SPRAWOZDANIE
z realizacji

Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo
z organizacjami pozarz~dowymi
oraz innymi podmiotami prowadz'lcymi dzialalnosc pozytku publicznego

za rok2017

8 aboszewo. muj 20 18 r.

WSTF;P

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 u Slaw)' z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontari acie (t.j . Dz . U. z 2018 r. poz. 450 z p6Zn. zm .) W6jt Gminy
Baboszewo w term inie do 31 maja kazdego roku zobowiqzan y jest przedlozyc Radzie Gminy
Baboszewo sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy Z organizacjami pozarz,!dovvymi
oraz pod mi otami prowadz'!cymi dz ialalnosc pozyt ku publicznego za rok poprzedni .
Projekt Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo Z organizacjami
pozarz'ldowym i oraz innymi podmiotami prowadz,!cymi dzialalnosc pozytku publicznego
na rok 20 17 zostal poddany konsultacjom na podstawie Uchwaly Nr XXIII 187/2 013 Rady
Gminy Bahoszewo z dnia 4 listopada 20 13 roku w sprawie okreslenia szczegolowego
sposobu konsu ltowania z Organizacjami Pozarz,!dowymi i podmiotami wymienionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozy1ku publicznego i 0 wolontariacie projektow prawa
micjscowego w dziedzinach dotycz<lcych dzialalnosci statutowej tych organizacji.
Konsultacje spoleczne zostaly przeprowadzone w dni ach od 4 li stopada 2016 r.
do 18 listopada 20 16 r. w celu zebrania i poznania opinii organizacji pozarz'!dowych
i podmiotow wym ienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci
pozytk u publieznego i 0 wo lontariacie na tema! projektu Roeznego Programu Wspolpraey
Gminy Babosze\vo z organizaejami pozarz<ldowymi oraz innymi podmiotami prowadz<lcymi
dziala lnosc pozytku publicznego na rok 2017. Uprawnione podmioty otrzymaly moz liv.'osc
przekazania swoich op inll poeztq elektronieznq oraz tradycyj nq. W wyniku
przeprowadzonyeh konsultacji nie uzyskano zad nyeh opi nii , propozyeji w odniesieniu
do projektu b~ d qeego przedmiotem konsultaeji. Zgodnie z § 6 Uchwal y Nr XXlll18 7/20 13
Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie okrdlenia szezegotowego
sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarz<Jdowymi i podmiotallli wymi enionymi
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku pub lieznego i 0 wol ontariaci e proj ektow prawa
miejseowego w dziedzinach dotyezqcyeh dzialalnosc i statutowej tych organizaeji kon sultacje
uznano za wazne.
Roczny Programll WspoJpracy Gminy Baboszewo z organizaejallli pozarzqdowym i
oraz inn ymi podllliotami prowadzqcym i dzialalnosc pozytk u publicznego na rok 20 17 zostal
przyj~ty Uchwal<l nr XXIIV148 /2 016 Rad y Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2016 r.
Ce1em glownym Programu bylo zapewnienie efektywnego wykonania zadaJ1 wlasnyc h
Gmi ny Baboszewo wynikaj qcyeh z przepisow prawa, poprzcz wlqczenie organizacji
pozarzqdowych lub podmiotow wym ieni ony wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku
pu bl ieznego i 0 wololltariaci e w reali zacjl( tych zad3l1.
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2)
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4)
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Celami szczegolowym i Program ll bylo:
stworzenie warunkow dla powstania ini cjatyw na rzecz spo lec znose i lokalnej ,
poprawa jakosci zye ia poprzez pelniejsze zaspokojen ie potrzeb spoteeznych;
integracja mieszk3J1cOW Gminy Baboszewo;
umozliwienie i z\Vi~ksze nie dost'fpu do pozalekcyjnych zaj~c edukacyjnych
i sportow)'c h. przede wszystkim dzieci i mlodziezy w wieku szkolnym;
upowszechnienie sporn.! wsrod dzieci. mlodziezy i doroslyeh mieszkat'lcow Gminy
Baboszewo;
budowanie partnerstwa miydzy administracjq samorzqdow,! I orgamzacJaml
pozarz",dowymi lub podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy;
umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie. swoje

