
UCHWALA NR XXIII.152.2020 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz innymi podrniotami, prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 
2021". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Rada Gminy uchwala co nast~puje: 

§1 

Uchwala si~ "Roczny Program Wspolpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi 
oraz innyrni podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2021" w brzmieniu 
zalqcznika do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwaly Rady Gminy Baboszewo Nr XXIII.152.2020 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz'!dowymi oraz innymi podmiotami, prowadz'!cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 
2021. 

Ustawa 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie naklada na Rad~ Gminy 
obowi,!zek podj~cia uchwaly w sprawie Rocznego Programu Wsp6lpracy z organizacjami 
pozarz'!dowymi oraz innymi podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 
poiytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Roczny program wsp6lpracy 
jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzaj,!cego okres obowi,!zywania programu. 

Zgodnie z art. Sa ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Gminy uchwala po przeprowadzonych 
konsultacjach w spos6b okreslony w Uchwale Rady Gminy Baboszewo Nr XXIII187/2013 z dnia 
4listopada 2013 r. w sprawie okreslenia szczeg61owego sposobu konsultowania z organ izacjam i 
Pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci poiytku publicznego 
i 0 wolontariacie projekt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowych 
tych organizacji Roczny Program Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz'!dowymi 
oraz innymi podmiotami, prowadz'!cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2021. 

W6jt zaprosil w/w Organizacje do konsultacji projektu Programu poprzez ogloszenie, kt6re 
zostalo po dane do publicznej wiadomosci na stronie internetowej Urz~du Gminy, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen w Urz~dzie Gminy Baboszewo. Wnioski i uwagi 
dotycz'!ce projektu moina bylo zglaszac w formie pisemnej w terminie od 29 paidziernika 2020 r. 
do 12 listopada 2020 r. Nie zgloszono uwag do projektu. 

DNIC ~ACY RADY 

I Ii . 
'Y Piotl' GoSy.czycf<1 



Zal'lcznik 
do Uchwa!y nr XXI!1.152.2020 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 30 listopada 2020 r. 

Roczny Program Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzildowymi oraz 
innymi podmiotami, prowadzilcymi dzialalnosc poiytku pubJicznego na rok 2021 

Wst~p 

Roczny Program Wsp6lpracy jest dokumentem okreslajqcym ramy wsp6lpracy samorzqdu Gminy 
Baboszewo Z organizaejami pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, prowadzqeymi 
dzialalnosc pozytku publieznego dla dobra i rozwoju spoleeznosci lokalnej. 

W6jt Gminy Baboszewo oraz Rada Gminy Baboszewo, dostrzegajqc potencjal i mozliwosci tkwiqce 
w podmiotach sektora pozarzqdowego, uznaje je za r6wnorz~dnych partner6w i razem z nimi 
realizowac b~dzie wyznaczone dzialania na rzecz mieszkane6w Gminy Baboszewo. Przyjmujqc 
niniejszy dokument, deklaruj~ woh~ szerokiej wsp6lpracy z organizaejami pozarzqdowymi. 

