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WSTF;P 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) W6jt Gminy Baboszewo 
w tenninie do 31 maja ka:i:dego roku zobowiljzany jest przedlozyc Radzie Gminy Baboszewo 
sprawozdanie z realizacji programu wsp61pracy z organizacjami pozarzljdowymi oraz 
podmiotami prowadzljcymi dzialalnosc pozytku publicznego za rok poprzedni. 

Projekt Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarzljdowymi oraz innymi podmiotami prowadzljcymi dzialalnosc pozytku publicznego 
na rok 2018 zostal poddany konsultacjom na podstawie Uchwaly Nr XXIlII87/2013 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie okreslenia szczeg61owego 
sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarzljdowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie projekt6w prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczljcych dzialalnosci statutowej tych organizacji. 
Konsultacje spoleczne zostaly przeprowadzone w dniach od 6 I istopada 2017 r. 
do 20 listopada 2017 r. w celu zebrania i poznania opinii organizacji pozarzljdowych 
i podmiot6w wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie na temat projektu Rocznego Programu Wsp61pracy 
Gminy Baboszewo z organizacjami pozarzljdowymi oraz innymi podmiotami prowadzljcymi 
dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2018. Uprawnione podmioty otrzymaly mozliwosc 
przekazania swoich opmll pocztlj elektronicznlj oraz tradycyjnlj. W wyniku 
przeprowadzonych konsultacji nie uzyskano zadnych opinii , propozycji w odniesieniu 
do projektu be;dljcego przedmiotem konsultacji. Zgodnie z § 6 Uchwaly Nr XXIlI187/2013 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie okrdlenia szczeg6lowego 
sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarz'!dowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie projekt6w prawa 
miejscowego w dziedzinach dotycz,!cych dzialalnosci statutowej tych organizacji konsultacje 
uznano za waZlle. 

Roczny Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarZljdowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzljcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2018 zostal 
przyje;ty Uchwal,! nr XXXV 1236/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 listopada 2017 r. 

Celem gl6wnym Programu bylo zapewnienie efektywnego wykonania zadan wlasnych 
Gminy Baboszewo wynikaj,!cych z przepis6w prawa, poprzez wlljczenie organizacji 
pozarz,!dowych lub podmiot6w wymieniony wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie w realizacje; tych zadan. 

Celami szczeg610wymi Programu bylo: 
I) stworzenie warunk6w dla powstania inicjatyw na rzecz spolecznosci lokalnej, 
2) poprawajakosci Zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych; 
3) integracja mieszkanc6w Gminy Baboszewo; 
4) umozliwienie i zwie;kszenie doste;pu do pozalekcyjnych zajc;c edukacyjnych 

i sportowych, przede wszystkim dzieci i mlodzieZy w wieku szkolnym; 
5) upowszechnienie sportu wsr6d dzieci, mlodzieZy i doroslych mieszkmlc6w Gminy 

Baboszewo; 
6) budowanie partnerstwa mic;dzy administracj" samorz'!dowlj i organizacjami 

pozarzljdowymi lub podmiotan1i wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy; 
7) umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje 



otoczenie, wsp61noty lokaln,! oraz jej tradycje; 
8) wzmocnienie pozycji organizacji pozarzqdowych lub podmiot6w wymienionych 

w art. 3 ust.3 ustawy we wsp61realizacji zadan publicznych przez powierzanie 
i wspieranie realizacj i tych zadan; 

9) promocja organizacji pozarzqdowych lub podmiot6w wymienionych wart. 3 ust. 3 
ustawy dzialaj,!cych na terenie gminy; 

I O)przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b i rodzin z grup szczeg61nego ryzyka; 
II)promocja i objycie patronatem mlodziezowych k61 wolontariatu; 
12)dzialalnosc na rzecz os6b w wieku emerytalnym; 
13)opieka nad dziecmi i mlodziez,! w ramach swietlic srodowiskowych; 
14)dzialalnosc na rzecz kombatant6w i os6b represjonowanych. 

WSPOLPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZYTKU PUBLICZNEGO 

Wsp61praca finansowa w 2017 roku odbywala siy gl6wnie w postaci udzielenia 
wsparcia na realizacjy zadail publicznych w oparciu 0 art. II ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na podstawie 
otwartych konkurs6w ofert oraz art. 19a ustawy z pominiyciem otwartego konkursu ofert, 
tzw.: "male granty". 

Na wsparcie zadail publicznych realizowanych przez organizacje pozarz'!dowe 
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie w budzecie Gminy Baboszewo 
na 2018 r. zabezpieczono kwoty w wysokosci 160000,00 zl. 

W dniu 28 grudnia 2017 r. W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadail z zakresu pozytku publicznego w sferze upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie pilki noznej. W odpowiedzi 
na ogloszenie 0 konkursie wplynyly 2 oferty dot. upowszechniania kultury fi zycznej i sportu 
wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie pilki noznej. 
Dotacjy otrzymaly nastypuj,!ce podmioty: 

• Gminny Klub Sportowy "ORLE;TA" Baboszewo - 70 850,00 zl; 
• Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLD BOY Baboszewo - 6 150,00 zl; 

Na podstawie umowy or 18/2018 zawartej w dniu 30.01.2018 r. 0 wsparcie realizacji 
zadail z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminny Klub Sportowy 
"ORLE;TA" Baboszewo realizowa/ zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fi zycznej i sportu 
wsr6d dzieci, mlodziezy i doros/ych z terenu Gminy Baboszewo w zakresie pi/ki noznej". 
Zadanie byte realizowane w okresie od 30.01.2018 r. do 30.11.2018 r. Zwrot 
niewykorzystanej dotacji wp/ynql na rachunek bankowy Gminy Baboszewo w dniu 
17.12.2018 r. w kwocie 1904,81 zl. Sprawozdanie koncowe z wykonania zadania publicznego 
wplynylo do Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 28.12.2018 r. Po przeprowadzeniu analizy 
sprawozdania Gminnego Klubu Sportowego "ORLJ;:TA" Baboszewo pod wzglydem 
rozliczenia dotacji pod k,!tem legalnosci i gospodamosci wykorzystania srodk6w finansowych 
przekazanych w ramach umowy, zadanie to zostalo wykonane zgodnie z umowq, ofertq i 
kalkulacj,! koszt6w. Przekazane srodki finansowe zosta/y przeznaczone na pokrycie koszt6w 
zwiqzanych z realizacj q zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 
15.05.2019r. 



Na podstawie umowy nr 2612018 zawartej w dniu 01.02.2018 r. 0 wsparcie realizacji 
zadait z zakresu upowszechniania kultury fi zycznej i sportu Towarzystwo Sportowo 
Turystyczne OLDBOY Baboszewo realizowalo zadanie pn. "Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu Gminy Baboszewo w zakresie 
pilki noznej" . Zadanie bylo realizowane w okresie od 01.02.2018 r. do 30.11.2018 r. 
Sprawozdanie koncowe z wykonania zadania publicznego wplynylo do Urzydu Gminy 
Baboszewo w dn. 31.12.2018 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Towarzystwo 
Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo zostalo wezwane w dniu 09.04.2019 r. 
do zlozenia dodatkowych informacji, wyjasnien oraz dowod6w 
do sprawozdania. W dniu 13.05.2019 r. Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY 
Baboszewo zlozylo dodatkowe informacje i wyjasnienia do sprawozdania oraz kopiy 
dokumentacji ksiygowej dotyczqcej zadania. Zadanie bydqce przedmiotem umowy nr 26/2018 
zostalo wykonane zgodnie z umowq, ofertq i kalkulacjq koszt6w. Przyznane srodki finansowe 
zostaty w calosci przeznaczone na pokrycie koszt6w zwiqzanych z realizacjq zadania. 
Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 15.05.2019 r. 

W dniu 15 marca 2018 r. W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 
wsparcie realizacji zadait z zakresu pozytku publicznego w sferze upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie kolarstwa. W odpowiedzi 
na ogloszenie 0 konkursie wplynyla I oferta dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie kolarstwa. 

