
Zarz'!dzenie nr ORG.0050.25.2023 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 28 lutego 2023 roku 

w sprawie powolania komisji oceniaj,!cej wnioski 0 udzielanie dotacji 

z dofinansowaniem z Rz,!dowego Programu Odbudowy Zabytk6w na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytk6w lub znajduj,!cych si~ w gminnej ewidencji zabytk6w, polozonych na 

terenie Gminy Baboszewo. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzctdzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z porn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23lipca 2003 r. oochronie 

zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6in. zm.) oraz § 8 ust. 4, 5 

do Uchwaly Nr XL VIII.369.2023 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 lute go 2023 r. w sprawie 

okreslenia zasad udzielania dotacji celowej z budzetu gminy na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w lub 

znajdujctcych si~ w gminnej ewidencji zabytk6w, polozonych na terenie Gminy Baboszewo, 

zarzctdzam, co nast~puje: 

§1 

Powoluj~ Komisj~ Oceniajctcct w celu opiniowania wniosk6w zlozonych w ogloszonym 

naborze wniosk6w 0 udzielanie dotacji z dofinansowaniem z Rzctdowego Programu Odbudowy 

Zabytk6w na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytk6w lub znajdujctcych si~ w gminnej ewidencji zabytk6w, 

polozonych na terenie Gminy Baboszewo, w skladzie: 

1. Anna Zielaskiewicz - Przewodniczctcy Komisji, 

2. Aleksandra Chojnowska - czlonek, 

3. Malgorzata Loniewska - czlonek. 

§2 

Okreslam Regulamin pracy Komisji Oceniajctcej powo!anej w celu opiniowania ofert 

zlozonych w otwartym naborze og!oszonym w dniu 10 lutego 2023 r. na w brzmieniu 

zalctcznika do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 

Wykonanie Zarzctdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 

Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr ORG.00SO.2S.2023 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJ1\CEJ 

§1 

1. Komisja Oceniajqca powolana w celu opiniowania ofert zlozonych w ogloszonym naborze 

wnioskow 0 udzielanie dotacji z dofinansowaniem z Rzqdowego Programu Odbudowy 

Zabytkow na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytkow lub znajdujqcych si~ w gminnej ewidencji zabytkow, 

polozonych na terenie Gminy Baboszewo. 

2. Komisja Oceniajqca opiniuje wnioski zlozone w otwartym naborze ogloszonym w dniu 

10 lutego 2023 r. 0 udzielanie dotacji z dofinansowaniem z Rzqdowego Programu Odbudowy 

Zabytkow na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytkow lub znajdujqcych si~ w gminnej ewidencji zabytkow, 

polozonych na terenie Gminy Baboszewo. 

§2 

1. Komisja Oceniajqca zbiera si~ na spotkaniach zwolywanych przez Przewodniczqcego 

Komisji. 

2. Przewodniczqcy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu si~ z wykazem zlozonych wnioskow, 

skladajq oswiadczenia, ze nie pozostajq w takim stosunku prawnym lub faktycznym 

z podmiotami biorqcymi udzial w naborze, ktory moze budzic ich uzasadnionq wqtpliwosc co 

do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych wnioskow. Wzor oswiadczenia stanowi 

zalqcznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Komisja Oceniajqca obraduje na posiedzeniach zamkni~tych bez udzialu wnioskodawcow. 

4. Uczestnictwo w Komisji Oceniajqcej jest calkowicie nieodplatne. 

5. Pracami Komisji Oceniajqcej kieruje Przewodniczqcy Komisji. 

6. Posiedzenie Komisji Oceniajqcej jest wazne, jezeli uczestniczy w nim bezwzgl~dna 

wi~kszosc skladu osobowego Komisji, w tym Przewodniczqcy Komisji. 

7. Opinie, rozstrzygni~cia i ustalenia Komisji Oceniajqcej zapadajq zwyklq wi~kszosciq glosow 

w glosowaniu jawnym. 



§3 

Do zadan Komisji Oeeniajqeej nalezy: 

1. Oeena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie wnioskow z uwzgl~dnieniem kryteriow 

okreslonych w tresci ogloszenia 0 otwartym naborze, zgodnie z uchwalq Nr XLVIII.369.2023 

Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 lute go 2023 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji 

celowej z budzetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow lub znajdujqcych si~ w gminnej ewidencji 

zabytkow, polozonych na terenie Gminy Baboszewo oraz zarzqdzeniem nr 0050.18.2023 Wojta 

Gminy Baboszewo z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogloszenia naboru wnioskow 

o udzielanie dotaeji z dofinansowaniem z RZqdowego Programu Odbudowy Zabytkow na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytkow lub znajdujqcych si~ w gminnej ewidencji zabytkow, polozonych na terenie Gminy 

Baboszewo. 