Rozdzial I 
Postanowienie ogolne 

Ilekroc w niniejszym programie mowa jest 0: 
Ustawie - nalezy prze7. to rozumiec ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku 
pubJieznego i 0 wolontariacie CDz. U. z 2020 r., poz. 1057); 
Programie - nalezy przez to rozumiec Roezny Program Wsp6lpraey Gminy Baboszewo 
z organizaejami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, prowadzqeymi dzialalnosc pozytku 
publieznego na rok 2021; 
Dotacji - rozumie si~ przez to dotaej~ w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansaeh 
publieznych CDz. U. z 2019 r., poz. 869); 
Organizaeji pozarzildowej - rozumie si~ przez to organizaej~ pozarzqdowq w rozumieniu art. 3 ust. 
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosei pozytku publieznego i 0 wolontariaeie CDz. U. 
z 2020 r., poz. 1057); 
Zadaniu publicznym - rozumie si~ przez to zadanie okreslone wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publieznego i 0 wolontariaeie CDz. U. z 2020 r., poz. 1057); 
Inicjatywie lokalnej - rozumie si~ przez to form~ wsp61praey jednostek samorzqdu terytorialnego 
z ieh mieszkaneami, w eelu wsp6lnego realizowania zadania publieznego na rzeez spoleeznosci 
lokalnej; 
Operatorze projektu - rozumie si~ przez to organizaej~ pozarzqdowq lub podmiot wymieniony 
wart. 3 ust. 3 ustawy, w kt6rym organ administracji publicznej zleea realizaej~ zadania publieznego 
w sferze, 0 kt6rej mowa wart. 4 ustawy, w spos6b, 0 kt6rym mowa wart. 16a ustawy; 
Realizatorze projektu - rozumie si~ przez to organizaej~ pozarzqdowq lub podmiot wymieniony 
wart. 3 ust. 3 ustawy, kt6rym operator projektu zleea wykonanie projektu; 
Projekcie - rozumie si~ przez to zadanie publiezne w sferze, 0 kt6rej mowa wart. 4 ustawy, 
realizowane przez realizatora projektu w spos6b, 0 kt6rym mowa wart. 16a ustawy. 



Rozdzial II 
Cel glowny i cele szczegolowe programu 

1. Celem glownym Programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadan wlasnych Gminy 
Baboszewo wynikajijcych z przepisow prawa, poprzez wlqczenie Organizacji Pozarzil.dowych 
lub podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy w realizacj~ tych zadan. 

2. Cele szczegolowe Programu: 
1) stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw na rzecz spolecznosci lokalnej; 
2) popraw~ jakosci iycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych; 
3) integracj~ mieszkancow Gminy Baboszewo; 
4) umozliwienie i zwi~kszenie dost~pu do pozalekcyjnych zaW' edukacyjnych i sportowych, 

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

Baboszewo; 
6) budowanie parrnerstwa mi~dzy administracjq samorzqdowq i Organizacjami 

Pozarzqdowymi lub podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy; 
7) umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje 

otoczenie, wspolnot~ lokalnq oraz jej tradycje; 
8) wzmocnienie pozycji Organizacji Pozarzqdowych lub podmiotow wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy we wspolrealizacji zadan publicznych przez powierzanie i wspieranie 
realizacji tych zadan; 

9) promocja Organizacji Pozarzqdowych lub podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3 
ustawy dzialajqcych na terenie gminy; 

10) przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka; 
11) dzialalnosc na rzecz osob w wieku emerytalnym; 
12) opieka nad dziecmi i mlodziezq w ramach Swietlic Srodowiskowych; 
13) dzialalnosc na rzecz kombatantow i osob represjonowanych. 

Rozdzial III 
Zasady wspolpracy 

1. Podstawowym kryterium decydujqcym 0 podj~ciu wspolpracy z Organizacjami 
Pozarzqdowymi jest prowadzenie przez nie dzialalnosci na terenie Gminy Baboszewo lub na 
rzecz jej mieszkancow. 

2. Wspolpraca realizowana jest w oparciu 0 zasad~ pomocniczosci, jawnosci, efektywnosci, 
uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerennosci stron, a wzajemne oddzialywania regulujq 
przepisy prawa. 

Rozdzial IV 
Zakres przedmiotowy 

1. Zlecenie realizacji zadan publicznych Organizacjom Pozarzqdowym lub podmiotom 
wymienionym wart. 3 ust. 3 ustawy na podstawie wsparcia oraz powierzenia odbywa si~ po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert alba w trybach okreslonych 11a-11c lub art. 19a 
ustawy. 

2. Zlecenie realizacji zadan publicznych, nast~puje w sposob zapewniajqcy wysokq jakosc 
wykonania danego zadania. 

3. W przypadku uniewainienia otwartego konkursu ofert, organ moze ponownie oglosic otwarty 
konkurs ofert lub zastosowac tryb wynikajqcy z innych przepisow, w tym przepisow ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 



Rozdzial V 
Formy wspolpracy i sposob realizacji programu 

1. Wsp6ldzialanie Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi lub podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy obejmuje wsp6lpract; 0 charakterze finansowym i poza 
finansowym. 