otoezenie. wsp6lnot~ lokaln<} oraz jej tradyeje:
8) wzmoenienie pozyeji organizacji pozarz<}dowych lub podmiot6w wymienionych
wart. 3 ust.3 uSlawy we wsp61real izacji zadan publicznych przez powierzanie
i wspieranie realizaeji tyeh zad3l1;
9) prol11ocja organizacji pozarz<Jdowych lub podmiotow wymienionych w mi. 3 usl. 3
ustawy dzialaj<}cych na terenie gm iny;
10) przec iwdzialanie wykluczeniu spolecznem u os6b i rodzin z grup szczeg61nego ryzyka;
ll)promocja i obj~cie patronatem mlodziezowych kol wolontariatu;
12) dzialalnosc na rzeez os6b w \vieku emeryta lnym;
13) opieka !lad dziecmi i mlodziez<} w ramach swietlic srodowi skowych;
14)dzialalnosc na rzeez kombatantow i osob represjonowanyeh .

WSrOLI'RACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZYTKU PUBLICZNEGO
Wsp61praea finansowa w 2017 rokll odbywala si~ gl6wnie w postaci udzieJenia
wsparcia na realizacj/t zad3l1 publicznych w oparciu 0 art.
11
ustawy
z dnia 24 kwietn ia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na podstawie
otwart ych konkurs6w ofert oraz art . 19a ustawy z pomini/teiem otwartego konkursu ofert,
tzw.: "male grant),,'.
Na wsparcie zad3l1 publicznyeh realizowanych przez orgalllzacj e pozarz<}dowe
oraz podmioty, 0 kt6rych mowa w ali. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosc i poz)1ku publicznego i 0 wolontariacie w budzeeie Gminy Baboszev.'o
na 2017 r. zabezpieczo no kwot<; w wysokosci 169000,00 zl.
W dniu 19 grudnia 2016 r. W6jt Gminy Baboszewo ogtosil otwarty konkurs oferl
na wsparcie rea1izacji zadail z zakresu POZytkll publicznego w sferze upowszeehniania kultury
tizycznej i SpOl1u wsrod dzieci, mlodziezy i doroslyeh w zakresie pilki noznej, tenisa
stolowego, pilki siatkowej. kolarslwa. W odpowiedzi na ogloszenie 0 konkursie wplynlt1y
2 oferty dot. upowszeehniania kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieei, mlodziezy i doroslych
w zakresie pilki noznej oraz I oferta dot. upowszechniania kultury fi zyeznej i sportu wsr6d
dziee i, mlodziezy i doroslyeh w zakresie kolarstwa . W odpowiedzi lla ogloszenie 0 konkursie
nie wplym;ly zadne oferty dot. upowszechn iania kultury fi zyeznej i sportu wsr6d dzieci.
mlodziezy i doroslyeh w zakresie tenisa stolowego i pilki siatkowej.
Dotacj~ otrzymaly nast~pllj,!ce podmioty:
• Gminny Klub Sportowy "ORLf;TA" Baboszewo - 72 000,00 zl;
• Towarzysfwo Sportowo Turystyczne OLD BOY Baboszcwo - 5 000,00 zl;
• Stowar.lyszenic 'Vspierania i Rozwoju Sportu "M~lzovi:t Team" - 20 000,00 zl.
Na podslawie ul110wy nr 16/2017 zawartej w dniu 26.01.2017 r. 0 wspare ie realizacji
zadaI1 z zakresu upowszec hniania kultury tizyeznej i sportu Gminny Klub Sporfowy
"ORLE,:TA" Baboszcwo rea li zowal zadanie pn ... Upowszeehnianie kultury fizycznej i sportu
wsr6d dzieci. mlodziezy i doroslych z terrnu Gminy Baboszewo w zakresie pilki nozllej"·.
Zadanie bylo realizowane w okresie od 26.01.20 17 r. do 30. 11.201 7 !". Zwrot
niewykorzystanej dOlaeji wplynql na rachunek bankowy Gminy Baboszewo w dniu
05.12.2017 r. w kwocie 1125 .52 zl. Sprawozdanie kOI1cowe z wykonani a zadania publicznego
wplyn~lo do Urz<;d u Gminy Baboszewo w dn. 27.12.2017 r. Po przcprowadzeniu anal izy
sprawozdania Gminny Klub Sportowy .. ORL~TA- Baboszewo zostal wezwallY w dniu

