
SPRA WOZDANIE 

z realizacji Rocznego Programu Wspolpracy 

Gminy Baboszewo z organizacjami Pozarzl:)dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych 

mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 

i 0 wolontariacie za rok 2016 

Baboszewo, maj 2017r 





I. Dotacje przyznawane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 

i 0 wolontariacie (tj. Dz.U. Z 2016 poz. 1819) oraz Uchwaly Nr X1I66/2015 Rady Gminy 

Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy 

Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzl\.dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 

3 ustawy 0 dzialalnoSci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na rok 2016. W6jt Gminy 

Baboszewo zobowil\.zany jest przedlozyc Radzie Gminy Baboszewo sprawozdanie z realizacji 

Programu wspolpracy z organizacjami pozarzl\.dowymi za rok poprzedni nie pMniej niz do dnia 31 

maja kazdego roku. 

1. Gmina Baboszewo w 20 16r wspolpracowala z organizacjami pozarzl\.dowymi dzialajl\.cymi 

na rzecz Gminy Baboszewo i jej mieszkancow w oparciu 0 Roczny Program Wspolpracy 

Gminy Baboszewo z organizacjami Pozarzl\.dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa 

wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na rok 2016, 

przyj«ty Uchwall\. Nr XI/66/20 15 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2015r 

2. Konsultacje projektu programu wsp61pracy na 2016r z organizacjami pozarzl\.dowymi 

prowadzone byly na podstawie ogloszenia do dnia 24 listopada 2015 roku. Uwagi do 

projektu nie zostaly zgloszone. 

3. Wspolpraca z organizacjami pozarzl\.dowymi w roku 2016 odbywala SI« zarowno na 

plaszczyinie finansowej jak i pozafinansowej. 

4. Wspolpraca finansowa w 2016 roku odbywala si« glownie w postaci udzielenia wsparcia na 

realizacj« zadania publicznego w oparciu 0 art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 

o dzialalnoSci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na podstawie otwartych konkursow 

ofert oraz art. 19a tzw: "male granty" 

II. Wspolpraca 0 charakterze finansowym 

1. Na wsparcie zadan publicznych realizowanych przez organIzacJe pozarzl\.dowe oraz 



podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci 

pozytku publicznego i 0 wolontariacie w budzecie Gminy Baboszewo na 2016r 

zabezpieczono kwoti( w wysokosci 98 SOO,OOzl 

2. Zgodnie z procedur'l konkursow'l okreslon<t w Programie wsp6lpracy oferty zostaly 

zweryfikowane pod wzgli(dem formalnym i merytorycznym oraz zaopiniowane przez 

powolan'l przez W6jta Gminy Baboszewo komisji( konkursow<t. Udzielono wsparcia pii(ciu 

organizacjom pozarz'ldowym. 

3. W dniu 16 grudnia 2015r W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 

realizacji( zadan wlasnych gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d 

mlodziezy i doroslych poprzez organizowanie trening6w, gier i udzialu w zawodach 

ponadgminnych w zakresie pilki noznej, pilki siatkowej, tenisa stolowego. 

Dotacji( otrzymaly nasti(puj'lce Kluby Sportowe: 

Gminny Klub Sportowy "ORLF;TA" Baboszewo - Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu wsr6d mlodziezy i doroslych poprzez organizowanie trening6w, gier i udzialu 

w zawodach ponadgminnych w zakresie pilki noznej przyznana kwota dotacji - 40 OOO,OOzl. 

Zadanie wykonywane bylo w okresie od dnia 15.01.2016r do dnia 30.11.2016r. 

Sprawozdanie koncowe z wykonanego w/w zadania wplyni(lo do Urzi(du Gminy w dniu 

04.01.2017r. Zwrot niewykorzystanej dotacj i dla Gminy Baboszewo wplyn'll w dniu 

15.12.2016r. w kwocie 288,15z!' Trwaj'l czynnosci dotycz'lce kontroli sprawozdania pod 

wzgli(dem rozliczenia dotacji pod k'ltem legalnosci i gospodamosci wykorzystania srodk6w 

finansowych przekazanych w ramach umowy oraz rzetelnosci dokumentacji. 

Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d 

mlodziezy i doroslych poprzez organizowanie trening6w, gier i udzialu w zawodach 

ponadgminnych w zakresie tenisa stolowego przyznana kwota dotacji to - 11 SOO,OOzl 

Zadanie zgodnie z umow'l powinno bye wykonane w okresie od dnia 15.01.2016r do dnia 

30.11.2016r. Sprawozdanie koncowe z wykonanego w/w zadania nie wplyni(lo do Urzi(du 



Gminy Baboszewo w zwi!(zku z tym W6jt Gminy Baboszewo me jest w stanie 

przeprowadzie weryfikacji zadania. Zadanie nie zosta!o rozliczone. Czc<se dotacj i w kwocie 

5484,40z! zostata przekazana przez Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo na rachunek 

bankowy Urzc<du Gminy Baboszewo w dniu 15.12.20 16r. Pozostata kwota dotacji 

w wysokoSci 60 15,60z! nie zostata w zaden spos6b rozliczona. W6jt wielokrotnie wzywa! 

Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo do rozliczenia zadania (tj. 03.01.2017 list zostat 

awizowany, zwrot listu w dniu 20.01.2017, w dniu 21 .04.20 I 7 wys!ano ponownie wezwania 

do Prezesa Klubu Pana Mariusza Pasierowskiego na adresy zameldowania i zamieszkania) 

wezwania do z!ozenia sprawozdania koncowego pozosta!y bez odzewu. Trwaj!( czynnosci 

maj!(ce na celu wydanie odpowiedniej decyzj i 0 zwrot pozostatych srodk6w. 

Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsr6d 

mlodziezy i doroslych poprzez organizowanie trening6w, gier i udziaru w zawodach 

ponadgminnych w zakresie pitki siatkowej przyznana kwota dotacji to - 6990,00zl. 

Zadanie zgodnie z umow!( powinno bye wykonane w okresie od dnia 15.01.2016r do dnia 

30.1 1.2016r. Sprawozdanie koncowe z wykonanego w/w zadania nie wptync<to do Urzc<du 

Gminy Baboszewo w zwi!(zku z tym W6jt Gminy Baboszewo nie jest w stanie 

przeprowadzie weryfikacji zadania. Zadanie nie zosta!o rozliczane. Czc<se dotacji w kwocie 

1669,47zl zastala przekazana przez Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo na rachunek 

bankowy Urzc<du Gminy Baboszewo w dniu 15.12.20 I 6r. Pozostala kwota dotacji 

w wysokosci 5320,53zt nie zostala w zaden spos6b rozliczona. W6jt wielokrotnie wzywal 

Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo do rozliczenia zadania (tj. 03.01.2017 list zasta! 

awizowany, zwrot listu w dniu 20.0 I .2017, w dniu 21.04.2017 wys!ano ponownie wezwania 

do Prezesa Klubu Pana Mariusza Pasierowskiego na adresy zameldowania i zamieszkania) 

wezwania do z!ozenia sprawozdania koncowego pozostaly bez odzewu. Trwaj!( czynnosci 

maj!(ce na celu wydanie odpowiedniej decyzji 0 zwrot pozostatych srodk6w. 

4. W dniu 18 lutego 2016r W 6jt Gminy Baboszewo og!osil otwarty konkurs ofert na 



realizacj~ zadan wlasnych gminy na pomoc spoleczn't, w tym pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczenie 

marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu poprzez zorganizowanie kolonii 

letnich z programem terapeutycznym nad morzem lub w g6rach dla dzieci i mlodziezy 

w wieku 8-l6lat z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny program zajt(c. 

Dotacjt( otrzymalo nast~puj~ce stowarzyszenie: 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras -

Lublin. Nazwa zadania: Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczenie marginalizacji 

i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu poprzez zorganizowanie kolonii letnich 

z program em terapeutycznym nad morzem lub w g6rach dla dzieci i mlodziezy w wieku 

8-161at z grup ryzyka w oparciu a pisemny program zaj~c. Przyznana kwota dotacji to -

25000,00zl Sprawozdanie koncowe z wykonanego w/w zadania wplyn~lo do Urzt(du Gminy 

Baboszewo w dniu 17.10.2015r. Koszty zostaly wydatkowane zgodnie z kosztorysem oraz 

umow~. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy 

Kras - Lublin zorganizowalo 14-dniowy wypoczynek letni w formie kolonii z program em 

terapeutycznym, w miejscowosci Szare-Mil6wka dla 30 uczestnik6w, I dziecko nie stawilo 

sit( w dniu wyjazdu, ostatecznie w koloniach wzit(lo udzial 29 dzieci. Sprawozdanie zostalo 

zaakceptowane w dniu 21.03.20 17r. Wykorzystanie srodk6w finansowych z dotacji 

wydatkowane zostalo zgodnie z ofert't, zal~cznikami oraz kosztorysem. 

