
ZARZ1\DZENIE ORG.0050.to2019 
WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 2.lmarca 2019 rokn 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu oplDlOwania ofert zlozonych 
w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 261utego 2019 r. na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu pOZytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin 
i osob, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu 
oraz okreslenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
Ct.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosei 
pozytku publieznego i 0 wolontariaeie Ct.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz rozdzialu XII 
zalqeznika do Uehwaly Nr III7I2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 listopada 2018 r. w 
sprawie uehwalenia "Roeznego Programu Wspolpraey Gminy Baboszewo z organizaejarni oraz 
innymi podmiotami, prowadzqeymi dzialalnosc pozytku publieznego na rok 2019", zarzqdzam, 
co nastliPuje: 

§1 
Powoluj" Komisj" Konkursowq w eelu opiniowania ofert zlozonyeh w otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wspareie reaIizaeji zadan z zakresu po:i:ytku 
publieznego w 2019 r. w obszarze pomoey spoleeznej , w tym pomoe rodzinom i osobom w 
trudnej sytuaeji zyciowej oraz wyrownywanie szans tyeh rodzin i osob, ograniezanie 
marginalizaeji i przeeiwdzialanie wykluezeniu spoleeznemu w skladzie: 

1. Marta Dygan - Przewodniezqey Komisji, 
2. Anna Zielaskiewiez - ezlonek, 
3. Anita Podleeka - ezlonek. 

§2 
Okreslam Regulamin praey Komisji Konkursowej powolanej w ee1u opmlOwania ofert 
zlozonyeh w otwartym konkursie ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. na wspareie realizaeji 
zadan z zakresu pozytku publieznego w 2019 r. w obszarze pomoey spoleeznej, w tym pomoe 
rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji zyeiowej oraz wyrownywanie szans tyeh rodzin i osob, 
ograniezanie marginalizaeji i przeeiwdzialanie wykluezeniu spoleeznemu w brzmieniu 
zalqeznika do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 
Wykonanie Zarzqdzenia powierza si" Kierownikowi Referatu Organizaeyjnego 

§4 
Zarzqdzenie wehodzi w Zyeie z dniem podpisania. 



Zal~cznik 
do ZarZ'ldzenia ORG.0050 .. 2019 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia marca 2019 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych w otwartym konkursie 

ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. 
na wsparcie realizacji zadaii z zakresu poiytku publicznego w 2019 r. 

w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
iyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob, ograniczanie marginalizacji 

i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu 

§1 
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisjq Konkursowq opiniuje oferty zlozone w otwartym 
konkursie ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku 
publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczanie 
marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu na zasadach okreslonych 
wart. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 450), rozdziale XII zalqcznika do Uchwaly Nr 111712018 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 27 listopada 20 18 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu W sp61pracy 
Gminy Baboszewo z organizacjami oraz innymi podmiotami, prowadzqcymi dzialalnos6 
pozytku publicznego na rok 2019" oraz w rozdziale VI zalqcznika do ZIlrzqdzenia 
Nr ORG.0050.7.2019 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 261utego 2019 r. w sprawie ogloszenia 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2019r. 
w obszarze pomocy spolecznej , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej 
oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie 
wykluczeniu spolecznemu. 

§2 
1. Komisja Konkursowa zbiera sicr na spotkaniach zwolywanych przez Przewodniczqcego 

Komisji. 
2. Przewodniczqcy i czlonkowie Komisji, po zapoznaniu silt z wykazem zlozonych ofert, 

skladajq oswiadczenia, iz nie pozostajq w takim stosunku prawnym lub faktycznym 
z podmiotami bior'lcymi udzial w konkursie, kt6ry moze budzi6 ich uzasadnion'l 
wqtpliwos6 co do bezstronnosci podczas opiniowania zlozonych ofert. Wz6r 
oswiadczenia stanowi zal'lcznik do niniejszego regulaminu. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkni<;tych bez udzialu oferent6w. 
4. Uczestnictwo w Komisji Konkursowej jest calkowicie nieodplatne. 
5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczqcy Komisji. 
6. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest waZne, jezeli uczestniczy w nim bezwzgl<;dna 

wi<;kszos6 skladu osobowego Komisji, w tym Przewodnicz'lcy Komisji. 
7. Opinie, rozstrzygnicrcia i ustalenia Komisji Konkursowej zapadaj'l zwykl'l wicrkszosci'l 

glos6w w glosowaniu jawnym. 

§3 
Do zadail Komisji Konkursowej nalezy: 

I. Ocena formalna i merytoryczna oraz opiniowanie ofert z uwzglcrdnieniem kryteri6w 
okreslonych w tresci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadan 
z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc 



rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin 
i os6b, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

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 przyjycie 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 wspareie realizacj i zadan z zakresu pozytku publicznego 
w 2019 r. wobszarze - pomocy spolecznej , w tym pomoe rodzinom i osobom wtrudnej 
sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczanie 
marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spo!ecznemu. 

2. Czlonkowie Komisji Konkursowej przy ocenie merytorycznej poszczeg6lnych ofert 
stosuj!\ kryteria i skaly ocen okrdlon!\ w treSci ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert 
na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze -
pomocy spolecznej , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej 
oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczanie marginalizacji 
i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu. 

3. Szczeg610wa oeena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez czlonk6w 
Komisji Konkursowej wedlug przyjytych kryteri6w poprzez przyznanie okreslonej 
liczby punkt6w na Karcie indywidualnej oceny oferty, kt6ra stanowi zal!\cznik 
do ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacj i zadan z zakresu 
pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze - pomocy spolecznej, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin 
i os6b, ograniezanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluezeniu spolecznemu. 

4. Po dokonaniu indywidualnej oceny przez czlonk6w Komisji Konkursowej, sumuje 
siy punkty przypisane przez czlonk6w komisj i poszczeg61nym ofertom. 

§S 
1. Z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej sporz!\dzany 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. Ostatecznq decyzjy 0 wyborze podmiot6w i udzieleniu dotacji podejmuje W6jt Gminy 
Baboszewo w formie zarzqdzenia. 

§6 
Komisja Konkursowa ulega rozwiqzaniu z dniem rozstrzygniycia lub uniewa:i:nienia konkursu. 

mgr int. Bog 'f 



Zal<lcznik 
do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 

powolanej w celu opiniowania ofert zlozonych W otwartym konkursie 
ogloszonym w dniu 26 lutego 2019 r. 

na wsparcie realizacji zadan z zakresu pOZytku publicznego w 2019 T. 

w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacj i zyciowej 
oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, 

ograniczanie marginai izacj i i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze nie pozostajq w stosunku prawnym i faktycznym z podmiotarni 

biorqcymi udzial w konkursie ogloszonym Zarzqdzeniem Nr ORG.0050.7.2019 W6jta Gminy 

Baboszewo z dnia 261utego 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu olert na wsparcie 

realizacji zadan z zakresu poiytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy spoiecznej, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i 

os6b, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu, kt6ry moze 

budzic uzasadnionq wqtpliwosc co do mojej bezstronnosci podczas oceniania ofert. Ponadto, 

nie podlegarn wylqczeniu na podstawie art. 15 ust. 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (tj. Oz. U. z 2018 r. poz. 450). 

(data i podpis czlonka Komisji Konkursowej) 