23.01.2018 r. do zlozenia dodatkowych informacji. wyjasniell oraz dowodow
do sprawozdania. W dniu 24 .02 .2018 r. Gminny Klub Sportowy .. ORLI~TA · Baboszewo
zlozyl korekt~ sprawozdania. ponadlo w dniu 05.03.2018 r. Klub przedlozyl kopi~
dokllmentacji ksi~gowej dotycz'lcej zadania. Nadal trwaj'l czynnosci kontroJi sprawozdania
pod wzgl\dem rozliczcnia dotacji pod kqtem legalnosci i gospodarnosci wykorzystania
srodkow finansow),ch przekazanych w ramach umowy.
Na podstawie umow)' nr 17/2017 za\>'!artej w dniu 26.01.2017 r. 0 wsparcie realizacji
zad311 z zakresu upO\>'!szechniania kliltury fiz),cznej i SpOitu Towarzyshvo Sportowo
Turystyczne OLD BOY Baboszewo realizowalo zadanie pn . .,Upowszec hnianie kliitury
fizycznej i sportu wsrod dzieci. mlodziezy i doroslych z terenu Gminy Baboszewo w zakresie
pilki noznej"'. Zadanie bylo realizowane w okresie od 26.0 1.2017 1'. do 30.11.2017 r.
Sprawozdanie kOi1cowe z wykonania zadania publicznego wplyn\lo do Urz\du Gminy
Baboszewo w dn. 29.12.2017 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Towarzystwo
Sp0!10WO Turystyczne OLDBOY Baboszewo zostalo wezwane w dniu 01.02.20 18 r.
oraz w dniu 27.03.2018 r. do zlozenia dodatkowych informacji, wyjasnien oraz dowodow
do sprawozdania. W dniu 30.03.2018 r. Towarzystv.'O Sportowo Turystyczne OLDBOY
Baboszewo zlozylo dodatkowe informacje i wyjasnie nia do sprawozdania oraz kopi\
dokumentacj i ksi\gowej dotycZ<}cej zadania. Zadanie b~d'lce przedmiotem umowy Ill" 17/2017
zostalo wykonane zgodnie z umowCJ, ofert,! i kalkulacj'l koszt6w. Przyznane srodki finansowe
zostaly w calosc i przeznaczone na pokrycie kosztow zwiCJzanych z realizacj'l zadania.
Sprawozdanie zostalo przyj\te bez uwag w dnill 10.05 .2017 r.
Na podstawie lImowy nr 19/201 7 zawartej w dniu 07.02.2017 r. 0 \vsparcie realizac,ii
zadail z zakresu upowszeclmiania kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenic Wspierania
i llozwo.iu Sportu "Mazovia Team" realizowalo zadanie pn.: ,,29. Mi~ d zynarodowy Wyscig
Ko larski 0 Memorial Andrzeja Trochanowskiego wraz z imprezami towarzysz,!cymi".
Zadanie bylo realizowane w okresie od 07.02 .2017 r. do 30.06.2017 r. Sprawozdanie
koilcO\ve z wykonanego zadani a wplym;lo do Urz\fdu Gminy Baboszewo w dn . 27.07.2017 r.
Po przeprowadzen iu analizy sprawozdania Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu
"Mazovia Team" zostalo wezwane w dniu 31.07.20 18 r. oraz w dniu 06.10.2017 r.
do zlozenia dodatkowych informacji, wyjasnieil oraz dowodow do sprawozdania.
Stowarzyszenie w dniu 20.10.20 17 r. oraz w dniu 30.10.2017 r. zlozylo dodatkowc
in formacje. wyjasnienia oraz dowody do sprawozdania, a takZe korekt\ sprawozdani a.
W dniu 22.01.2018 r. Stowarzyszenie Wsp icran ia i Rozwoju Sportu ,.Mazovia Team" zostalo
ponownie wezwane do zlozenia dodatkowych informacji, wyjasnie!'l oraz dowod6w
do sprawozdania. W dniu 07.02.2018 r. Stowarzyszenie zlozylo kolejnCJ korekttf
do sprawozdania oraz kopitf dokmnentacji ksitfgowej dotyczCJcej zadania. Po przeprowadzeniu
analizy korekt do sprawozdania stwierdzono, zc zadanie b\d'Jce przedmiotcm umowy
Ill' 19/2017 zostalo wykonane zgodnie z umowq, orenq i kalkulacj'J kosztow. Sprawozdanie
zostalo przyj~te bez uwag w dniu \9.02.2018 r.
W dniu 28 lutego 2017 r. Wojt Gllliny Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizucji zadail z zakrcsll pozytku publicznego w 2017 r. w sferze pomocy
spolecznej i prolllocji turystycznej gm iny. W odpO\viedzi na ogloszenie 0 konkllrsie wplyntfla
1 oferta dot. zadania z zakresu pomocy spoleczl1ej oraz 1 oferta dot. zadania z zakresu
promocji turystycznej gminy.
Dotacjtf otrzymuly naSltfPlljqce podmioty:
• Stowuzyszenie Wspienmia Inicjatyw Oswhltowo-Wycho\,,'awczych im. Teresy
Kras z Lublina - 2S 000,00 zlj

•

Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne "SET" w Bahoszewie 9000,00 zl.