2. Przedlozenie Wojtowi Grniny Baboszewo protokolu z przebiegu otwartego naboru wraz ze 

wskazaniern zakwalifikowanych wnioskow. 

§4 

1. Kornisja ocenia pod wzgl~dern rnerytorycznyrn jedynie wnioski kornpletne, ktore nie zostaly 

odrzucone z powodu bl~dow forrnalnych wskazanych w tresci ogloszenia 0 naborze wnioskow 

o udzielanie dotacji z dofinansowaniern z RZqdowego Programu Odbudowy Zabytkow na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytkow lub znajdujqcych si~ w grninnej ewidencji zabytkow, polozonych na terenie 

Gminy Baboszewo. 

2. Czlonkowie Kornisji Oceniajqcej przy ocenie rnerytorycznej poszczegolnych ofert stosujq 

kryteria i skal~ ocen okreslonq w tresci ogloszenia 0 naborze wnioskow 0 udzielanie dotacji 

z dofinansowaniem z Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytkow na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow lub 

znajdujqcych si~ w grninnej ewidencji zabytkow, polozonych na terenie Gminy Baboszewo. 

3. Szczegolowa ocena rnerytoryezna wnioskow dokonywana jest indywidualnie przez 

czlonkow Komisji Oceniajqcej wedlug przyj~tych kryteriow poprzez przyznanie okreslonej 

liczby punktow na Karcie indywidualnej oceny wniosku, ktora stanowi zalqcznik do 

niniejszego regulaminu. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oeeny przez czlonkow Kornisji Oceniajqeej, sumuje 

si~ punkty przypisane przez czlonkow komisji poszczegolnym wnioskom. 



§5 

1. Z przebiegu posiedzenia Kornisji Oceniajqcej sporzqdzany jest protok61. 

2. Protok6l z przebiegu otwartego naboru wraz z zakwalifikowanyrni wnioskarni Kornisja 

Oceniajqca przedklada W6jtowi Grniny Baboszewo. 

3. Ostatecznq decyzj~ 0 wyborze podrniot6w i udzieleniu dotacji podejrnuje W6jt Grniny 

Baboszewo w forrnie zarzqdzenia. 

§6 

Kornisja Oceniajqca ulega rozwiqzaniu z dniern rozstrzygni~cia lub uniewaznienia naboru. 

WOJT 

mg' int BO~ Piel,""ew,~ 



ZalClcznik Nr 1 do ReguJaminu 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze nie pozostajq w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami biorqcymi 

udzial w konkursie ogloszonym zarzqdzeniem nr 0050.18.2023 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 

10 lutego 2023 r. w sprawie ogloszenia naboru wniosk6w 0 udzielanie dotacji 

z dofinansowaniem z Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w lub 

znajdujqcych si~ w gminnej ewidencji zabytk6w, poloionych na terenie Gminy Baboszewo. 

(data i podpis czlonka Komisji OceniajClcej) 



Zalqcznik nr 2 do Regulaminu 

Rozstrzygni~cie naboru wniosk6w 0 udzielanie dotacji z dofinansowaniem z Rz,!dowego 

Programu Odbudowy Zabytk6w na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w lub znajduj,!cych si~ 

w gminnej ewidencji zabytk6w, poloionych na terenie Gminy Baboszewo w dniu 

Karta indywidualnej oceny wniosku 

Nazwa wnioskodawcy ...... ............................ ................ .... ......................... ... ........ ....................... . 

Nr wniosku ............. ..... ....... ....... ............. ...... .... ... .......... .... ... ....... .... ... .. ..... ..... ... .... ...................... . 

Imi~ i nazwisko czlonka komisji ............... .... ..... ... ... .......... ............. ..... .. .. .... .... .......... ................. . 

MAX. Hose Ilose pkt. 
L.p. KRYTERIA OCENY 

punkt6w przyznanych 

1 wpis do rejestru zabytk6w Wojew6dztwa Mazowieckiego 3 

znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego z 

2 uwzgl~dnieniem jego wartosci historycznej, naukowej lub 1-3 

artystycznej 

dost~pnosc zabytk6w dla spolecznosci Gminy Baboszewo, 

3 znaczenie zabytku jako atrakcji turystycznej i mozliwosc 1-3 

zwiedzania 

4 stopien zaawansowania przygotowania zadania do realizacji 1-3 

L'!czna Hose uzyskanych punkt6w 12 

(data i podpis czlonka komisji) 