2. Wsp6lpraca finansowa pol ega na zleceniu realizaeji zadan Gminy Baboszewo Organizaejom 
Pozarzqdowym lub podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3 ustawy poprzez: 
1) powierzanie wykonania zadan publieznyeh, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ieh realizaeji, lub 
2) wspieranie wykonania zadan publieznyeh, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizaeji. 
3. Wsp6lpraea poza finansowa polega na: 

1) wzajemnym informowaniu sit; 0 planowanyeh kierunkaeh dzialalnosci poprzez: 
a) zapoznanie Organizaeji Pozarzqdowyeh lub podmiot6w wymienionyeh wart. 3 ust. 3 

ustawy z obszarami dzialan, w kt6re mogq sit; wlqezye jako realizatorzy powierzonyeh 
przez Gmint; Baboszewo zadan; 

b) przekazywanie organom Gminy przez Organizaeje Pozarzqdowe informaeji 
dotyezqeyeh ich dzialalnosei na rzeez mieszkane6w; 

e) przekazywanie przez Organizacje Pozarzqdowe wniosk6w, opinii, uwag dotyezqeyeh 
biezqeej realizaeji Programu; 

2) inne formy wsp6lpracy mogq bye realizowane poprzez: 
a) inicjowanie dzialan aktywizujqeyeh i integrujqeyeh Organizaeje Pozarzqdowe na 

terenie Gminy Baboszewo; 
b) udzielanie przez samorzqd wsparcia organizacjom (oddelegowanie pracownik6w, 

uzyezenie sprzt;tu, bezplatne udostt;pnienie sal urzt;du itp.); 
e) prowadzenie dzialalnosei promoeyjnej i informaeyjnej, dotyezqeej wsp6lnyeh 

przedsit;wzit;c Gminy Baboszewo i Organizaeji Pozarzqdowyeh; 
d) promowanie przez samorzqd dzialalnosci organizaeji i pomoey w tworzeniu jej 

dobrego wizerunku. 
4. Dotaeje przyznane organizaeji pozarzqdowej nie mogq bye wykorzystywane na: 

1) remonty budynk6w i ieh modernizaejt;; 
2) zakupy inwestyeyjne; 
3) zakupy nieruehornosci; 
4) dzialalnose wyznaniowq i polityeznq. 

Rozdzial VI 
Priorytetowe zadania publiczne 

1. Przedmiotem wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizaejami pozarzqdowymi jest realizaeja 
zadan publieznyeh, 0 kt6ryeh mowa wart. 4 ust. 1 ustawy 0 dzialalnosei pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie bt;dqeyeh zadaniami wlasnymi gminy, 0 kt6ryeh mowa wart. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713). 

2. Zadania priorytetowe realizowane przez Gmint; Baboszewo we wsp6lpraey z Organizaejami 
Pozarzqdowymi to w szezeg6lnosci nastt;pujqce obszary: 
1) pomoc spoleezna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji zyciowej oraz 

wyr6wnywanie szans tyeh rodzin i os6b, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie 
wykluczeniu spoleeznemu 35.000,00 zI; 

2) upowszeehnianie kultury fizyeznej wsr6d mieszkane6w Gminy Baboszewo poprzez 
organizacjt; imprez sportowyeh i rekreacyjnych, organizaejt; zawod6w i rozgrywek 
sportowyeh w r6znych dyscyplinach, dodatkowych zajt;ciaeh pozalekcyjnyeh oraz 
szkolen sportowyeh 120.000,00 zl; 



3) propagowanie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
5000,00 zl. 

3. Zadania priorytetowe nie stanowiq jedynego kryteriurn podj~cia wsp61dzialania 
z Organizacjami Pozarzqdowymi lub podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy. 

Do pozostalych kryteri6w nalez'F wiarygodnosc, wykazana efektywnosc i skutecznosc w realizacji 
zalozonych cel6w, nowatorstwo metod dzialania oraz posiadane zasoby. 

