
OGLOSZENIE 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 18 marca 2022 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z poin. zm.), Wojt Gminy 
Baboszewo oglasza nabor na czlonkow Komisji Konkursowej, powolanej w celu opiniowania 
ofert zlozonych w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 10 marca 2022 r. na wsparcie 
realizacji zadall z zakresu poZytku publicznego w 2022 r. w obszarze dzialalnosc na rzecz dzieci 
i mlodzieZy, w tym wypoczynku dzieci i mlodziezy pod nazw'! - "Organizacja wyjazdowych 
form letniego wypoczynku dla dzieci i mlodzie:zy z gminy Baboszewo w okresie ferii letnich 
2022 roku." 

I. Informacje ogolne 
1. Celem nmleJszego ogloszenia jest wylonienie 2 czlonkow 

Komisji Konkursowej, sposrod kandydatow zgloszonych przez organizacje 
pozarZ'!dowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 
poZytku publicznego i 0 wolontariacie. 

2. Zgloszenia do udzialu w pracach Komisji Konkursowej powinno bye podpisane 
przez zainteresowan,! osoby oraz upowaznione osoby reprezentuj,!ce organizacjy 
zglaszaj'!c'! kandydata. 

3. KaZda z organizacji pozarz<!dowych Iub podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie moze zglosic tylko jednego 
kandydata. 

4. Zgloszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w Komisji. Wyborn 
czlonkow do pracy w Komisji Konkursowej dokonuje Wojt Gminy Baboszewo 
w drodze zarz,!dzenia. 

5. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny. 
6. Jezeli wybrani czlonkowie Komisji Konkursowej oceniaj,!cej zlozone oferty, nie byd,! 

mogli uczestniczyc w ocenie ofert, wowczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy 
o dzialalnosci pozytku pubIicznego i 0 wolontariacie, Komisja Konkursowa bydzie 
dzialae bez ich udzialu. 

7. W przypadku braku zgloszen kandydatow na czlonkow Komisji Konkursowej 
ze strony organizacji pozarz,!dowych oraz innych podmiotow wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, Komisja 
Konkursowa, zgodnie z art.I5 ust. 2da ustawy 0 dzialalnosci poZytku publicznego 
i 0 wolontariacie, bydzie dzialac bez ich udzialu. 

II. Wymagania stawiane kandydatom 
W sklad Komisji Konkursowej mog,! wchodzic pelnoletni reprezentanci organizacji 
pozarz,!dowych Iub podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, ktorzy spelniaj,! l,!cznie nastypuj,!ce kryteria: 

• nie reprezentuj'l organizacii/podmiotu bioracych udzial w ogloszonym konkursie ofert; 
• nie oozostaja wobec wnioskodawcow biorqcych udzial w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym. ktory moglby budzic uzasadnione watpliwosci, co do ich 
bezstronnosci; 

• znaj,! przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego 
i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poin. zm.) oraz Uchwaly 
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III. 
l. 
2. 
3. 
4. 

Nr XXXIV.225.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu W sp61pracy Gminy Baboszewo 
z organizacjami pozarz'!dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz'!cymi dzialalnosc 
poZytku publicznego na rok 2022". 

Zadania czlonka Komisji Konkursowej 
Udzial w posiedzeniach Komisji; 
Zapoznanie siy z ofertami; 
Ocena ofert pod wzglydem formalnym; 
Ocena ofert pod wzglydem merytorycznym, z uwzglydnieniem kryteri6w okreslonych 
w Ogloszeniu W6jta Gminy Baboszewo z dnia 10 marca 2022 r. stanowi,!cego 
zal,!cznik do Zarz,!dzenia Nr ORG.0050.26.2022 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 
10 marca 2022 r w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadan z zakresu poZytku publicznego w 2022 r. w obszarze dzialalnosc na rzecz dzieci 
i mlodziezy, w tym wypoczynku dzieci i mlodziezy pod nazw'! - "Organizacja 
wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci i mlodziezy z gminy Baboszewo 
w okresie ferii letnich 2022 roku." 

5. Zaproponowanie rozdzialu srodk6w pomiydzy wybranymi ofertami na podstawie oceny 
ofert. 

IV. Miejsce i termin zgloszenia kandydatury 
Zgloszenia kandydata na czlonka Komisji Konkursowej nalezy dokonac na zal'!czonym 
do niniejszego ogloszenia formularzu zgloszeniowym i zloZyc w Kancelarii Og61nej Urzydu 
Gminy Baboszewo, w godzinach pracy Urzydu, w terminie do dnia 01 kwietnia 2022 r. 

Dodatkowe informacje Moina uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urz~dzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a, tel. (23) 661-10-91 wew. 13. 
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