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Zgodnie z zapisami art. Sa 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 terminie do 31 maja ka:i:dego roku zobowi'!zany jest przedlozyc Radzie Gminy Baboszewo 
sprawozdanie z realizacji programu wsp6lpracy z organizaejami pozarz,!dowymi oraz 
podmiotami prowadz,!eymi dzialalnosc pozytku publieznego za rok poprzedni. 

Projekt Roeznego Programu Wsp6lpraey Gminy Baboszewo z organizaejami 
pozarz,!dowymi oraz innymi podmiotami prowadz'!eymi dzialalnosc pozytku publieznego 
na rok 2019 zostal poddany konsultaejom na podstawie Uehwaly Nr XXIII187/2013 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie okreslenia szezeg6lowego 
sposobu konsultowania z Organizaejami Pozarz'!dowymi i podmiotami wymienionymi 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosei pozytku publieznego i 0 wolontariaeie projekt6w prawa 
miejseowego w dziedzinaeh dotyez'!eyeh dzialalnosei statutowej tyeh organizaeji. 
Konsultaeje spoleezne zostaly przeprowadzone w dniaeh od 29 pazdziernika 2018 r. 
do 12 listopada 2018 r. w eelu zebrania i poznania opinii organizaeji pozarz,!dowyeh 
i podmiot6w wymienionyeh wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosei 
pozytku publieznego i 0 wolontariaeie na temat projektu Roeznego Programu Wsp6lpraey 
Gminy Baboszewo z organizaejami pozarzqdowymi oraz innymi podl11iotami prowadz'!eYl11i 
dzialalnosc pozytku publieznego na rok 2019. Uprawnione podmioty otrzymaly l110zliwosc 
przekazania swoieh opmll poezt'! elektroniezn,! oraz tradyeyjn,!. W wyniku 
przeprowadzonyeh konsultaeji nie uzyskano zadnyeh opinii , propozyeji w odniesieniu 
do projektu be;:d,!eego przedmiotel11 konsultaeji. Zgodrue z § 6 Uehwaly Nr XXIII187/2013 
Rady Gl11iny Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie okreslenia szezeg6lowego 
sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarzqdowymi i podl11iotami wymieruonymi 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosei pozytku publieznego i 0 wolontariaeie projekt6w prawa 
miejseowego w dziedzinaeh dotyez'!eyeh dzialalnosci statutowej tyeh organizaeji konsultacje 
uznano za wazne. 

Roezny Programu Wsp6lpraey Gminy Baboszewo z organizaejami pozarz'!dowymi 
oraz illlYl11i podmiotami prowadz'!eYl11i dzialalnosc pozytku publieznego na rok 2019 zostal 
przyje;:ty Uehwal,! nr II/7/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27listopada 2018 r. 

Celem gl6wnym Programu bylo zapewnienie efektywnego wykonania zadan wlasnyeh 
Gl11iny Baboszewo wynikaj,!cych z przepis6w prawa, poprzez wl,!czenie organizaeji 
pozarz,!dowych lub podmiot6w wymieruony wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie w realizacje;: tych zadatl. 

Celal11i szczeg610wymi Programu bylo: 
I) stworzenie warunk6w dla powstania iniejatyw na rzeez spolecznosci lokalnej , 

·2) poprawa jakosci zyeia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych; 
3) integracja mieszkatlc6w Gminy Baboszewo; 
4) umozliwienie i zwie;:kszenie doste;:pu do pozalekcyjnych zaje;:c edukacyjnych 

i sportowych, przede wszystkim dzieei i mlodzieZy w wieku szkolnym; 
5) upowszechnienie sportu wsr6d dzieci, l11lodzieZy i doroslyeh mieszkailc6w Gminy 

Baboszewo; 
6) budowanie partnerstwa mie;:dzy adl11inistracj,! samorz'!dow'! i orgaruzacjami 

pozarz'!dowymi lub podl11iotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy; 
7) umacnianie w swiadomosci spoleeznej poczucia odpowiedzialnosei za siebie, swoje 



otoczenie, wsp61noty lokaln" oraz jej tradycje; 
8) wzmocnienie pozycji organizacji pozarz"dowych lub podmiot6w wymienionych 

wart. 3 ust.3 ustawy we wsp6lrealizacji zadan publicznych przez powierzanie 
i wspieranie realizacji Lych zadan; 

9) promocja organizacji pozarzqdowych lub podmiot6w wymienionych wart. 3 ust. 3 
ustawy dzialajqcych na terenie gminy; 

lO)przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b i rodzin z grup szczeg61nego ryzyka; 
11) promocja i objycie patronatem mlodziezowych k61 wolontariatu; 
12) dzia!alnosc na rzecz os6b w wieku emerytalnym; 
13)opieka nad dzie6mi i m!odziez." w ramach swietlic srodowiskowych; 
14)dzialalnosc na rzecz kombatant6w i os6b represjonowanych. 

WSPOLPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZYTKU PUBLICZNEGO 

Wsp61praca finansowa w 2019 roku odbywala siy g16wnie w postaci udzielenia 
wsparcia na realizacjy zadari. publicznych w oparciu 0 art. 11 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 zadml publicznych realizowanych przez organizacje pozarzqdowe 
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 2019 r. zabezpieczono kwoty w wysokosci 160000,00 zl. 

W dniu 27 grudnia 2018 r. W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w sferze upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy i dorosiych w zakresie pilki noznej. W odpowiedzi 
na ogloszenie 0 konkursie wplynyly 2 oferty dot. lIpowszechniania kultury fi zycznej i SpOrtll 
wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie pitki noznej. 
Dotacjy otrzymaly nastypujqce podmioty: 

• Gminny Klub Sportowy "ORLF,:TA" Baboszewo - 68000,00 zl; 
• Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLD BOY Baboszewo - 9 000,00 zl; 

Na podstawie lImowy nr 40/2019 zawartej w dnill 18.02.2019 r. 0 wsparcie realizacji 
zadari. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminny Klub Sportowy 
"ORLF,:TA" Baboszewo realizowal 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 18.02.2019 r. do 30.11.2019 r. Sprawozdanie koncowe 
z wykonania zadania publicznego "''Plynylo do Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 30.12.20 19r. 
Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Gminnego Klubu Sportowego "ORL~TA" 

Baboszewo zostal wezwany w dniu 10.02.20201'. do ziozenia dodatkowych informacji , 
wyjasnien oraz dowod6w do sprawozdania. W dniu 24.02.2020 r. Gminny Klub Sportowy 
"ORL~TA" Baboszewo z!ozylo dodatkowe informacje i wyjasnienia do sprawozdania oraz 
kopiy zapis6w z ksiqg dotyczqcej zadania. Po przeprowadzeniu analizy sprav:.ozdania 
Gminnego Klubu Sportowego "ORL~TA" Baboszewo pod wzglydem rozliczenia dolac.ii pod 
kqtem legalnosci i gospodarnosci wykorzystania srodk6w finansowych przekazanych 
w rmnach umowy, zadanie to zostalo wykonane zgodnie z umowq, ofer!q i kalkulacjq 
koszt6w. Przekazane srodki finansowe zostaly przeznaczone na pokrycie koszt6w zwiqzanych 



z realizacj,! zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 17.03.2020r. 

Na podstawie umowy nr 39/2019 zawartej w dniu 13 .02.20 19 r. 0 wsparcie realizacj i 
zadall z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportll Towarzystwo Sportowo 
Turystyczne OLDBOY Baboszewo realizowalo zadanie pn. "Upowszechnianie kllltury 
fizycznej i sportu wsrOd dzieci , mlodziezy i doroslych z terenu Gminy Baboszewo w zakresie 
pilki noznej". Zadanie bylo realizowane w okresie od 13.02.2019 r. do 30.11.201 9r. 
Sprawozdanie ko6cowe z wykonania zadania publicznego wplynylo do Urzydu Gminy 
Baboszewo w dn. 08.01.2020 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Towarzystwo 
Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo zostalo wezwane w dniu 20.02.2020 r. 
do zlozenia dodatkowych informacji , wyjasnie6 oraz dowod6w 
do sprawozdania. W dniu 07.04.2020 r. Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY 
Baboszewo zlozylo dodatkowe informacje i wyjasnienia do sprawozdania oraz kopiy 
dokumentacji ksiygowej dotycz'!cej zadania. Zadanie byd,!ce przedmiotem llmowy nr 39/2019 
zostalo wykonane zgodnie z umow'!, ofert,! i kalkulacj<j koszt6w. Przyznane srodki finansowe 
zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie koszt6w zwi,!zanych z realizacj<j zadania. 
Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 04.05.2020 r. 