4. Organizacja pozarzqdowa lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy, moze z wlasnej 
inicjatywy zlozyc ofert~ realizacji zadania publicznego, r6wniez takiego, kt6re jest juz 
realizowane winny spos6b w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie 
rozpatrzenia takiej oferty stosuje si~ odpowiednio przepisy ustawy. Oferty zlozone w trybie 
okreslonym wart. 19a ustawy podlegajq ocenie W6jta pod kqtem celowosci i dost~pnosci 
srodk6w. 

Rozdzial VII 
Okres realizacji programu 

Program Wsp61pracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi i innymi podmiotami 
prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego b~dzie realizowany w okresie od 01 stycznia do 
31 grudnia 2021 roku. 

Rozdzial VIII 
Sposob realizacji Programu 

1. Podstawowq formq zlecania zadan publicznych organizacjom pozarzqdowym i podmiotom 
prowadzqcym dzialalnosc pozytku publicznego, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy, jest 
otwarty konkurs ofert chyba, ze przepisy odr~bne przewidujq inny tryb zlecenia. 

2. Otwarty/otwarte konkurs/konkursy ofert jestlsq ogloszony/ogloszone przez W6jta Gminy 
Baboszewo i przeprowadzony/przeprowadzane w oparciu 0 przepisy ustawy. 

3. Ogloszenie konkursulkonkurs6w moze nastqpic jedynie na zadania przewidziane w budzecie 
gminy. 

4. Organizacje pozarzqdowe i inne podmioty mogq z wlasnej inicjatywy zlozyc ofert~ realizacji 
zadan publicznych zgodnie z art. 12 ustawy. 

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

6. W przypadku oferty realizacji zadania publicznego, 0 kt6rej mowa wart. 14 ustawy zloionej 
w trybie otwartego konkursu ofert albo w trybach, ° kt6rych mowa wart. lla-llc ustawy, 
zloionej przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3, W6jt 
Gminy uznajqc celowosc realizacji zadania, moie zlecic organizacji pozarzqdowej lub 
podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3, z pomini~ciem otwartego konkursu ofert, realizacj~ 
zadania publicznego 0 charakterze lokalnym, zgodnie z art. 19a ustawy. 

7. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkancy gminy mogq zloiyc wniosek 0 realizacj~ zadania 
publicznego do W6jta Gminy Baboszewo, zgodnie z art. 19b ustawy. 

Rozdzial IX 
Wysokosc srodkow planowanych na realizacj~ Programu 



Wysokosc srodkow przeznaczona na realizacj~ Programu zostanie okreslona w budzecie Gminy 
Baboszewo na rok 2021. Wydatki zwiqzane z realizacjq zadaii publicznych, nie mogq przekroczyc 
kwoty srodkow finansowych zaplanowanych na ten cel w budzecie na rok 2021. 

Planowana wysokosc srodkow na dotacje celowe udzielane podmiotom Programu, w ramach trybow 
przewidzianych w ustawie 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) w 2021 roku b~dzie wynosic okolo 160.000,00 zl (sto 
szescdziesiqt tysi~cy zlotych). 

Rozdzial X 
Spos6b oceny realizacji Programu 

1. Wojt Gminy Baboszewo moze dokonywac kontroli i oceny realizacji zleconych zadaii 
Organizacjom Pozarzqdowym lub podmiotom wymienionym wart. 3 ust. 3 ustawy w zakresie 
okreslonym w ustawie. 

2. Miernikami kontroli i oceny realizacji Programu w danym roku b~dq informacje dotyczqce 
w szczegolnosci: 
1) stopnia realizacji zadania; 
2) efektywnosci, rzetelnosci i jakosci realizacji zadania (liczba ogloszonych konkursow, 

ofert, Iiczba zawartych umow na realizacj~ zadania publicznego); 
3) prawidlowosci wykorzystania srodkow publicznych otrzymanych na realizacj~ zadania 

(wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych z budzetu na realizacj~ zadaii 
publicznych przez organizacj~); 

4) prowadzenia dokumentacji zwiqzanej z realizowanym zadaniem (liczby i rodzaj uwag 
dotyczqcych biezqcej realizacji Programu, liczby zadaii zleconych organizacjom 
pozarzqdowym, informowaniu przez organizacje pozarzqdowe 0 finansowaniu lub innej 
formie wspierania dzialalnosci). 