Dotacjy otrzymal nastypujqcy podmiot: 
• Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team" - 8 000,00 zl. 

Na podstawie umowy nr 7112018 zawartej w dniu 19.04.2018 r. 0 wsparcie realizacj i 
zadait z zakresu upowszechniania kultury fizyczn~j i sportu Stowarzyszenic Wspierania 
i Rozwoju Sportu "Mazovia Team" realizowalo zadanie pn.: ,,30. Miydzynarodowy Wyscig 
Kolarski 0 Memorial Andrzeja Trochanowskiego wraz z imprezami towarzyszqcymi". 
Zadanie bylo realizowane w okresie od 23 .04.2018 r. do 30.06.2018 r. Sprawozdanie 
koncowe z wykonanego zadania wplynylo do Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 24.07.2018 r. 
Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu 
"Mazovia Team" zostalo wezwane w dniu 14.11.20 18 r. do zlozenia dodatkowych informacji, 
wyjasnien oraz dowod6w do sprawozdania. Stowarzyszenie w dniu 07.12.2018 r. zlozylo 
dodatkowe informacje, wyjasnienia oraz dowody do sprawozdania. Po przeprowadzeniu 
analizy sprawozdania Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team" pod 
kqtem legal no sci i gospodarnosci wykorzystania srodk6w finansowych stwierdzono, ze 
zadanie bydqce przedmiotem umowy nr 7112018 zostalo wykonane zgodnie z umowq, ofertq i 
kalkulacjq koszt6w. Przekazane srodki finansowe zostaly przeznaczone na pokrycie koszt6w 
zwiqzanych z realizacjq zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 
04.01.2019r. 

W dniu 29 marca 2018 r. W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwruiy konkurs of eli 
na wsparcie realizacji zadait z zakresu pozytku publicznego w 2018 r. w obszarze pomocy 
spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz 
wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczenie marginalizacj i i przeciwdzialaniu 
wykluczeniu spolecznemu . W odpowiedzi na ogloszenie 0 konkursie wplynyla I oferta dot. 
zadania z zakresu pomocy spolecznej. 
Dotacjy otrzymaty nastypujqce podmioty: 

• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy 



Kras z Lublina - 2S 000,00 zl; 

Na podstawie umowy nr 103/2018 zawartej w dniu 30.05.20 18 r. 0 wsparcie realizacji 
zadail z zakresu pomocy spolecznej Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo
Wychowawczych im. Teresy Kras z/s w Lublinie realizowalo zadanie pn. "Pomoc 
spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywanie 
szans tych rodzin i os6b, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wykluczeniu 
spolecznemu poprzez zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym nad 
morzem dla dzieci i mlodziezy w wieku 8-16 lat z grup ryzyka w oparciu 0 pisemny program 
zaj,,6" pod tytulem: "Wypoczynek letni dzieci i mlodziezy z Gminy Baboszewo". Zadanie 
bylo realizowane w okresie od 21.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Sprawozdanie koncowe z 
wykonania zadania wpiyn"lo do Urz"du Gminy Baboszewo w dn. 04.10.2018 r. Zadanie 
b"dllce przedmiotem umowy nr 103/2018 zostalo wykonane zgodnie z umow:j, ofert:j 
i kalkulacj:j koszt6w. Przyznane srodki finansowe zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie 
koszt6w zwi:jzanych z realizacj:j zadania. Sprawozdanie zostalo przyj"te bez uwag w dniu 
29.10.2018 r. 