Na podstawie lImowy nr 7912017 zawartej w dnill 03.04.2017 r. 0 wspareie realizaeji
zadall z zakresu pomoey spolecznej Stowa rzyszenie \Vspierania Inicjatyw OswiatowoWychowawczych im. Teresy Kras lis w Luhlinie realizowalo zadanie pl1. "Pomoc
spoleezna, w tY111 pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie
szans tyeh rodzin i osob, ograniczanie 111arginalizacji i przeciwdziatanie wykluczeniu
spolecznemu poprzez zorgan izowanie ko loni i letnieh z programem terapeutycznym nad
morzem dla dzieci i mtodziezy w wieku 8- 161at z grup ryzyka \v oparciu 0 pisemny program
zajffC". Zadanie bylo realizowane w okresie od 03 .04.2017 r. do 30.09.20 17 r. Sprawozdanie
koncowe z wykonania zadania wplynfflo do Urzydu Gminy Baboszewo w dn . 06.10.2017 r.
Zadanie byd'lee przedmiotem umowy nr 79/2017 zostalo wykonane zgodn ie z umow'!:, ofer!'l
i kalkulacj'l kosztow. Przyznane srodki finansowe zostaly w ealosci przeznaezone na pokryeie
kosztow zwi'lzanyeh z realizaej<j. zadania. Spra\vozdanie zostalo przyjffte bez uwag w dniu

24.10.20 171'.
Na podsta\vie umowy or 78/2017 zawartej w dniu 03 .04.20 17 r. 0 wspareie realizacji
zadan z zakresu promoeji turystycznej gminy Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno
Turystycznc "SET" w Baboszcwic rea li zowalo zadanie pn. ,.Promocja turystyczna gminy
poprzez zorganizowanie splywu kajakowego na rzeee Wkra". Zadanie byio realizowane
w okresie od 03.04.2017 r. do 31 .08 .2017 r. Stowarzyszenie dokonalo zwrotu
niew-ykorzY5tanej dotacji wraz z odsetkami w bvocie 1 30 1,00 zl. Sprawozdanie kOilcowe
z wykonania zadania wplynylo do Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 27.09.2017 r. Zadanie
byd'lce przedmiotem umowy or 78 /2017 z05talo wykonane zgodnie z umow'!-, ofert'l
i kalkulacj,!: kosztow. Pozostale srodki finansowe z dotacji w kwocie 7 700,00 zl zostaly
w ealosci przeznaczone na pokrye ie kosztow zwi<,!zanych z realizaej'J zadania. Sprawozdanie
zostalo przyjyte bez uwag w dniu 24. 10.2017 r.
W dniu 20.09.20 17 r. Bank Zywnosei w Cieehanowie, w trybie pozakonkursowym,
na podstawie art . 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie, tzw.: .,male granty", zlozyl ofel1y na realizacjy zadania publicznego
z zakresll pomoey spoleeznej. Oferta, zgodnie z art. 19a liSt. 3 zostala zamieszezona w BIP.
na stronie internetowej Urz~du Gminy Baboszewo oraz wywieszona na tabliey ogloszen
Urzydu Gminy. W ustawowym termillie 7 dni, do UG nie wplyn~ly zadne uwagi dotycz<j.ce
przedllliotowej oferty. W zwiC}zku z tYIll. w dn iu 16.10.20 17 r. Gmina Baboszewo zawada
z Bankiem Zywnosc i w Ciechanowie U1110\Vy or 1879/2017 0 wsparcie realizacji zadan
z zakresu pomocy spoiecznej. Bank Zywnosei w okresie od 01.1 1.2017 r. do 31.12.2017 r.
realizowal zadanie pn . .,Pomoc zywnosciowa dla osob najubozszych z terenu gmi ny
Baboszewo··. Przyznana kwota dotacji - 2 000,00 zl. Uproszczone sprawozdanie z realizaeji
zadania publicznego wplynylo do U rz~ du Gminy Baboszewo w dn. 17.01.2018 r.
Po przeprowadzeniu anal izy sprawozdania Bank lywnosc i w Ciechanowie zostal wezwany
w dniu 05.02.2018 r. do zlozenia dodatkowych informacji, wyjasnien oraz dowodow
do sprawozdania. Bank l ywnosci w Ciee hanowie w dniu 12.02.2018 r. zlozyl dodatkowe
wyjasnia do sprawozdania oraz kopiy dokumentacj i ksiygowej. Po ana lizie przedstawionej
dokllmenl3ej i. w dniu 19.02.2018 r. oraz w dniu 27.03.2018 r. Bank 2ywnosci zostal
ponownie wezwany do zlozenia dodatkowych dowodow dot. sprawozdania. W dniu
04.04.2018 r. Bank lywllosci dostarczyl kopio:r dokumentac.ii ksiygowej zwiqzanej z realizaejq
zadania opisam} zgodnie z umow'} nr 187912017. Uproszczone sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego zostalo Przy.iffte bez uwag w dniu 11.05.2018 r.