3. Monitoringiem realizacji zadaii Programu zajmuje si~ wlasciwe merytorycznie stanowisko 
w Referacie Organizacyjnym. 

4. Wojt Gminy przedklada Radzie Gminy w terminie do 31 maja 2022 r. sprawozdanie 
z realizacji Programu. 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu wspolpracy za rok 2021 zostanie opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej, nie pozniej niz do dnia 31 maja 2022 roku. 

Rozdzial XI 
Spos6b tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji 

1. Wojt w formie ogloszenia zaprasza Organizacje Pozarzqdowe do konsultacji Rocznego 
Programu wspolpracy Gminy Baboszewo z Organizacjami Pozarzqdowymi na podstawie 
zasad okreslonych w Uchwale Nr XXIII187/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4listopada 
2013 r. w sprawie okreslenia szczeg6iowego sposobu konsultowania z Organizacjami 
Pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dziaialnosci poiytku 
pub/icznego i 0 wolontariacie projekt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych 
dziaialnosci statutowej tych organizacji. 

2. Ogloszenie, 0 ktorym mowa w pkt 1 oraz informacje odzwierciedlajqce przebieg konsultacji 
spolecznych zamieszcza si~ na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie lnformacji 
Publicznej oraz tablicy ogloszeii w Urz~dzie Gminy. 

3. Konsultacje byly przeprowadzone w terminie od 29 pazdziernika 2020 r. do 12 Iistopada 
2020 r. 

4. Informacj~ 0 przebiegu konsultacji oraz ich wyniku zawiera Zalqcznik do niniejszego 
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~ zadan publicznych przez 
organizacje pozarzijdowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie W6jt Gminy Baboszewo powoluje Komisj~ 

Konkursow'l, skladajqcq si~ z przedstawicieli Urz~du Gminy Baboszewo i os6b wskazanych 
przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy 
z wylqczeniem os6b wskazanych przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione 
wart. 3 ust. 3 biorqce udzial w konkursie. 

2. Komisja Konkursowa moze korzystac z pomocy os6b posiadajqcych specjalistycznq wiedz~ 
z dziedziny obejmujqcej zakres zadan publicznych, kt6rych konkurs dotyczy. Osoby te mogq 
w szczeg6lnoSci uczestniczyc w pracach Komisji z glosem doradczym oraz wydawac opinie. 

3. Komisja Konkursowa moze dzialac bez udzialu os6b wskazanych przez organizacje 
pozarzqdowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3, jezeli: 
1) zadna organizacja nie wskaze os6b do skladu Komisji Konkursowej, lub 
2) wskazane osoby nie wezmq udzialu w pracach Komisji Konkursowej, lub 
3) wszystkie powolane w sklad Komisji Konkursowej osoby podlegajq wylqczeniu na 

podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy. 
4. Do czlonk6w Komisji Konkursowej , biorqcych udzial w opiniowaniu ofert stosuje si~ 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego 
(Oz. U. z 2020 r., poz. 256) dotyczqce wylqczenia z post~powania konkursowego. 

5. W6jt Gminy Baboszewo zarzqdzeniem okresla Regulamin pracy Komisji Konkursowej. 
6. Wyniki otwartego konkursu ofert, zawierajqce nazw~ oferenta, nazw~ zadania publicznego, 

wysokosc przyznanych srodk6w finansowych, oglasza si~ niezwlocznie na stronie 
internetowej Urz~du Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen 
w Urz~dzie Gminy. Ogloszenie wynik6w konkursu zamieszcza si~ na okres 30 dnL 

Rozdzial XIII 
Postanowienia koiicowe 

Organizacja Pozarzqdowa w okresie otrzymywania dotacji oraz korzystania z innej pomocy Gminy 
Baboszewo jest zobowiqzana do podawania informacji 0 finansowaniu lub innej formie wspierania 
dzialalnosci podmiotu przez Gmin~ Baboszewo. 

" Go <czycki 


