczby 
punkt6w na Karcie indywidualnej oeeny oferty, ktora stanowi zalqeznik do ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizaeji zadan z zakresu pozytku publieznego 
w 2021 r. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oeeny przez ezlonk6w Komisji Konkursowej surnuje si~ 

punkty przypisane przez ezlonk6w komisji poszezeg61nym ofertom. 

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

ofert, na kt6re proponuje si~ udzielenie dotaeji lub nie przyj~eie zadnej z ofert Kornisja 
Konkursowa przedklada W6jtowi Gminy Baboszewo. 

3. Ostatecznq deeyzj~ 0 wyborze podmiot6w i udzieleniu dotaeji podejrnuje W6jt Gminy 
Baboszewo w forrnie zarzqdzenia. 

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

W6JT 

mgr tlli. Dogdtm ~z PtetnuzettlJlI 


