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WSTFtP 

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 2020 r. poz. 1057 z pom zm.) Wojt 
Gminy Baboszewo w terminie do 31 maja kai:dego roku zobowi£!Zany jest przedlozyc Radzie 
Gminy Baboszewo sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy z organizacjami 
pozarz,!dowymi oraz podmiotami prowadz,!cymi dzialalnosc pozytku publicznego za rok 
poprzedni. 

Projekt Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
pozarz'!dowymi oraz innymi podmiotami prowadz,!cymi dzialalnosc pozytku publicznego 
na rok 2021 zostal poddany konsultacjom na podstawie Uchwaly Nr XXII1187/2013 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie okreslenia szczegolowego 
sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarz'!dowymi i podmiotami wymienionymi 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie projektow prawa 
miejscowego w dziedzinach dotycz,!cych dzialalnosci statutowej tych organizacji. 
Konsultacje spoleczne zostaly przeprowadzone w dniach od 29 paidziemika 2020 r. 
do 12 listopada 2020 r. w celu zebrania i poznania opinii organizacji pozarz'!dowych 
i podmiotow wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie na temat projektu Rocznego Programu Wspolpracy 
Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz,!dowymi oraz innymi podmiotami prowadz,!cymi 
dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2021. Uprawnione podmioty otrzymaly mozliwosc 
przekazania swoich opmll poczt,! elektroniczn,! oraz tradycyjn,!. W wyniku 
przeprowadzonych konsultacji nie uzyskano zadnych opinii, propozycji w odniesieniu 
do projektu b<;d,!cego przedmiotem konsultacji. Zgodnie z § 6 Uchwaly Nr XXIIl18712013 
Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie okreslenia szczegolowego 
sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarz'!dowymi i podmiotami wymienionymi 
wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie projektow prawa 
miejscowego w dziedzinach dotycz,!cych dzialalnosci statutowej tych organizacji konsultacje 
uznano za wai:ne. 

Roczny Programu Wspolpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarz'!dowymi 
oraz innymi podmiotami prowadz'!cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2021 zostal 
przyj<;ty Uchwal,! Nr XXIII.152.2020 RADY GMINY BABOSZEWO z dnia 30 listopada 
2020 r. 

Celem glownym Programu bylo zapewnienie efektywnego wykonania zadan wlasnych 
Gminy Baboszewo wynikaj,!cych z przepisow prawa, poprzez wl,!czenie organizacji 
pozarz'!dowych lub podmiotow wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie w realizacj<; tych zadan. 

Celami szczeg610wymi Programu bylo: 
1) stworzenie warunkow dla powstania inicjatyw na rzecz spolecznosci lokalnej, 
2) poprawajakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych; 
3) integracja mieszkancow Gminy Baboszewo; 
4) umozliwienie i zwi<;kszenie dost<;pu do pozalekcyjnych zaj<;c edukacyjnych 

i sportowych, przede wszystkim dzieci i mlodziez:y w wieku szkolnym; 
5) upowszechnienie sportu wsrod dzieci, mlodziez:y i doroslych mieszkancow Gminy 

Baboszewo; 
6) budowanie partnerstwa mi<;dzy administracj,! samorz'!dow'! i organizacjami 

pozarz'!dowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 



7) umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje 
otoczenie, wspolnott( lokalill! orazjej tradycje; 

8) wzmocnienie pozycji organizacji pozarUldowych lub podmiotow wymienionych 
w art. 3 ust.3 ustawy we wspolrealizacji zadan publicznych przez powierzanie 
i wspieranie realizacji tych zadan; 

9) promocja organizacji pozarz'!dowych lub podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy dzialaj,!cych na terenie gminy; 

10) przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu osob i rodzin z grup szczegolnego ryzyka; 
11) promocja i objt(cie patronatem mlodziezowych k61 wolontariatu; 
12)dzialalnosc na rzecz osob w wieku emerytalnym; 
13) opieka nad dziecmi i mlodziez,! w ramach swietlic srodowiskowych; 
14) dzialalnosc na rzecz kombatantow i osob represjonowanych. 

WSPOLPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZYTKU PUBLICZNEGO 

W spolpraca finansowa w 2021 roku odbywala sit( glownie w postaci udzielenia 
wsparcia na realizacjt( zadan publicznych w oparciu 0 art. 11 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na podstawie 
otwartych konkursow ofert oraz art. 19a ustawy z pominit(ciem otwartego konkursu ofert, 
tzw.: "male granty". 

Na wsparcie zadan publicznych realizowanych przez organizacje pozarz'!dowe 
oraz podmioty, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie w budZecie Gminy Baboszewo 
na 2021 r. zabezpieczono kwoty w wysokosci 160000,00 zl. 

