
ZARZ1\DZENIE NR ORG.OOSO. 2., .2019 
W6JTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 stycznia 2019 roku 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu opmlOwania ofert zlozonych 
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 27 grudnia 2018 r. na wsparcie realizacji 
zadaii z zakresu po:iytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury 
fJZycznej wsrOd mieszkaiic6w gminy Baboszewo w zakresie pilld noznej oraz okreslenia 
Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(fdzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p6in. zm.), art. IS ust. 1-2g ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p6in. zm.) oraz rozdzialu XII zal(fcznika 
do Uchwaly Nr III7I2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
uchwalenia "Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz(fdowymi oraz innymi podmiotami, prowadz(fcymi dzialalnos6 pozytku publicznego 
na rok 2019" zarz(fdzam, co nastypuje: 

§1 
Powolujy Komisjy Konkursow(f w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 27 grudnia 2018 r. na wsparcie realizacji zadait z zakresu pozytku 
publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkaitc6w 
gminy Baboszewo w zakresie pHki noznej w skladzie: 

I. Marta Dygan - Przewodnicz(fcy Komisji, 
2. Jolanta Paj(fk - czlonek, 
3. Piotr Lipinski - czlonek. 

§2 
Okreslam Regulamin pracy Komisji Konkursowej powolanej w celu opmlOwania ofert 
zlozonych w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 27 grudnia 2018 r. na wsparcie 
realizacji zadait z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania 
kultury fizycznej wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej w brzmieniu 
zal(fcznika do niniej szego zarz(fdzenia. 

§3 
Wykonanie Zarz(fdzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§4 
Zarz(fdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal~cznik 

do Zarz~dzenia Nr ORG.0050.Q, .2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 28 stycznia 2019 r. 

REGULAMIN PRACY 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 wsr6d mieszkanc6w gminy Baboszewo 
w zakresie pilki noznej 

§1 
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj~ Konkursow~ oplmuJe oferty zlozone w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 27 grudnia 2018 r. na wsparcie realizacji zadait z zakresu pozytku 
pub1icznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkaitc6w gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noznej na zasadach okrd1onych w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dziala1nosci pozytku publicznego i 0 wo1ontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z p6in. zm.), rozdziale XII zal~cznika do Uchwaly Uchwala Nr II17/2018 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 27 1istopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wsp61pracy 
Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi 
dziala1nosc pozytku publicznego na rok 2019" oraz w rozdziale VI zal~cznika do Zarz~dzenia 
Nr 144/2018 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadait z zakresu pozytku pub1icznego w 2019 r. wobszarze 
upowszechniania kultury fizycznej wsr6d mieszkaitc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

§2 
1. Komisja Konkursowa zbiera sil;) na spotkaniach zwolywanych przez Przewodnicz~cego 

Komisji. 
2. Przewodnicz~cy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu sil;) z wykazem zlozonych ofert, 

skladaj~ oswiadczenia, iz nie pozostaj~ w takim stosunku prawnym 1ub faktycznym 
z podmiotami bioqcymi udzial w konkursie, kt6ry moze budzic ich uzasadnion~ w~tpliwosc 
co do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych ofert. W z6r oswiadczenia stanowi 
zal~cznik nr 1 do niniejszego regu1aminu. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamknil;)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 waZne, jeze1i uczestniczy w nim bezwzgll;)dna 

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

glos6w w glosowaniu jawnym. 

§3 
Do zadait Komisji Konkursowej nalezy: 

I. Ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzglydnieniem kryteri6w 
okreslonych w treSci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadait 
z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze - upowszechniania kultury fizycznej 
wsr6d mieszkaitc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

2. Przedlozenie W6jtowi Gminy Baboszewo protoko!u z przebiegu otwartego konkursu ofert 
wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na kt6re proponuje sil;) udzielenie dotacji 
lub nie przy.il;)cie zadnej z ofert. 



§4 
1. Komisja oeenia pod wzglydem merytoryeznym jedynie oferty kompletne, ktore nie zostaly 

odrzueone z powodu blydow formalnyeh wskazanyeh w tresci ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wspareie realizaeji zadait z zakresu poZytku publieznego 
w 2019 r. w obszarze - upowszeehniania kultury fizyeznej wsrod mieszkaiteow gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy oeenie merytoryeznej poszezegolnyeh ofert stosuj" 
kryteria i skaly oeen okreslon" w tresei ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wspareie 
realizaeji zadait z zakresu pozytku publieznego w 2019 r. w obszarze - upowszeehniania 
kultury fizyeznej wsrod mieszkaneow gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

3. Szezeg610wa oeena merytoryezna ofert dokonywana jest indywidualnie przez ezlonkow 
Komisji Konkursowej wedlug przyjytyeh kryteri6w poprzez przyznanie olaeslonej liezby 
punktow na Karcie indywidualnej oeeny oferty, ktora stanowi zal"eznik do ogloszenia 
o otwartym konkursie ofert na wspareie realizaeji zadait z zalaesu poZytku publieznego 
w 2019 r. w obszarze - upowszeehniania kultury fizyeznej wsr6d mieszkaite6w gminy 
Baboszewo w zakresie pilki noznej. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oeeny przez ez!onkow Komisji Konkursowej, sumuje 
siy punkty przypisane przez ez!onkow komisji poszezeg61nym ofertom. 

§5 
1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporz"dzany jest protok6!. 
2. Protok6! z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozyeji wyboru 

ofert, na ktore proponuje siy udzielenie dotaeji lub nie przyjycie zadnej z ofert Komisja 
Konkursowa przedk!ada W6jtowi Gminy Baboszewo. 

3. Ostateezn" deeyzjy 0 wyborze podmiot6w i udzieleniu dotaeji podejmuje W6jt Gminy 
Baboszewo w formie zarz"dzenia. 

§6 
Komisja Konkursowa ulega rozwi'lZaniu z dniem rozstrzygniyeia lub uniewaznienia konkursu. 

"B~g~:S~_ 
1110/ In,,. ~.!z' 



Zal~cznik Nr 1 
do Regulaminu pracy 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 wsr6d mieszkaft.cow gminy Baboszewo 

w zakresie pitki noznej 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze nie pozostaj'l w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotami bior'lcymi 

udzial w konkursie ogloszonym Zarzqdzeniem Nr 14412018 W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu olert na wsparcie realizacji 

zadan z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury jizycznej wsr6d 

mieszkanc6w gminy Baboszewo w zakresie pilki noznej, ktory moze budzic uzasadnion'l w'ltpliwosc 

co do mojej bezstrormosci podczas oceniania ofert. Ponadto, nie podlegam wy1'lczeniu 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 2018 f. poz. 450 z poin. zm.). 

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej) 

w1·JE 
mgr ini. Bogdan ~truszewski 


