
UCBWALA NR XXXV/236/2017 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 24 Iistopada 2017 r. 

w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 

pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego 

na rok 2018". 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzlldzie gminnym 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. Sa ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z p6:i:n. zm.) 

Rada Gminy uchwala co nastypuje: 

§1 

Uchwala siy ,,Roczny Program Wsp61pracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarz~owymi 

. oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi dzialalnos6 pozytku publicznego na rok 2018" 

w brzmieniu zal~cznika do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

,~ 'zezycki 



Uzasadnienie 
do uchwaly Rady Gminy Baboszewo Nr XXXV/236/2017 

z dnia 24 Iistopada 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego 
na rok 2018. 

Ustawa 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie naklada na Radl( Gminy 
obowi~ek podj'tcia uchwaly w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6!pracy 
z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 kt6rych mowa w art.3 ust.3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z p6in. zm.). 
Roczny program wsp61pracy jest uchwalony do dnia 30 listopada roku poprzedzaj~cy okres 
obowi~ywania programu. 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziala1nosci pozytku 
pUblicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z p6in. zm.) Rada Gminy uchwala 
po przeprowadzonych konsultacjach w spos6b okreslony w Uchwale Rady Gminy Baboszewo 
Nr XXIIII87/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie okrdlenia szczegolowego sposobu 
konsultowania z organizacjami Pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie projektow prflwa miejscowego w dziedzinach 
dotyczqcych dzialalnosci statutowych tych organizacji Roczny Program Wsp61pracy Gminy 
Baboszewo z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz~cymi dzialalnosc 

. pozytku publicznego na rok 2018. 
W6jt zaprosil w/w Organizacje do konsultacji projektu Programu poprzez ogloszenie, 

kt6re zostalo podane do publicznej wiadomosci na stronie intemetowej Urz¢u Gminy, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen w Urzf!dzie Gminy Baboszewo. 
Wnioski i uwagi dotycz~ce projektu Programu mozna bylo zglaszac w formie pisenmej w terminie 
od 6 Iistopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r. Nie zgloszono uwag do proj ektu programu. 

Podczas posiedzen Komisji problemowych Rady Gminy Baboszewo, kt6re odbyly 
si't w dniu 13 listopada 2017 r., radni zadecydowali 0 zmniejszeniu 0 9.000,00 zl, w por6wnaniu 
do projektu Programu ogloszonego do konsultacji, planowanej wysokosci srodk6w na dotacje 
celowe udzielane podmiotom Programu, w ramach tryb6w przewidzianych w ustawie 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. 
z pMn. zm.) w 2018. Radni zdecydowali 0 rezygnacji z przeznaczenia w/w kwoty 9.000,00 zl 
na zadania z obszaru promocji turystycznej gminy. W zwi~zku z tym planowana wysokosc dotacji 
celowych w 2018 r. bt;dzie wynosic okolo 160.000,00 zl. 



Zal~cmik 

do Uchwaly Nr XXXV/236/2017 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 24 listopada 2017 r. 

Roczny Program Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, prowadzqcymi dzialalnosc pozytku 

publicznego na rok 2018 

Wst~p 

Roczny Program Wspolpracy jest dokumentem oladlaj,!cym ramy wspolpracy samorz'!du Gminy 
Baboszewo z organizacjami pozarz'!dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, prowadz'!cymi 
dzialalnosc pozytku publicznego dla dobra i rozwoju spolecznosci lokalnej. 

Wojt Gminy Baboszewo oraz Rada Gminy Baboszewo, dostrzegaj,!c potencjal i mozliwosci 
tkwi,!ce w podmiotach sektora pozarz,!dowego, uznaje je za rownorzt;dnych partnerow i razem 
z nimi realizowac bt;dzie wyznaczone dzialania na rzecz mieszkancow Gminy Baboszewo. 
Przyjmuj::jc niniejszy dokument, deklaruje sit; wolt; szerokiej wspolpracy z organizacjami 
pozarz,!dowymi. 

