ZARZi\DZENIE NR ORG.0050 ......2022
WOJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 05 kwietnia 2022 roku

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zlozonych
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 10 marca 2022 r. na wsparcie realizacji
zadan z zakresu pOZytku publicznego w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii
i ochrony zwierz~t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia
pomocy dzikim zwierz~tom oraz okrdlenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzG}.dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poin. zm.), art. 15 ust. 1-2g 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 rozdzialu XII zalG}.cznika
do Uchwaly Nr XXXIV.225.2021r. Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami
pozarzG}.dowymi oraz innymi podmiotami, prowadzG}.cymi dzialalnosc poZytku publicznego
na rok 2022" zarzG}.dzam, co nast<tpuje:

§1
Powoluj<t Komisj<t KonkursowG}. w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie
ogloszonym w dniu 10 marca 2022 r. na wsparcie realizacji zadail z zakresu poZytku
publicznego w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierzG}.t oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz<ttom w skladzie:
1. Anna Zielaskiewicz
2. PawelOsiiiski
3. Magdalena Bogdailska

- PrzewodniczG}.cy Komisji,
- czlonek,
- czlonek.
§2

Okreslam Regulamin pracy Komisji Konkursowej powolanej w celu opmlOwania ofert
zlozonych w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 10 marca 2022 r. na wsparcie realizacji
zadail z zakresu pOZytku publicznego w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony
zwierzG}.t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim
zwierz<ttom w brzmieniu zalG}.cznika do niniejszego zarzG}.dzenia.

§3
Wykonanie ZarzG}.dzenia powierza si<t Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.
§4

ZarzG}.dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

W6JT
""" "'.

B.gd~~"_,,,,~

Za1llcznik
do Zarzlldzenia Nr ORG.0050.~'g .2022
W6jta Gminy Baboszewo
z dnia 05 kwietnia 2022 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie
ogloszonym w dniu 10 marca 2022 r. na wsparcie realizacji zadari z zakresu poZytku
publicznego w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierz~t oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom

§1
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj~ Konkursow~ opiniuje oferty zlozone w otwartym
konkursie ogloszonym w dniu 10 marca 2022 r. na wsparcie realizacji zadaii z zakresu poi:ytku
publicznego w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierz~t oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzytom na zasadach
okreslonych w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poi:ytku publicznego
i 0 wolontariacie poz. 1057 z pom. zm.), rozdziale XII zal~cznika do Uchwaly Nr XXXry.225.2021
Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu
Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozar~dowymi oraz innymi podmiotami,
prowadz~cymi dzialalnosc poi:ytku publicznego na rok 2022".
§2

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Komisja Konkursowa zbiera siy na spotkaniach zwolywanych przez Przewodnicz~cego
Komisji.
Przewodnicz~cy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu siy z wykazem zlozonych ofert,
skladaj~ oswiadczenia, iz nie pozostaj~ w takim stosunku prawnym lub faktycznym
z podmiotami bior~cymi udzial w konkursie, ktory moze budzic ich uzasadnion~ w~tpliwosc
co do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych ofert. Wzor oswiadczenia stano wi
Zal~cznik nr 1 do niniej szego regulaminu.
Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniytych bez udzialu oferentow.
Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest calkowicie nieodplatne.
Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicz~cy Komisji.
Posiedzenie Komisji Konkursowej jest wai:ne, jezeli uczestniczy w nim bezwzglydna
wiykszosc skladu osobowego Komisji, w tym Przewodnicz~cy Komisji.
Opinie, rozstrzygniycia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadaj~ zwykl~ wiykszosci~
glosow w glosowaniu jawnym.

§3
Do zadan Komisji Konkursowej nalei:y:
1. Ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzglydnieniem kryteri6w
okreslonych w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan
z zakresu poi:ytku publicznego w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony
zwierz~t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim
zwierzytom.
2. Przedlozenie Wojtowi Gminy Baboszewo protokolu z przebiegu otwartego konkursu ofert
wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na kt6re proponuje siy udzielenie dotacji
lub nie przyjt(cie zadnej z ofert.