W dniu 30.05.2018 r. Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne "SET" 
w Baboszewie, w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 0 dzia!alnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, tzw.: "male granty", zlozy! 
ofert" na realizacj" zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszeclUlienia kultury 
fizycznej. Oferta, zgodnie z art. 19a ust. 3 zostala zamleszczona w B [P, 
na stronie internetowej Urz"du Gminy Baboszewo oraz wywieszona na tablicy ogloszen 
Urz"du Gminy. W ustawowym terminie 7 dni, do Urz"du Gminy Baboszewo nie wplyn"ly 
Zadne uwagi dotyczllce przedmiotowej oferty. W zwi:jzku z tym, w dniu 08.06.2018 r. Gmina 
Baboszewo zawada ze Stowarzyszeniem Sportowo Ekologiczno Turystyczne "SET" 
w Baboszewie umow" nr 12012018 0 wsparcie realizacji zadan z wspierania 
i upowszechnienia kultury fizycznej. Stowarzyszenie "SET" w okresie od 11.06.2018 r. do 
29.06.2018 r. realizowal zadanie pod tytulem: "Aktywne dziecko". Przyznana kwota dotacji -
10 000,00 zl. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wplynylo do 
Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 19.07.2018 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania 
Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne "SET" w Baboszewie, zadanie byd:jce 
przedmiotem umowy nr 120/2018 zostalo wykonane zgodnie z umow:j, ofert:j i kalkulacj~ 
koszt6w. Przyznane srodki finansowe zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie kosztow 
zwi:jzanych z realizacj:j zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 
03.08.2018r. 

WSPOLPRACA 0 CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM Z ORGANIZACJAMI 
POZYTKU PUBLICZNEGO 

Wspolpraca pozafinansowa w 2018 r. polegala na: 
• opiniowaniu i konsultowaniu opracowail progran16w, projekt6w aktow prawnych 

w dziedzinach stanowi:jcych wzajemne zainteresowanie; 
• udostypnianiu organizacjom pozarz:jdowym do dyspozycj i na preferencyjnych 

warunkach lokali, samochodu transportowego, autobusu do prowadzenia roznych 
projektow i dzialan dla mieszkailc6w gminy Baboszewo oraz prowadzenia wlasnych 
dzialail statutowych; 

• wzajemnej wymianie informacji b"d:jcej podstaw:j dobrej wspolpracy i prawidlowego 
diagnozowania problemow i potrzeb mieszkancow; 

• pomocy w poszukiwaniu informacji 0 istnieniu zrodel finansowania, pochodz,!cych 



z sektora publicznego i prywatnego; 
• czynnym udziale organizacji pozarzqdowych w przygotowaniu i realizacji imprez, 

wydarzeiJ. sportowych, kulturalnych i promocyjnych organizowanych na terenie gminy 
Baboszewo. 

PODSUMOWANIE 

Gmina Baboszewo realizujqc cele Rocznego Programu Wsp61pracy Gminy 
Baboszewo z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi 
dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2018 udzielila organizacjom pozarzqdowym wsparcia 
finansowego jak r6wniez pomocy pozafinansowej. 

W ramach realizacji Programu ogloszono 3 konkursy ofert, w wyniku kt6rych 
4 podmioty otrzymalo wsparcie finansowe na realizacjc,: zadan publicznych w zakres ie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy spolecznej. Ponadto Gmina Baboszewo, 
w trybie pozakonkursowym wsparla 1 podmiot w realizacji zadania publicznego w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Gmina Baboszewo wspierala zadania publiczne realizowane przez organizacje 
pozarzqdowe finansowo. Organizacje pozarzqdowe wniosly wklad w realizacjc,: zadan 
publicznych w postaci wlasnych srodk6w finansowych, a true pracy wolontariuszy 
i czlonk6w organizacji. 

W 2018 r. Gmina Baboszewo wsp61pracowala z organizacjami pozarzqdowymi 
na wielu plaszczyznach zwiqzanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem dzialat\ l1a rzecz 
r6znych grup spolecznych. Dzialania te nakierowane byly w szczeg61nosci na tworzenie 
warunk6w do zwic,:kszenia aktywnosci spolecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywl1ych 
inicjatyw na rzecz mieszkailc6w. 

Wsp61praca Gminy Baboszewo z organizacjami w 2017 r. odbywala sic,: na zasadach: 
pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji, 
jawnosci. 

Sporz~dzija: Anna Zielaskiewicz, Inspektor, tel.: 23/661-10-91 wew. 13 
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