Rozdzial I 
Postanowienie ogolne 

1. Ilekroc w niniejszym programie mowajest 0 : 

Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawt; z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z poin. zm.); 
Programie - nalezy przez to rozumiec Roczny Program Wspolpracy Gminy Baboszewo 
z organizacj ami pozarz,!dowymi oraz ilmymi podmiotami, prowadz,!cymi dzialalnosc pozytku 
publicznego; 
Dotacji - rozumie sit; przez to dotacjt; w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z poin. zm.); 
Organizacji pozarzlldowej - rozumie sit; przez to organizacjt; pozarz<!dow'! w rozumieniu 
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z poin. zm.); 
Zadaniu publiczuym - rozumie sit; przez to zadania okreslone w art. 4 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z poin. zm.); 
Inicjatywie lokalnej - rozumie sit; przez to fomw wspolpracy jednostek samorz'!du terytorialnego 
z ich mieszkancami, w celu wspolnego realizowania zadania publicznego na rzecz spolecznosci 
lokalnej; 
Operatorze projektu - rozumie sit; przez to organizacjt; pozarz'!dow'! lub podmiot wymieniony 
w art.3 ustJ ustawy, ktorym organ adnlinistracji publicznej zleca realizacjt; zadania publicznego 
w sferze, 0 ktorej mowa w art.4 ustawy, w sposob, 0 ktory mowa w art. 16a ustawy. 
Realizatorze projektu - rozumie sit; przez to organizacjt; pozarz'!dow'! lub podmiot wymieniony 
w ali. 3 ustJ ustawy, ktorym operator projektu zleca wykonanie projektu. 
Projekcie - rozumie sit; przez to zadanie publiczne w sferze, 0 ktorej mowa w art. 4 ustawy, 
realizowane przez realizatora projektu w sposob, 0 ktorym mowa w art.16a ustawy. 



Rozdzial II 
Cel gl6wny i cele szczeg610we programu 

1. Celem glownym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadan wlasnych 
Gminy Baboszewo wynikaj,!cych z przepisow prawa, poprzez wl,!czenie Organizacji 
Pozarz'!dowych lub podmiotow wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy w realizacjy tych zadail. 

2. Cele szczegolowe Progran1U: 
I) stworzenie warunkow dla powstania inicj atyw na rzecz spolecznosci lokalnej: 
2) poprawy jakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych; 
3) integracjy mieszkailcow Gminy Baboszewo; 
4) umozliwienie i zwiykszenie dostypu do pozalekcyjnych zajyc ednkacyjnych i sportowych, 

przede wszystkim dzieci i mlodziezy w wieku szkolnym; 
5) upowszechnienie sportu wsrod dzieci, mlodziezy i doroslych mieszkailcow Gminy 

Baboszewo; 
6) budowanie partnerstwa miydzy administracj,! samorz'!dow'! Organizacjami 

Pozarz'!dowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy ; 
7) umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje 

otoczenie, wspolnoty lokaln,! oraz jej tradycje; 
8) wzmocnienie pozycji Organizacji Pozarz'!dowych lub podmiotow wymienionych 

w art. 3 ust.3 ustawy we wspolrealizacji zadail publicznych przez powierzanie i wspieranie 
realizacji tych zadail; 

9) promocja Organizacji Pozarz'!dowych lub podmiotow wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy 
dzialaj,!cych na terenie gminy; 

lO)przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka; 
II)promocja i objycie patronatem mlodziezowych kol wolontariatu; 
12)dzialalnosc na rzecz osob w wieku emerytalnym; 
13) opieka nad dziecmi i mlodziez,! w ramach Swietlic Srodowiskowych; 
14) dzialalnosc na rzecz kombatantow i osob represjonowanych. 

