
OGtOSZENIE 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 
z dnia 17 marca 2023 r. 

Na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z p6in. zm.) Wojt Gminy Baboszewo ogtasza nabor 
na czfonkow Komisji Konkursowej powofanej w celu opiniowania ofert zfozonych w otwartym 
konkursie ogfoszonym w dniu 09 marca 2023 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2023 r. w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom . 

I. Informacje ogolne 

1. Celem niniejszego ogfoszenia jest wyfonienie 2 czfonkow Komisji Konkursowej sposrod 
kandydat6w zgfoszonych przez organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty wymienione 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

2. Zgfoszenia do udziafu w pracach Komisji Konkursowej powinno bye podpisane 
przez zainteresowanq osob~ oraz upowaznione osoby reprezentujqce organizacj~ 

zgtaszajqcij kandydata. 
3. Kazda z organizacji pozarzijdowych lub podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 

o dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie moze zgfosie tylko jednego kandydata. 
4. Zgfoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w Komisji. Wyboru 

czfonkow do pracy w Komisji Konkursowej dokonuje W6jt Gminy Baboszewo w drodze 
zarzqdzenia. 

5. Udziaf w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpfatny. 

6. Jezeli wybrani Czfonkowie Komisji Konkursowej oceniajqcej zfozone oferty, nie b~dq mogli 
uczestniczye w ocenie ofert, wowczas zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy 0 dziafalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie, Komisja Konkursowa b~dzie dziafae bez ich udziafu. 

7. W przypadku braku zgfoszen kandydatow na czfonkow Komisji Konkursowej ze strony 
organizacji pozarzqdowych oraz innych podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, Komisja Konkursowa, zgodnie 
z art. 15 ust. 2da ustawy b~dzie dziafae bez ich udziafu. 

II. Wymagania stawiane kandydatom 

W sktad Komisji Konkursowej mogq wchodzie pefnoletni reprezentanci organizacji pozarzijdowych 
lub podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dziafalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, ktorzy spefniajq fijcznie nast~pujijce kryteria: 

• nie reprezentuja organizacji!podmiotu bioracych udziaf w ogfoszonym konkursie ofert. 
• nie pozostaja wobec wnioskodawc6w bioracych udziaf w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, ktory mogfby budzie uzasadnione watpliwosci 
co do ich bezstronnosci, znajij przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziafalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z poin. zm.) oraz Uchwaf~ 
Nr XLV1.346.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia 
"Rocznego Programu Wsp6fpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzijdowymi 
oraz innymi podmiotami, prowadzijcymi dziafalnose poiytku publicznego na rok 2023". 

III. Zadania cztonka Komisji Konkursowej 

1. Udziat w posiedzeniu Komisji. 
2. Zapoznanie si~ z ofertami. 
3. Ocena ofert pod wzgl~dem formalnym. 



4. Ocena ofert pod wzgl~dem merytorycznym, · z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych 
w Ogtoszeniu W6jta Gminy Baboszewo stanowiqcego zatqcznik do Zarzqdzenia 
Nr ORG.00SO.3S.2023 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie 
ogtoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 

publicznego w 2023 r. w obszarze propagowania ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierz~tom. 

5. Zaproponowanie rozdziatu srodk6w pomi~dzy wybranymi ofertami na podstawie oceny 

ofert. 

IV. Miejsce i termin zgtoszenia kandydatury 
Zgtoszenia kandydata na cztonka Komisji Konkursowej nalezy dokonac na zatqczonym 
do niniejszego ogtoszenia formularzu zgtoszeniowym i ztozyc w Kancelarii Og61nej Urz~du Gminy 

Baboszewo, w godzinach pracy Urz~du, w terminie do dnia 03 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00. 

Dodatkowe informacje moina uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urz~dzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a, pok. nr 15 tel. (23) 661-10-91wew. 25. 


