
ZARZl\DZENIE NR ORG.0050 .. ~ .. 2023 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 25 stycznia 2023 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu oplDlOwania ofert zlozonych 
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 30 grudnia 2022 r. na wsparcie realizacji 
zadan z zakresu poi:ytku publicznego w 2023 r. w obszarze upowszechniania kultury 
fuycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej oraz okrdlenia 
Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samornt.dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pom. 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 2022 r. poz. 1327 z pom. zm.) oraz rozdzialu XII zal~cznika 

do Uchwaly Nr XL V1.346.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2022r. 
w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, prowadnt.cymi dzialalnosc poZytku publicznego 
na rok 2023" zarnt.dzam, co nastypuje: 

§1 

Powolujy Komisjy Konkursow~ w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 30 grudnia 2022 r. na wsparcie realizacji zadail z zakresu pOZytku 
publicznego w 2023 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsrod mieszkanc6w 
gminy Baboszewo w zakresie pilki nomej w skladzie: 

1. Marta Dygan - Przewodnicz~cy Komisji, 
2. Anna Zielaskiewicz - czlonek, 
3. Pawel Osinski - czlonek. 

§2 

Okreslam Regulamin pracy Komisji Konkursowej powolanej w celu opmlOwania ofert 
zlozonych w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 30 grudnia 2022 r. na wsparcie 
realizacji zadail z zakresu poZytku publicznego w 2023 r. w obszarze upowszechniania 
kultury fizycznej wsrod mieszkailcow gminy Baboszewo w zakresie pilki nomej w brzmieniu 
zal~cznika do niniejszego zarz~dzenia. 

§3 

Wykonanie Zarz~dzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 

Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 

w~ 
mgr ini. Bogdan Janusz PJetruszewski 



Zal~cznik 

do Zarz~dzenia Nr ORG .0050 /~ . 2023 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 25 stycznia 2023 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych 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 faycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo 
w zakresie pilki noznej 

§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 wsr6d mieszkailc6w 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 p6m. zm.), rozdziale XII zal~cznika do Uchwaly Nr XLV1.346.2022 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wsp61pracy 
Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi 
dzialalnos6 poZytku publicznego na rok 2023" oraz w rozdziale VI zal~cznika do Zar~dzenia 
ORG 0050.126.2022 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pOZytku publicznego w 2023 r. 
wobszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkailc6w gminy Baboszewo w zakresie 
pilki nomej. 

§2 

1. Komisja Konkursowa zbiera sit( na spotkaniach zwolywanych przez Przewodnicz~cego 
Komisji. 

2. Przewodnicz~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, kt6ry moze budzi6 ich uzasadnion~ w~tpliwos6 
co do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych ofert. Wz6r oswiadczenia stanowi 
zal~cznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamknit(tych bez udzialu oferent6w. 
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 mm bezwzglt(dna 

wit(kszos6 skladu osobowego Komisji, w tym Przewodnicz~cy Komisji. 
7. Opinie, rozstrzygnit(cia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadajl:! zwyk1l:! wiykszoscil:! 

glos6w w glosowaniu jawnym. 

§3 
Do zadan Komisji Konkursowej naleZy: 

1. Ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzglt(dnieniem kryteri6w 
okreslonych w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu poZytku publicznego w 2023 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej 
wsr6d mieszkailc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki nomej. 

2. Przedlozenie W6jtowi 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 zadail z zakresu poZytku publicznego 
w 2023 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie pilki nornej . 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczeg61nych ofert stosuj<l 
kryteria i skaly ocen okreslon<l w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie 
realizacji zadan z zakresu poZytku publicznego w 2023 r. w obszarze - upowszechniania 
kultury fizycznej wsr6d mieszkailc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki nornej. 

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 za1<lcznik do ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadail z zakresu poZytku publicznego 
w 2023 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 
Baboszewo w zakresie pilki nornej . Wz6r karta indywidualnej oceny oferty stanowi 
za1<lcznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oceny przez czlonk6w Komisji Konkursowej , sumuJe 
siy punkty przypisane przez czlonk6w komisji poszczeg61nym ofertom. 

§5 
1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporz<ldzany 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. Ostateczn<l decyzjy 0 wyborze podmiot6w i udzieleniu dotacji podejmuje W6jt Gminy 
Baboszewo w formie zarz<ldzenia. 

§6 
Komisja Konkursowa ulega rozwi<lZaniu z dniem rozstrzygniycia lub uniewaZnienia konkursu. 

mgr int. Bogdan Janu9z Piefru3zewlJ:.i 



Za1llcznik Nr I 
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 

powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 30 grudnia 2022 r. 

na wsparcie realizacji zadail z zakresu pOZytku publicznego w 2023 r. 
w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkailc6w gminy Baboszewo 

w zakresie pilki nozll ej 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze nie pozostaj~ w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami bior~cymi 

udzial w konkursie ogloszonym Zarzqdzeniem Nr 0050.126.2022 W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadan z zakresu potytku publicznego w 2023 r. w obszarze upowszechniania kultury jizycznej wsr6d 

mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie pUki notnej, ktory moze budzic uzasadnion~ w~tpliwosc 

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 2022 r. poz. 1327 z pom. zm.). 

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej) 



Zal~cznik nr 2 
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 

powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 30 grudnia 2022 r. 

na wsparcie realizacji zadail z zakresu poiytku publicznego w 2023 r. 
w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkailc6w gminy Baboszewo 

w zakresie pilki noznej 

Rozstrzygni~cie Konkursu ofert na realizacj~ zadan pOZytku publicznego w Baboszewie 
w dniu .......................................... . 

Karta indywidualnej oceny oferty 
N azwa zadania .................................... ...... ...... ....................... ...................... . 
Nr oferty ...... .. ... ........................................................................................... . 
Imiy i nazwisko czlonka komisji ................................. ............................... .. 

L.p. KRYTERIA OCENY 
MAX. ilose Hose pkt. 
punktow przyznanych 

Moi:liwosc realizacji zadania przez oferenta 

1 Miejsce realizacji zadania, 5 

2 Adresaci objC(ci zadaniem 5 

3 Cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacji 5 

4 Harmonogram 5 

Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania 

1 Calkowity koszt realizacji zadania 15 

2 Racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacjC( zadania 10 

Jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b 

1 Posiadane zasoby kadrowe 10 

2 Posiadane zasoby rzeczowe 10 

Udzial srodk6w finansowych wlasnych lub pochodz~cych 
z innych zr6del 

1 
Wysokos6 srodk6w wlasnych lub pochodz~cych z innych Zr6del 10 
przewidzianych na realizacjy zadania 

Wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy 
i prac~ spoleczn~ czlonk6w 

1 
Wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy 10 
i praca spoleczna czlonk6w 

Dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadaii podobnego rodzaju 

1 Rzetelnos6 5 

2 Terminowos6 5 

3 Spos6b rozliczenia 5 

L~czna ilos6 uzyskanych punkt6w 100 

(data i podpis czlonka kOllli sji ) 