Rozdzial III 
Zasady wspolpracy 

1. Podstawowym layterium decyduj,!cym 0 podjyciu wspolpracy z Organizacjami 
Pozarz'!dowymi jest prowadzenie przez nie dzialalnosci na terenie Gminy Baboszewo 
lub na rzecz j ej mieszkailcow. 

2. Wspolpraca realizowana jest w oparciu 0 zasadt; pomocniczosci, jawnosci, efektywnosci, 
uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerennosci stron, a wzajemne oddzialywania reguluj,! 
przeplsy prawa. 

Rozdzial IV 
Zakres przedmiotowy 

I. Zlecenie realizacji zadail publicznych Organizacjom Pozarz'!dowym lub podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy na podstawie wsparcia oraz powierzenia odbywa 
sit; po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, albo w trybach okreslonych 
lla-llc lub art. 19a. ustawy. 

2. Zlecenie realizacji zadan publicznych, nastypuje w sposob zapewniaj,!cy wysok,! jakosc 
wykonania danego zadania. 

3. W przypadku uniewa:i:nienia otwartego konleursu ofert, organ moze ponownie oglosic 
otwarty konkurs ofert lub zastosowac tryb wynikaj,!cy z ilmych przepisow, w tym przepisow 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zanlowien publicznych 
(Dz.U. 2017 r. poz.l579 t.j. z poin. zm.) 



RozdzialV 
Formy wsp61pracy i spos6b realizacji programu 

I. Wsp61dzialanie Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzttdowymi lub podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy obejmuje wsp61pracy 0 charakterze finansowym 
i poza finansowym, 

2. Wsp61praca finansowa polega na zleceniu realizacji zadati. Gminy Baboszewo Organizacjom 
Pozarzttdowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy poprzez: 

1) powierzanie wykonania zadati. publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 
na finansowanie ich realizacj i, lub 

2) wspieranie wykonania zadati. publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 
na dofinansowanie ich realizacji; 

3. Wsp61praca poza finansowa polega na: 
1) wzajenmym informowaniu siy 0 planowanych kierunkach dzialalnosci poprzez: 

a) zapoznanie Organizacji Pozarzttdowych lub podmiot6w wymienionych 
w art. 3 ust.3 ustawy z obszarami dzialati., w kt6re mogtt siy w1ttczye 
jako realizatorzy powierzonych przez Gminy Baboszewo zadati.; 

b) przekazywanie organom Gminy przez Organizacje Pozarzttdowe informacji 
dotyczttcych ich dzialalnosci na rzecz mieszkanc6w; 

c) przekazywanie przez Organizacje Pozarzttdowe wniosk6w, opinii, uwag 
dotyczttcych biezttcej realizacji Programu. 

2) inne formy wsp61pracy mogtt bye realizowane poprzez: 
a) inicjowanie dzialati. aktywizujttcych i integruj,!cych Organizacje Pozarzttdowe 

na terenie Gminy Baboszewo, 
b) udzielanie przez samorzqd wsparcia organizaejom (oddelegowanie 

pracownik6w, uzyczenie sprzytu, bezplatne udostypnienie sal urzydu itp.); 
c) prowadzenie dzialalnosci promocyjnej i informacyjnej dotyczttcej wsp61nych 

przedsiywziye Gminy Baboszewo i Organizacji Pozarzttdowych. 
d) promowanie przcz samorzqd dzialalnosci organizacji i pomocy w tworzcniu 

jcj dobrego wizerunku; 
4. Dotacje przyznane organizacji pozarzttdowej nie mogq bye wykorzystywane na: 

1) remonty budynk6w i ich modernizacjy, 
2) zakupy inwestycyjne, 
3) zakupy nieruchomosci, 
4) dzialalnosc wyznaniowtt i politycznq, 

RozdzialVI 
Priorytetowe zadania publiczne 

I. Przedmiotem wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzttdowymi jest realizacja 
zadan publicznych, 0 kt6rych mowa wart. 4 ust. 1 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie bydttcych zadaniami wlasnymi gminy, 0 kt6rych mowa 
w art 7 ust.l ustawy z dnia 8 marca 19901' 0 samorzqdzie gmmnym 
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875 t.j. z p6in. zm.). 