W dniu 26 lutego 2019 r. W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 
wsparcie realizacji zada6 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 ofel1a dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych w zakresie kolarstwa. 

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

Na podstawie umowy nr 84212019 zawartej w dniu 09.04.2019 r. 0 wsparcie realizacji 
zada6 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie Wspierania 
i Rozwoju Sportu "Mazovia Team" realizowalo zadanie pn.: ,,3 1. Miydzynarodowy Wyscig 
Kolarski 0 Memorial Andrzeja Trochanowskiego". Zadanie bylo realizowane w okresie od 
15.04.2019 r. do 30.06.2019 r. Sprawozdanie ko6cowe z wykonanego zadania wplynylo do 
Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 22.07.2019 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania 
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team" pod k,!tem legal no sci i 
gospodarnosci wykorzystania srodk6w finansowych stwierdzono, ze zadanie byd,!ce 
przedmiotem umowy nr 842/2019 zostalo wykonane zgodnie z umow'!, ofert,! i kalkulacj,! 
koszt6w. Przekazane srodki finansowe zostaly przeznaczone na pokrycie kosztow zwi<jzanych 
z realizacj,! zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 16.10.20 19r. 

W dniu 26 lutego 2019r. W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zada6 z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze pomocy 
spolecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz 
wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b, ograniczenie marginalizacji i przeciwdzialaniu 
wykluczenill spolecznemu . W odpowiedzi na ogloszenie 0 konkursie wplynyla 1 oferta dot. 
zadania z zakresll pomocy spolecznej. 
Dotacjy otrzymaly nastypuj<jce podmioty: 

• StowarLYszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy 
Kras z Lublina - 30 000,00 zl; 

Na podstawie llmowy nr 845/2019 zawartej w dnill 09.04.2019 r. 0 wsparcie realizacji 
zada6 z zakresll pomocy spolecznej Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-



Wychowawczych im. Teresy Kras z/s w Lublinie realizowafo zadanie pn. "Pomoe 
spoleezna, w tyro pomoe rodzinom i osobom w trudnej sytuaeji zyciowej oraz wyr6wnywanie 
szans tych rodzin i os6b, ograniczanie marginalizacji i przeciwdzialanie wyklllczeniu 
spolecznemll 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 
zajyc" pod tytulem: "Wypoczynek letni dzieci i m!odziezy z Gminy Baboszewo". Zadanie 
bylo realizowane w okresie od 15.04.2019 r. do 30.09.2019 r. Sprawozdanie koncowe z 
wykonania zadania wplyny!o do Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 03.10.2019 r. Po 
przeprowadzeniu analizy sprawozdania Stowarzyszenia Wspierania Iniejatyw Oswiatowo
Wychowawczych im. Teresy Kras z/s w Lublinie zostalo wezwane w dnill 16.10.20191'. do 
zlozenia dodatkowych informacji, wyjasnien oraz dowod6w do sprawozdania. W dniu 
28.10.2019 r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy 
Kras zls w Lublinie z!ozy!o dodatkowe informacje i wyjasnienia do sprawozdania oraz 
wykazu kadry realizuj[jcej zadanie oraz dokumenty potwierdzaj[jce kwalifikacje. Zadanie 
byd[jce przedmiotem umowy ill 845/2019 zostalo wykonane zgodnie z umow[j, ofert[j 
i kalkulacj[j koszt6w. Przyznane srodki finansowe zostaly w ca!osci przeznaczone na pokrycie 
koszt6w zwi[jzanych z realizacj[j zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 
12.02.2020 r. 

W dniu 28 lutego 20191'. W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 
wsparcie realizacji zadati z zakresu pozytku publicznego w 2019 r. w obszarze 
upowszechniania kultury fizycznej i spOIiu wsr6d dzieci, m!odziezy i doroslych w zakresie 
strefy sportowo-rekreacyjnej. W odpowiedzi na ogloszenie 0 konkursie wplynyla I oferta dot. 
zadania . W trakcie oceny formalnej oferty stwierdzano brak zal[jcznik6w zgodnie z punktem 
VI ogloszenia w zarz[jdzeniu Nr ORG.0050.10.2019 W6jta Gminy Baboszewo w dniu 28 
lutego 2019 roku. W zwi[jzku z powyzszym zaistniala przeslanka do uniewaznienia konkursu 
na podstawie art. 18a pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 20031'. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 1'. poz. 450 z p6in.). Tym samym 
uniewazniono konkurs ogloszony zarzi)dzeniem Nr ORG.0050.1O.2019 W6jta Gminy 
Baboszewo w dniu 28 lutego 2019 roku. 

