
OGLOSZENIE 
WOlTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 8 stycznia 2019 r. 

a podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j . Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poin. zm.), Wojt Gminy 
Baboszewo oglasza nabor na czlonkow Komisji Konkursowej, powolanej w celu opiniowania 
ofert zlozonych w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 27 grudnia 2018 r. na wsparcie 
realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury 
fizycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

I. Informacje ogolne 
1. Celem mmeJszego ogloszenia jest wylonienie 2 czlonkow 

Komisji Konkursowej , sposrod kandydatow zgloszonych przez orgamzacJe 
pozarzqdowe oraz inne podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

2. Zgloszenia do udzialu w pracach Komisji Konkursowej powinno bye podpisane 
przez zainteresowanq osoby oraz upowaznione osoby reprezentujqce organizacjy 
zglaszajqq kandydata. 

3. Kazda z organizacji pozarzqdowych lub podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3 
ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie moze zglosie tylko jednego 
kandydata. 

4. Zgloszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w Komisji. Wyboru 
czlonkow do pracy w Komisji Konkursowej dokonuje Wojt Gminy Baboszewo 
w drodze zarzqdzenia. 

5. Udzial w pracach Komisji Konkursowej jest nieodplatny. 
6. lezeli wybrani czlonkowie Komisji Konkursowej oceniajqcej zlozone oferty, nie bydq 

mogli uczestniczye w ocenie ofert, wowczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, Komisja Konkursowa bydzie 
dzialae bez ich udzialu. 

7. W przypadku braku zgloszen kandydatow na czlonkow Komisji Konkursowej 
ze strony organizacji pozarzqdowych oraz innych podmiotow wymienionych 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, Komisja 
Konkursowa, zgodnie z mi.15 ust. 2da ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, bydzie dzialae bez ich udzialu. 

II. Wymagania stawiane kandydatom 
W sklad Komisji Konkursowej mogq wchodzie pelnoletni reprezentanci organizacji 
pozarzqdowych lub podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie, ktorzy spelniajq lqcznie nastypujqce kryteria: 

• nie reprezentuj,! organizacji/podmiotu bioqcych udzial w odoszonym konkursie of eli: 
• nie pozostaj,! wobec wnioskodawcow bioracych udzial w konkursie w takim stosunku 

prawnym lub faktycznvm. ktory moglby budzie uzasadnione w'!tpliwosci. co do ich 
bezstronnosci: 

• znajq przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p6Zn. zm.) oraz Uchwaly 
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III. 
1. 
2. 

"Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzqdowymi 
oraz innymi podmiotami, prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2019" . 

Zadania czlonka Komisji Konkursowej 
Udzial w posiedzeniach Komisji; 
Zapoznanie siy z ofertami; 

3. Ocena ofert pod wzglydem formalnym; 
4. Ocena ofert pod wzglydem merytorycznym, z uwzglydnieniem kryteri6w okreSlonych 

w Ogloszeniu W6jta Gminy Baboszewo z dnia 27 grudnia 2018 r. stanowiqcego 
zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 144/2018 W 6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania 
kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

5. Zaproponowanie rozdziaru srodk6w pomiydzy wybranymi ofertami na podstawie oceny 
ofert. 

IV. Miejsce i term in zgloszenia kandydatury 
Zgloszenia kandydata na czlonka Komisji Konkursowej nalezy dokonac na zalqczonym 
do niniejszego ogloszenia formularzu zgloszeniowym i zlozyc w Kancelarii Og61nej Urzydu 
Gminy Baboszewo, w godzinach pracy Urzydu, w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. 

Dodatkowe informacje moina uzyskac w Referacie Organizacyjnym w Urz((dzie Gminy 
Baboszewo ul. Warszawska 9a, tel. (23) 661-10-91 wew. 40. 
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FORMULARZ ZGLOSZENIOWY 

Zal <jcznik 
do ogloszenia 

W6j ta Gminy Baboszewo 
z dnia 08.0 1.20 19 r. 

kandydata organizacji pozarz,!dowej lub podmiotu wymienionego wart. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozyiku publicznego i 0 wolontariacie 

(t.j . Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pozn. zm.) 

na czlonka Komisji Konkursowej 
w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie ogloszonym 

w dniu 27 grudnia 2018 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego 
w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy 

Baboszewo w zakresie pilki noznej 

Nazwa, adres, nr KRS organizacji pozarz~dowej/podmiotu wskazuj~cej/wskazuj~cego 

kandydata 

Dane kandydata 

Imiy i nazwisko 

Adres do 
korespondencj i 

telefon, e-mail I 

Oswiadczam, :ie w/w organizacja nie sklada oferty w otwartym konkursie ogloszonym 
w dniu 27 grudnia 2018 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu po:iytku publicznego 

w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fIzycznej wsrod mieszkancow gminy 
Baboszewo w zakresie pilki no:inej 

Piecz'(c organizacjilpodmiotu Pod pis osoby upowaznionej 
do reprezentacji organizacjilpodmiotu 

Wyrazam zgod'( na udzial w Komisji Konkursowej oraz oswiadczam, ze nie pozostaj,( 
wobec wnioskodawcow bior~cych udzial w konkursie ogloszonym w dniu 27 grudnia 

2018 r. na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze 
upowszechniania kuItury fIzycznej wsrod mieszkancow gminy Baboszewo w zakresie 

pilki noznej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktory moglby budzic 
uzasadnione w~tpliwosci, co do mojej bezstronnosci. 

Data wypelnienia formularza Podpis zglaszanego kandydata 