2. Zadania priorytetowe realizowane przez Gminy Baboszewo we wsp61pracy z Organizacjami 
Pozarzqdowymi to w szczeg61nosci nastypujqce 0 bszary: 

1) pomoc spo!eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej 
oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczanie marginalizacji 
i przeciwdzialanie wykluczenin spo!ecznemu 30.000,00 zl, 

2) upowszechnimlie kultury fizycznej wsr6d mieszkaflc6w Gminy Baboszewo 



poprzez organizacjy imprez sportowych i rekreacyjnych, organizacjy zawod6w 
i rozgrywek sportowych w r6znych dyscyplinach, dodatkowych zajyciach 
pozalekcyjnych oraz szkolen sportowych 125.000,00 zl, 

3) promocja i objycie patronatem mlodziezowych k61 wolontariatu 5000,00 zl. 
3. Zadania priorytetowe nie stanowi!) jedynego kryterium podjycia wsp6ldzialania 

z Organizacjarni Pozarz!)dowymi lub podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy. 
Do pozostalych kryteri6w nalez!): wiarygodnosc, wykazana efektywnosc i skutecznosc 
w realizacji zalozonych cel6w, nowatorstwo metod dzialania oraz posiadane zasoby. 

4. Organizacja pozarz!)dowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, moze z wlasnej 
inicj atywy zlozyc oferty realizacj i zadania publicznego, r6wniez takiego, kt6re 
jest juz realizowane winny spos6b w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie 
rozpatrzenia takiej oferty stosuj e siy odpowiednio przepisy ustawy. 

Rozdzial VII 
Okres realizacji programu 

Program Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z Organizacjarni Pozarz!)dowymi i innymi 
podrniotarni prowadz!)cymi dzialalnosc pozytku publicznego bydzie realizowany 
w olaesie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

Rozdzial VIII 
Spos6b realizacji Programu 

1. Podstawow!) form!) zlecania zadail publicznych organizacjom pozarz!)dowym i podrniotom 
prowadz!)cym dzialalnoS6 pozytku publicznego, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust.3 ustawy, 
jest otwarty konkurs ofert chyba, ze przepisy odrybne przewiduj!) inny tryb zlecenia, 

2. Otwarty/otwarte konkurs/konkursy ofert jest/s!) ogloszony/ogloszone przez W6jta Gminy 
Baboszewo i przeprowadzony/przeprowadzane w oparciu 0 przepisy ustawy 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 
t.j. zp6Zn. zm.). 

3. Ogloszenie konkursulkonkurs6w, moze nast!)pic jedynie na zadania przewidziane 
w budzecie gminy. 

4. Organizacje pozarz!)dowe i inne podmioty mog!) z wlasnej inicjatywy zlozyc oferty 
realizacji zadan publicznych zgodnie z art. 12 ustawy. 

5. Oferta realizacji zadania publicznego, zlozona w trybie otwartego konkursu ofert 
alba w trybach, 0 kt6rych mowa w art. lla-llc ustawy, powinna zawierac wymagania 
okreslone w art. 14 ustawy. 

6. W przypadku oferty realizacji zadania publicznego, 0 kt6rej mowa wart. 14 ustawy 
zlozonej w trybie otwartego konkursu ofert alba w trybach, 0 kt6rych mowa wart. 11 a-II c 
ustawy, zlozonej przez organizacje pozarz!)dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust.3, 
W6jt Gminy uznaj!)c celowosc realizacji zadania, moze zlecic organizacji pozarz!)dowej 
lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3, z pominiyciem otwartego konkursu of eli, 
realizacjy zadania publicznego 0 charakterze lokalnym, zgodnie z art.19a ustawy. 

7. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkancy gminy mog!) zlozyc wniosek 0 realizacjy zadania 
publicznego do W6jta Gminy Baboszewo, zgodnie z art. 19b ustawy. 

Rozdzial IX 
Wysokosc srodkOw planowanych na realizacjQ Programu 

Wysokosc srodk6w przeznaczona na realizacjy Programn zostanie okreSlona w budzecie Gminy 
Baboszewo na rok 2018. Wydatki zwi!)zane z realizacj!) zadail publicznych, nie mog!) przekroczyc 
kwoty srodk6w finansowych zaplanowanych na ten cel w budzecie na rok 2018. 



Planowana wysokosc srodk6w na dotacje celowe udzielane podmiotom Programu, w ramach 
tryb6w przewidzianych w ustawie 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z p6in. zm.) w 2018 rok bydzie wynosic 
okolo 160.000,00 zI (sto szdcdziesillt tysiycy zlotych). 

RozdzialX 
Spos6b oeeny realizaeji Programu 

1. W6jt Gminy Baboszewo moze dokonywac kontroli i oceny realizacji zleconych zadait 
Organizacjom Pozarzlldowym lub podmiotom wymienionym wart. 3 ust.3 ustawy 
w zakresie okreslonym w ustawie 

2. Miernikami kontroli i oceny realizacji Programu w danym roku bydll informacje dotyczllce 
w szczeg6lnosci: 

1) stopnia realizacji zadania; 
2) efektywnosci, rzetelnosci i jakosci realizacji zadania (liczba ogloszonych konkurs6w 

ofert, liczba zawartych um6w na realizacjy zadania publicznego); 
3) prawid!owosci wykorzystania srodk6w publicznych otrzymanych na realizacje 

zadania (wysokosci srodk6w finansowych przeznaczonych z budzetu na realizacjy 
zadait publicznych przez organizacjy); 

4) prowadzenia dokumentacji zwillzanej z realizowanym zadaniem (liczby i rodzaj 
uwag dotYCZllcych biezllcej realizacji Programu, liczby zadan zleconych 
organizacjom Pozarzlldowym, informowaniu przez organizacje Pozarzlldowe 
o finansowaniu lub innej formie wspierania dzialalnosci) 

3. Monitoringiem realizacji zadait Progranm zajmuje siy wlasciwe merytorycznie stanowisko 
w Referacie Og6lno-Administracyjnym i Zam6wien Publicznych. 

4. W6jt Gminy przedklada Radzie Gminy w terminie do 31 maja 2019 r. sprawozdanie 
z realizacji Programu. 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu wsp6lpracy za rok 2018 zostanie opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej, nie p6iniej niz do dnia 31 maja 2019 roku. 

RozdzialXI 
Spos6b fworzenia Programu oraz przebieg konsultaeji 

1. W6jt w formie ogloszenia zaprasza Organizacje Pozarzlldowe do konsultacji Rocznego 
Programu wsp6lpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzlldowymi na podstawie 
zasad okrdlonych w Uchwale Nr XXIII187/2013 Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 4 listopada 2013r w sprawie okre§lenia szczeg61owego sposobu konsultowania 
z Organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 US!. 3 ustawy 
o dzialalnosci potytku publicznego i 0 wolontariacie projekt6w prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji 

2. Ogloszenie 0 kt6rym mowa w pkt.! oraz informacje odzwierciedlajllce przebieg konsultacji 
spolecznych zamieszcza siy na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz tablicy ogloszen w Urzydzie Gminy. 