W dniu 30.04.2019 r. Stowarzyszenie SPOl'towO Ekologiczno Turystyczne "SET" 
w Baboszewie, 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 
ofertl' na realizacjy zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury 
fizycznej. Oferta, zgodnie z art. 19a ust. 3 zostala zamieszczona w BIP, 
na stronie internetowej Urzydu Gminy Baboszewo o1'3z wywieszona na tablicy ogloszen 
Urzydu Gminy. W ustawowym terminie 7 dni, do Urzydu Gminy Baboszewo nie wplynyly 
zadne uwagi dotycz[jce przedmiotowej oferiy. W zwi[jzku z tym, w dniu 22.05.2019 r. Gmina 
Baboszewo zawarla ze Stowarzyszeniem Sportowo Ekologiczno Turystyczne "SET" 
w Baboszewie umowy ill 866/2019 0 wsparcie realizacj i zadan z wspierania 
i upowszechnienia kultury fizyeznej. Stowarzyszenie "SET" w okresie od 01.06.2019 r. do 
29.06.2019 r. realizowal zadanie pod tytu!em: "Aktywne dziecko". Przyznat1a kwota dotacji-
10 000,00 zl. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wplynylo do 
Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 12.07.2019 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania 
Stowat'zyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne "SET" w Baboszewie, zadanie bydijce 
przedmiotem umowy ill 866/201 9 zostalo wykonane zgodnie z umow!), oferi[j i kalkulacj[j 
koszt6w. Przyznane srodki finansowe zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie koszt6w 
zwi[jZanych z realizacj[j zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 
16.10.2019r. 



WSPOLPRACA 0 CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM Z ORGANIZACJAMI 
POZYTKU PUBLICZNEGO 

Wspolpraca pozafinansowa w 2019 r. polegala na: 
• opiniowaniu i konsultowaniu opracowaIi programow, projektow aktow prawnych 

w dziedzinach stanowiqcych wzajemne zainteresowanie; 
• udostc;pnianiu organizacjom pozarzqdowym do dyspozycji na preferencyjnych 

warwlkach lokali , samochodu transportowego, autobusu do prowadzenia roznych 
projektow i dzialail dla mieszkailcow gminy Baboszewo oraz prowadzenia wlasnych 
dzialali statutowych; 

• wzajernnej wymianie informacji bc;dqcej podstawq dobrej wspolpracy i prawidlowego 
diagnozowania problemow i potrzeb mieszkailcow; 

• pomocy w poszukiwaniu informacji 0 istnieniu zrodel finansowania, pochodzqcych 
z sektora publicznego i prywatnego; 

• czynnym udziale organizacji pozarzqdowych w przygotowaniu i realizacji imprez, 
wydarzeil sportowych, kulturalnych i promocyjnych organizowanych na terenie gminy 
Baboszewo. 

PODSUMOWANIE 

Gmina Baboszewo realizujqc cele Rocznego Programu Wspolpracy Gminy 
Baboszewo z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi 
dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2019 udzielila organizacjom pozarzqdowym wsparcia 
finansowego jak rowniez pomocy pOZafinaI1Sowej. 

W ramach realizacji Programu ogloszono 4 konkursy ofert, w wyniku ktorych 
4 podmioty otrzymalo wsparcie finaI1S0We na realizacjc; zadaIi publicznych w zakresie 
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; zadail 
publicznych w postaci wlasnych srodkow finansowych, a takze pracy wolontariuszy 
i czlonkow organizacji. 

W 2019 r. Gmina Baboszewo wspolpracowala z organizacjaIlli poz,'II"zqdowymi 
na wielu plaszczyznach zwiqzanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem dzialail na rzecz 
roznych grup spolecznych. Dzialania te nakierowane byly w szczeg61nosci na tworzenie 
warunkow do zwi"kszenia aktywnosci spolecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych 
inicjatyw na rzecz mieszkailcow. 

Wsp61praca Gminy Baboszewo z organizacjami w 2019 r. odbywala siC; na zasadach: 
pomocniczosci , suwerelillosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji, 
jawnosci. 
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