§4

1. Komisja ocenia pod wzglydem merytorycznym jedynie oferty kompletne, kt6re nie zostaly
odrzucone z powodu blyd6w formalnych wskazanych w tresci ogloszenia
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadaii. z zakresu poZytku publicznego
w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwierz~t oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzytom.
2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczeg61nych ofert stosuj~
kryteria i skaly ocen okreslon~ w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie
realizacji zadaii. z zakresu pOZytku publicznego w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii
i ochrony zwierz~t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniezego w zakresie zapewnienia
pomoey dzikim zwierzytom.
3. Szczeg610wa oeena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez ezlonk6w
Komisji Konkursowej wedlug przyjytych kryteri6w poprzez przyznanie okreslonej liezby
punkt6w na Karcie indywidualnej oeeny oferty, kt6ra stanowi zal~eznik do ogloszenia
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadaii. z zakresu poZytku publieznego
w2022 r.
4. Po dokonaniu indywidualnej oeeny przez ezlonkow Komisji Konkursowej, sumuJe
siy punkty przypisane przez czlonk6w komisji poszezeg61nym ofertom.
§5

1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporz~dzany jest protok61.
2. Protok61 z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozyeji wyboru
ofert, na kt6re proponuje siy udzielenie dotaeji lub nie przyjycie zadnej z ofert Komisja
Konkursowa przedklada W6jtowi Gminy Baboszewo.
3. Ostateczn~ deeyzjy 0 wyborze podmiotow i udzieleniu dotaeji podejmuje W6jt Gminy
Baboszewo w formie zarz~dzenia.
§6

Komisja Konkursowa ulega rozwi¥aniu z dniem rozstrzygniycia lub uniewaZnienia konkursu.

w~
mgr llIi. Bogdan Janusz Pietnmew3ki

Zal~cznik Nr I
do Regulaminu pracy Komisj i Konkursowej
powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie
ogloszonym w dniu 10 marca 2022f.
na wsparcie realizacji zadat'i. z zakresu pOZytku publicznego w 2022 f.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze nie pozostaj(! w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami bior(!cymi
udzial w konkursie ogloszonym Zarzqdzenie NR ORG.0050.27.2022 Wajta Gminy Baboszewo
z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu olert na wsparcie realizacji

zadan

z zakresu potytku publicznego w 2022r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony

zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim
zwierzf/tom, kt6ry moze budzi6 uzasadnion(! w(!tpliwos6 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1057 z p6in. zm.).

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej)

Zal~cznik nr 2
do Zarz~dzenia W6jta Gminy Baboszewo
z dnia 05 kwietnia 2022 r.

Obowi~zek

informacyjny dla Czlonk6w Komisji w zwi~zku z
przetwarzaniem danych osobowych przez administratora:

1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej:
"ADMINISTRATOR"), z siedzibll: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Z Administratorem moma si~ kontaktowac pisemnie, za pomocll poczty tradycyjnej na adres:
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogll e-mailowll pod adresem:
urzad@gminababoszewo.pl.
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym moma si~ skontaktowac
pod adresem mailowym: iodo@gminababoszewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe Sll przetwarzane na podstawie Rozporzlldzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (og61ne rozPorzlldzenie
o ochronie danych), tj. w oparciu 0 zgod~ osoby.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa siC( w celu pracy w charakterze czlonka Komisji
Konkursowej, powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie
ogloszonym w dniu 10 marca 2022 r. na wsparcie realizacji zadait z zakresu pOZytku
publicznego w 2022 r. w obszarze propagowanie ekologii i ochrony zwiefZllt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa si~ na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzll od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do paitstwa trzeciego lub organlzaCJl
miC(dzynarodowej.
8. Administrator b~dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
przepis6w prawa, w tym w szczeg6lnosci do: Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, Urz~du
Skarbowego.
9. Dane osobowe bC(dll przetwarzane przez Administratora przez 5 lat od czasu zakonczenia
prowadzonej sprawy, chyba ze odr~bne przepisy przewidujll dluzszy okres przechowywania
dokumentacji.
10. Osoba, kt6rej dane dotyczll rna prawo do ZIldania od administratora dostc(pu do danych
osobowych, ich sprostowania, usuniC(cia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a true prawo do przenoszenia danych.
11. Skarg~ na dzialania Administratora moma wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych
Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezb~dnym do wykonania
obowi¢6w pracodawcy. Brak zgody lub jej wycofanie nie pocillga za sobll zadnych
negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem
wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Zgoda na przetwarzanie danych:
la, ....... ........ .. ................ wyraZam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych.

Ipodpisl