3. Konsultacj e byly przeprowadzone w terminie od 6 listopada 2017 r. 
do 20 listopada 2017 r. 

4. Informacjy 0 przebiegu konsultacji oraz ich wyniku zawiera Zalllcznik do nuueJszego 
Programu. 



Rozdzial XII 
Tryb powolywania i zasady dzialania Komisji Konkursowych 

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj y zadati publicznych 
przez organizacj e pozarz'!dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z p6in. 
zm.) W6jt Gminy Baboszewo powoluje Komisjy Konkursow'!, skladaj,!ca 
siy z przedstawicieli Urzydu Gminy Baboszewo i os6b wskazanych przez organizacje 
pozarz'!dowe lub podmioty wyrnienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyl,!czeniem os6b 
wskazanych przez organizacje pozarz'!dowe lub podmioty wyrnienione w art. 3 ust. 3 
bior,!ce udzial w konkursie. 

2. Komisja Konkursowa moze korzystac z pomocy os6b posiadaj,!cych specjalistyczn,! wiedzy 
z dziedziny obejmuj,!cej zakres zadan publicznych, kt6rych konkurs dotyczy. Osoby 
te mog,! w szczeg61nosci uczestniczyc w pracach komisji z glosem doradczym 
oraz wydawac opinie. 

3. Komisja Konkursowa moze dzialac bez udzialu os6b wskazanych przez orgamzacJe 
pozarz'!dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jezeli: 

1) zadna organizacja nie wska:l:e os6b do skladu komisji konkursowej, lub 
2) wskazane osoby nie wezm'! udzialu w pracach komisji konkursowej, lub 
3) wszystkie powolane w sklad komisji konkursowej osoby podlegaj,! wyl,!czeniu 

na podstawie art. IS ust. 2d lub art. 15 ust. 2f. ustawy. 
4. Do czlonk6w komisji konkursowej, bior'!cych udzial w opiniowaniu ofert stosuje 

siy przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2017 r. poz.l257 t.j. z p6in. zm.) dotycz'!ce wyl,!czenia z postypowania 
konkursowego. 

5. W6jt Gminy Baboszewo zarz'!dzeniem okresla Regulamin pracy Komisji Konkursowej. 
6. Wyniki otwartego konkursu ofert, zawieraj,!ce nazwy oferenta, nazwy zadania publicznego, 

wysokosc przyznanych srodk6w finansowych, oglasza siy niezwlocznie na stronie 
internetowej Urzydu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszell 
w Urzydzie Gminy. Ogloszenie wynik6w konkursu zamieszcza siy na okres 30 dni. 

Rozdzial XIII 
Postawienia koncowe 

1. Organizacja Pozarz'!dowa w okresie otrzyrnywania dotacji oraz korzystania z innej pomocy 
Gminy Baboszewo jest zobowi,!zana do podawania informacji 0 finansowaniu lub innej 
formie wspierania dzialalnosci podmiotu przez Gminy Baboszewo. 

szc~ycki 



Zal~cznik do 
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo 

Z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi pocimiotami, 

prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2018 

Informacja 0 wynikach konsultacji z organizacjami pozarzl!dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku pubIicznego i 0 wolontariacie 

Przedmiot konsuItacji to projekt uchwaly w sprawie Rocznego Programu Wspolpracy Gminy 

Baboszewo z organizacjami pozarzl!dowymi oraz innymi podmiotami, prowadzl!cymi 

dzialalnosc pozytku pubIicznego na rok 2018. 

Czas rozpocz"cia konsultacji: 6 listopada 2017 r. 

Czas zakonczenia konsultacji: 20 listopada 2017 r. 

Konsultacje spoleczne zostaly przeprowadzone w dniach od 6 listopada 2017 r. 

do 20 listopada 2017 r. w celu zebrania i poznania opinii organizacji pozarz[jdowych 

i podmiotow wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci 

pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z p6Zn. zm.) na temat projektu 

Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarz[jdowymi 

oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 

i 0 wolontariacie na rok 2018. 

Uprawnione podmioty otrzymaly mozliwosc przekazania swoich opinii poczt[j elektroniczn[j 

oraz tradycyjn[j. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie uzyskano zadnych opinii, propozycji 

w odniesieniu do projektu b"dl!cego przedmiotem konsultacji. 

PRZE CYRADY 