5. W dniu 19 lutego 2016r W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 

realizacjt( zadan wlasnych dotycz'lcych promocJl turystycznej gmmy poprzez 

zorganizowanie splywu kajakowego na rzece Wkra. W odpowiedzi wplynt(la 1 oferta, kt6ra 

zostala wybrana do realizacji w/w zadania. Umowt( na wsparcie zadania podpisano ze 

Stowarzyszeniem Sportowo-Ekologiczno-Turystycznym "SET" w Baboszewie -

przyznana kwota dotacji to - 9000,00zl. Zadanie wykonane bylo w okresie ad marca 2016r 



do sierpnia 2016r. Sprawozdanie koncowe z wykonanego w/w zadania wplynl;lo do Urzl;du 

Gminy Baboszewo w dniu 28.09.201 6r. Koszty zostaly wydatkowane zgodnie 

z kosztorysem oraz umow~ na zorganizowanie splywu kajakowego na rzece Wkra pI: 

"Kajakowa przygoda na Wkrze". Adresatami organizowanego splywu kajakowego byli 

mieszkancy gminy Baboszewo w liczbie 80 osob. Sprawozdanie zostalo zaakceptowane 

w dniu 05.12.2017r. Wykorzystanie srodkow finansowych z dotacji wydatkowane zostalo 

zgodnie z oferta" zal~cznikami oraz kosztorysem. 

6. Na realizacjl; zadan publicznych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 

o dzialalnosci pozytku publicznego tzw.: "male granty" podpisano dwie umowy w zwi~zku 

ze zlozonymi ofertami tj. 

Bank Zywnosci w Ciechanowie - Pomoc spoleczna. Pomoc zywnoSciowa dla osob 

najubozszych z terenu gminy Baboszewo, przyznana kwota dotacji to - 2000,OOzl. 

Sprawozdanie zostalo zaakceptowane w dniu 03.03.2017r. Wykorzystanie srodk6w 

finansowych z dotacji wydatkowane zostalo zgodnie z oferta" zahwznikami oraz 

kosztorysem. 

Gminny Klub Sportowy "Orl~ta Baboszewo" - Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej. Podnoszenie umiejl;tnoSci pilkarskich zawodnik6w Orll;ta Baboszewo poprzez 

zorganizowanie treningow prowadzonych przez uprawnionego trenera pilki noznej , 

przyznana kwota dotacji - 4000,OOzl. Trwaj~ czynnosci dotycz~ce kontroli sprawozdania 

pod wzgll;dem rozliczenia dotacji pod k~tem legalnosci i gospodarnosci wykorzystania 

srodk6w finansowych przekazanych w ramach umowy oraz rzetelnosci dokumentacji. 

III. Wsp61praca 0 charakterze pozafinansowym 

Wspolpraca pozafinansowa w 20 16r polegala na: 

I) opiniowaniu i konsultowaniu opracowan program6w, projektow akt6w prawnych 

w dziedzinach stanowi~cych wzajemne zainteresowania. 

2) udostl;pnieniu organizacjom pozarz~dowym do dyspozycji na preferencyjnych warunkach 



lokali, samoehodu transportowego, autobusu do prowadzenia r6znyeh projekt6w i dzialan 

dla mieszkane6w Gminy Baboszewo oraz prowadzenia wfasnyeh dzialan statutowyeh. 

3) wzajemnej wymianie informaeji b"d'leej podstaw'l dobrej wsp61praey i prawidlowego 

diagnozowania problem6w i potrzeb mieszkane6w. 

4) pomoey przy skladaniu wniosk6w i innyeh dokument6w niezb"dnyeh do pozyskania 

i rozliezania srodk6w finansowyeh. 

Podsumowanie 

Gmina Baboszewo realizuj'le eele Programu wsp61praey w 2016r udzielila orgamzaeJom 

pozarz'ldowym wspareia finansowego, jak r6wniez pomoey pozafinansowej. 

Ogloszono 5 konkurs6w ofert, w kt6ryeh 4 podmioty otrzymaly wspareie finansowe na realizaej" 

zadan publieznyeh w zakresie upowszeehniania kultury fizyeznej i sportu, pomoey spoleeznej, 

promoeJI gmmy. 

Gmina Baboszewo wsparla zadania publiezne realizowane przez orgamzaCJe pozarz'ldowe 

finansowo, natomiast organizaeje pozarz'ldowe wniosly wklad w realizaej" swoieh projekt6w, 

w postaei wlasnyeh srodk6w finansowyeh, srodk6w pozyskanyeh od prywatnyeh sponsor6w, 

a taue praey wolontariuszy i ezlonk6w organizaeji. 

W 2016r Gmina Baboszewo wsp61praeowala z organizaejami pozarz'ldowymi na wielu 

plaszezyznaeh zwi'lzanyeh z rozwojem regionu oraz wspieraniem dzialan na rzeez r6znyeh grup 

spoleeznyeh. Dzialania te nakierowane byly w szezeg6lnosei na tworzenie warunk6w do 

zwi"kszenia aktywnoSci spoleeznej oraz prowadzenia eiekawyeh i efektywnyeh iniejatyw na rzecz 

mieszkane6w. 

Sporz'ldzila: Anna Zielaskiewiez 
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