WSPOLPRACA 0 CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM Z ORGANIZACJAMI
POZYTKU PUBLlCZNEGO
Wspolpraca pozafinansowa w 2017 f. polegala na:
• opiniowan iu i konsultowaniu opracowaJl programow, projektow aktow prawnych
w dziedzinach stanowiqcych wzajemne zainteresowan ic;
• udostltpnianiu organizacjom pozarz"dowym do dyspozycji na preferencyjnych
warunkach lokali, samochodu lransportowego, autobusu do prowadzenia r6znych
projektc)\v i dzialan dla mieszkal1cow gminy Bahoszewo oraz prowadzenia wlasnych
dzialall statutowych;
• wzajemnej wymianie infofmacji byd4cej podstaw4 dobrej wspolpracy i prawidlowego
diagnozowania problcmow i potrzeb mieszkaI1cOW;
• pomoe), \V poszukiwaniu inform3cji 0 islnieniu :h6del finansO\vania, pochodz'lcych
Z sektora publieznego i prywatnego;
• eZyllnym udziale organizaeji pozarz<}dowyeh w przygotowaniu i realizaeji imprez,
wydarzen spo rtowyeh. kulturalnyeh i prollloeyjnyeh orgallizowallyeh na terenie gminy
Baboszewo.
POOSUMOWANIE
Gmina Baboszewo reaiizuj<}c cele Rocznego Programu Wspolpraey Gminy
Baboszewo z organizacjami pozarz(Jdowymi oraz innymi podmiotami prowadz'lcym i
dzialaillosc pozytku pubiicznego na rok 2017 udzielila organizacjolll pozarz'ldowym wsparcia
finansowego jak rowlliez pomoey pozafinansowej.
W ramaeh realizacji Programu ogloszono 2 konkursy ofel1, w wyniku ktorych
5 podmiotow otrzYl11alo wspareie finansowe na rcalizacjl;f zadml publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizyeznej i sportu, pomoey spolecznej, promocji turystycznej gminy.
Ponadto Gmina Baboszewo, w trybie pozakonkursowym wsparla 1 podmiot w realizacji
zadania publieznego w zakresie pomoey spolecznej.
Gm ina Baboszewo wspierala zadania publiczne realizowane przez orgal1lzaeJe
pozarz'ldowe finansowo. Organizaeje pozarz'ldowe wniosly wklad w realizacjy zadall
publieznych w postaci wlasnych srod kow finansowych, a takze pracy wolontariuszy
i czlonkow organizacji.
W 2017 r. Gmina Baboszewo wspolpracO\vala z organizaejami pozarzqdowym i
na wielu plaszczyznaeh zwiqzanych z rozwojem regiol1u oraz wspieraniem dzialml na rzeez
roz.nych grup spolecznyeh. Dzialania te nakierowalle byly w szczegolnosei na tworzenie
warunkow do zwiykszenia aktywnosei spoleeznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnyeh
inicjatyw na rzeez mieszkm1cow.
Wspolpraca Gminy Baboszc\vO z organizacjami w 2017 r. odbywala sit; na zasadaeh:
pomoclllezQsei, suwererulosci stron, partnerstwa, efektywnosci , uczciwej konkurencj i,
jawnosei.
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