
OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późno zm.), Wójt Gminy 
Baboszewo ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 30 grudnia 2022 r. na wsparcie 
realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023 r. w obszarze upowszechniania kultury 
fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej. 

I. Informacje ogólne 
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków 

Komisji Konkursowej , spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno być podpisane 
przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację 
zgłaszającą kandydata. 

3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego 
kandydata. 

4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w Komisji. Wyboru 
członków do pracy w Komisji Konkursowej dokonuje Wójt Gminy Baboszewo 
w drodze zarządzenia. 

5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. 
6. Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą 

mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Komisja Konkursowa będzie 
działać bez ich udziału. 

7. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej 
ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Komisja 
Konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, będzie działać bez ich udziału. 

II. Wymagania stawiane kandydatom 
W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

• nie reprezentują organizac ji/podmiotu biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert; 
• nie pozostaj ą wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym. który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości . co do ich 
bezstrollilości : 

• znają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późno zm.) oraz Uchwalę 
Nr XL VI.346.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2022r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Baboszewo 
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III. 
1. 
2. 
3. 
4. 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2023". 

Zadania członka Komisji Konkursowej 
Udział w posiedzeniach Komisji; 
Zapoznanie się z ofertami; 
Ocena ofert pod względem formalnym; 
Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w Ogłoszeniu Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2022 r. stanowiącego 

załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.126.2022 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 
30 grudnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadań z zakresu pożytku publicznego w 2023r. w obszarze upowszechniania kultury 
fizycznej wśród mieszkańców gminy Baboszewo w zakresie piłki nożnej. 

5. Zaproponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny 
ofert. 

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury 
Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym 
do niniej szego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Gminy Baboszewo, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 24 stycznia 2023 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a, tel. (23) 661-10-91 wew. 13. 
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