
SPRA WOZDANIE 

z realizacji Rocznego Programu Wspolpracy 

Gminy Baboszewo z organizacjami Pozarz!!dowymi oraz podmiotami, 0 ktorych 

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

i 0 wolontariacie za rok 2015 

Baboszewo, maj 2016r 



I. Dotacje przyznawane w trybie ustawy z dnia 24 I,.'wietnia 20031' 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie 

Na podstawie rut. Sa ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego 

i 0 wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016.239) oraz Uchwaly Nr XXIII/ 197/2013 Rady Gminy Baboszewo 

z dlua 25 listopada 2013r w sprawie uchwalenia Rocznego ProgrrullU Wspolpracy Gminy 

Baboszewo z organizacjami pozarz'ldowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w rut. 3 ust. 3 

ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na rok 2015. Wojl Gminy Baboszewo 

przeklada Radzie Gminy Baboszewo sprawozdanie z reali zacji Progrrunu wspolpracy z 

organizacjruni pozru'z'ldowymi za rok 2015. 

1. Gnuna Baboszewo realizowala w 2015r wspolpracy z organizacjami pozarz'ldowymi 

dzialaj'lcymi na rzeez Gminy Baboszewo i jej l11ieszkruleow w opareiu 0 Roezny Progrrul1 

Wspolpraey Gminy Baboszewo z organizacjami Pozarz'ldowymi oraz podmiotami, 

o ktoryeh mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publieznego i 0 wolonlru'iacie 

na rok 2015, przyjyly uchwal'l Nr XXXII244/2014 Rady Gl11iny Baboszewo 

z dnia 29 pazdziernika 2015r. 

2. Konsultacje projektu programu wspolpraey na 2015r z organizaejal11i pozarz'ldowymi 

prowadzone byly na podstawie ogloszenia do dnia 23 listopada 2014 roku. Uwagi do 

projektu nie zostaly zgloszone. 

3. Wspolpraca z organizaejami pozarz'ldoWYl11i w roku 2015 odbywala siC( zru'owno na 

plaszezyznie finansowej jak i pozafinansowej. 

4. Wspolpraca finru1sowa w 20 15 roku odbywala siy glownie w postaci udzielenia wspru'cia na 

realizacjy zadalua pUblicznego w opru'ciu 0 art. 19 uslawy z dnia 24 kwietnia 2003r 

o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na podstawie otwartych konkursow 

ofert. 

II. Wspolpraca 0 charakterzc finansowym 

1. Na wspareie zadrul publicznych realizowanych przez organlzacJe pozru'z'ldowe oraz 



dotacji dla Gminy Baboszewo wplyn'}l w dniu 11.12.20 15r w kwocie 9,78z1. Wydatkowana 

kwota dotacji to 9990,22zl. 

Uczniowski Klub Sportowy Sarbiewo - Upowszechnianie kultmy fizycznej i sportu wsr6d 

m10dziezy i doros1ych poprzez organizowanie trening6w, gier i udzia1u w zawodach 

ponadgl11ilmych w zakresie pilki siatkowej przyznana kwota dotaeji to - 6990,OOzl. 

Zadanie wykonane bylo w okresie od dnia 30.01.2015r do dnia 30.11.2015r. Sprawozdanie 

koneowe z wykonanego w/w zadania wp1yny1o do Sekretariatu Urzydu Gl11iny w dniu 

29.12.2015r. Koszty zostaly wydatkowane zgodnie z kosztorysel11. Zwrot niewykorzystanej 

dotacji dla Gl11 iny Baboszewo wplyn'}l w dniu 10.12.2015r w kwocie 3,12z1. Wydatkowana 

kwota dotacji to 6986,88z1 

4. W dniu 20 lutego 2015r w Gl11inie Baboszewo ogloszono otwaliy konkms ofert na 

realizaejy zada6 wlasnyeh gminy na prol110ejy turystyeznq gminy poprzez zorganizowanie 

SplY.'Ill kajakowego na rzeee Wkra oraz pomoe spoleeznq, w tym p0l110e rodzinol11 i osobol11 

w trudnej sytuaeji zyeiowej oraz wyr6wnywanie szans tyeh rodzin i os6b poprzez wspareie 

zy.vnosciowe 

Dotaeje otrzymaly nastypujqce stowarzyszenia: 

Stowal"Zyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne "SET" w Baboszewie - Promoeja 

turystyezna gminy poprzez zorganizowanie SplJ"'lll kajakowego na rzece Wkra przyznana 

kwota dotacji - 9000,OOzl. Zadanie wykonane bylo w okresie od dnia maja 2015r do lipca 

2015r. Sprawozdanie koneowe z wykonanego w/w zadania wplynylo do Sekretariatu Urzydu 

Gminy w dniu 30.08.2015r. Koszty zostaly wydatkowane zgodnie z kosztorysem. 

Bank Zy.'I'nosci w Ciechanowie - Pomoe spoleczna, w tym pomoc rodzinol11 i osobol11 

w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wny.vanie szans tych rodzin i os6b poprzez wsparcie 

zywnosciowe, przyznana kwota dotacji to - 3000,OOzl. Zadanie wykonane bylo w okresie 

od dnia 01.04.20 15r do dnia 31.12.20 15r. Sprawozdanie ko6cowe z wykonanego w/w 

zadania wplynylo do Sekretariatu Urzydu Gminy w dniu 01.02.2016r zadanie bydqce jej 



i rozliczania srodk6w finansowych. 

5) whjczeniu siy organizacji pozarzijdowej w Festyn "Powitanie Lata" w Baboszewie. 

Podsumowanie 

Gmina Baboszewo realizujqc cele Progral11u wsp6lpracy w 2015r udzielila orgalllzaCJom 

pozarzqdowym wsparcia finansowego, jak r6wniez pomocy pozafinansowej. 

Ogloszono 6 konkurs6w of eli, w kt6rych 5 podmiotow otrzymaly wsparcie finansowe na realizacjy 

zadal1 publicznych w zakresie upowszeclmiania kultury fizycznej i sportu, pomocy spolecznej, 

promocji gminy. Rozdysponowano lqcznie kwoty 80954,78z1 

Gmina Baboszewo wsparJa zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarzqdowe 

fmansowo, natomiast organizacje pozarzqdowe wniosly wklad w realizacjy swoich projektow, 

w postaci wlasnych srodkow finansowych, srodkow pozyskanych od prywatnych spol1sorow, 

a takze pracy wolontari uszy i czlonkow organizacji . 

W 2015r Gmina Baboszewo wsp61pracowala z organizacjami pozarzqdowymi na wielu 

plaszczyznach zwiijzanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem dzialan na rzecz roznych grup 

spolecznych. Dzialania te nakierowane byly w szczegolnosci na tworzenie warunk:ow do 

zwiykszenia aktywnosci spolecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkanc6w. 

Sporzqdzila: Anna Zielaskiewicz 


