
Za1llcznik 
do Zarzlldzenia NT ORG.0050. '?). .2023 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 25 stycznia 2023 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolanej w celu opiniowania ofert zloionych w otwartym konkursie 

ogloszonym w dniu 30 grudnia 2022 r. 
na wsparcie realizacji zadan z zakresu po:iytku publicznego w 2023 r. 

w obszarze upowszechniania kultury fIzycznej wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo 
w zakresie pilki noinej 

§1 

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj~ Konkursow~ opiniuje oferty zlozone w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 30 grudnia 2022 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu poZytku 
publicznego w 2023 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkaitcow gminy 
Baboszewo w zakresie pilki nomej na zasadach okreslonych w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. 
poz. 1327 z porn. zm.), rozdziale XII zal~cznika do Uchwaly Nr XLV1.346.2022 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy 
Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi 
dzialalnosc pOZytku publicznego na rok 2023" oraz w rozdziale VI zal~cznika do Zarz~dzenia 
ORG 0050.126.2022 Wojta Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadait z zakresu pOZytku publicznego w 2023 r. 
wobszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkaitcow gminy Baboszewo w zakresie 
pilki nomej. 

§2 

1. Komisja Konkursowa zbiera sit; na spotkaniach zwolywanych przez Przewodnic~cego 
Komisji. 

2. Przewodnic~cy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu sit; 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 
zalc:t-cznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamknit;tych bez udzialu oferentow. 
4. Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest calkowicie nieodplatne. 
5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicz~cy Komisji. 
6. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest wame, jezeli uczestniczy w nim bezwzglt;dna 

wit;kszosc skladu osobowego Komisji, w tym Przewodnicz'!cy Komisji. 
7. Opinie, rozstrzygniycia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadaj,! zwykl~ wiykszosci~ 

glosow w glosowaniu jawnym. 

§3 
Do zadait Komisji Konkursowej naleZy: 

1. Ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzglt;dnieniem kryteriow 
okreslonych w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadait 
z zakresu pOZytku publicznego w 2023 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej 
wsrod mieszkaitcow gminy Baboszewo w zakresie pilki nomej. 

2. Przedlozenie W ojtowi Gminy Baboszewo protokolu z przebiegu otwartego konkursu ofert 
wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na ktore proponuje siy udzielenie dotacji 
lub nie przyjycie 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 zadan z zakresu poZytku publicznego 
w 2023 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie pilki nomej. 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczeg6lnych ofert stosuj4 
kryteria i skaly ocen okreslon4 w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie 
realizacji zadari z zakresu poZytku publicznego w 2023 r. w obszarze - upowszechniania 
kultury fizycznej wsr6d mieszkaiic6w gminy Baboszewo w zakresie pilki nomej. 

3. Szczeg610wa ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez czlonk6w 
Komisji Konkursowej wedlug przyjytych kryteri6w poprzez przyznanie okreslonej liczby 
punkt6w na Karcie indywidualnej oceny oferty, kt6ra stanowi za14cznik do ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadari z zakresu pOZytku publicznego 
w 2023 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkaric6w gminy 
Baboszewo w zakresie pilki nomej. Wz6r karta indywidualnej oceny oferty stano wi 
za14cznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oceny przez czlonk6w Komisji Konkursowej, sumuJe 
siy pUnkty przypisane przez czlonk6w komisji poszczeg6lnym ofertom. 

§5 
1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporz4dzany jest protok61. 
2. Protok61 z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru 

ofert, na kt6re proponuje siy udzielenie dotacji lub nie przyjycie :zadnej z ofert Komisja 
Konkursowa przedklada W6jtowi Gminy Baboszewo. 

3. Ostateczn4 decyzjy 0 wyborze podmiot6w i udzieleniu dotacji podejmuje W6jt Gminy 
Baboszewo w formie zarz4dzenia. 

§6 
Komisja Konkursowa ulega rozwi¥aniu z dniem rozstrzygniycia lub uniewaZnienia konkursu. 

w 

mgr int. Bogdan Janusz Piefruszewdi 