W dniu 30 grudnia 2020 r. W ojt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego w sferze upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wsrod mieszkancow w zakresie pilki nomej. W odpowiedzi na ogloszenie 
o konkursie wplynt(ly 2 oferty dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wsrod 
mieszkancow w zakresie pilki nomej w zakresie pilki nomej. 
Dotacjf( otrzymaly nastt(puj,!ce podmioty: 

• Gminny Klub Sportowy "ORLF;TA" Baboszewo - 73000,00 zl; 
• Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo - 9 000,00 zl; 

Na podstawie umowy nr 12/2021 zawartej w dniu 29.01.2021 r. 0 wsparcie realizacji 
zadan z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminny Klub Sportowy 
"ORLF;TA" Baboszewo realizowal zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wsrod dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu Gminy Baboszewo w zakresie pilki nomej". 
Zadanie bylo realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r. 
Sprawozdanie koticowe z wykonania zadania publicznego wplynt(lo do Urzt(du Gminy 
Baboszewo w dn. 29.12.2021r. Niewykorzystana czt(sc dotacji zostala zwrocona na konto 
Zleceniodawcy w dniu 15 grudnia 2021 roku w wysokosci 838,16 zl. Po przeprowadzeniu 
analizy sprawozdania Gminnego Klubu Sportowego "ORL~TA" Baboszewo i po dokonaniu 
oceny sprawozdania i zapoznaniu sit( ze zlozonymi przez Organizacjy dokumentami 
stwierdzono, ze zadanie bylo realizowane zgodnie z celami zalozonymi w ofercie, 
Przekazane srodki finansowe zostaly przeznaczone na pokrycie kosztow zwiC!Zanych 
z realizacj~ zadania. Sprawozdanie zostalo przyjt(te bez uwag. 



Na podstawie umowy nr 13/2021 zawartej w dniu 01.02.2021 r. 0 wsparcie realizacji 
zadaIi z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Towarzystwo Sportowo 
Turystyczne OLD BOY Baboszewo realizowalo zadanie pn. "Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu". Zadanie bylo realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 
30.11.2020 r. Sprawozdanie koncowe z wykonania zadania publicznego wplyn~lo do Urz~du 
Gminy Baboszewo w dn. 11. 01.2021 r. Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania 
Towarzystwo Sportowo Turystyczne OLDBOY Baboszewo i po dokonaniu oceny 
sprawozdania i zapoznaniu siy ze zlozonymi przez Organizacj~ dokumentami i wyjasnieniami 
stwierdzono, ze zadanie bylo realizowane zgodnie z celami zalozonymi w ofercie. Zadanie 
bydqce przedmiotem umowy zostalo wykonane zgodnie z umowq, ofertq i kalkulacjq koszt6w. 
Przyznane srodki finansowe zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie koszt6w zwiqzanych 
z realizacjq zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag. 

W dniu 01 lutego 2021r. W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 
wsparcie realizacji zadaIi z zakresu pozytku publicznego w 2021 r. w obszarze propagowanie 
ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia 
pomocy dzikim zwierz~tom. 

W odpowiedzi na ogloszenie 0 konkursie wplynyla 1 oferta dot. zadania. 
Dotacj~ przyznano nastypujqcemu podmiotowi: 

• Fundacja Sowi Dw6r Osrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierz~t - 2 500,00 zl; 

W zwiqzku z kwot'! oferty przewyzszaj'!cq kwot~ przyznanej dotacji Fundacja "Sowi Dw6r" 
zostala zobowiqzana do przedlozenia aktualizacji oferty. W dniu 2 marc a 2021r. w/w 
Fundacja zlozyla pisemn,! rezygnacj~ z realizacji zadania publicznego. Z uwagi na powyzsze 
zadanie obj~te w/w konkursem nie zostalo zrealizowane. 

W dniu 08 czerwca 2021roku W6jt Gminy Baboszewo oglosil otwarty konkurs ofert na 
wsparcie realizacji zadaIi z zakresu pozytku publicznego w sferze upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy i doroslych z terenu gminy Baboszewo w zakresie 
kolarstwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej II etapu 64 
Miydzynarodowego Wyscigu dookola Mazowsza. W odpowiedzi na ogloszenie 0 konkursie 
wplyn~la 1 oferta dot. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodzieZy i 
doroslych z terenu gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa. 
Dotacjy przyznano nastypuj,!cemu podmiotowi: 
• Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu Mazovia Team - 20000,00 zl; 

Na podstawie umowy nr 112/2021 zawartej w dniu 01.07.2021 r. 0 wsparcie realizacji 
zadan z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wsr6d dzieci, mlodziezy 
i doroslych z terenu gminy Baboszewo w zakresie kolarstwa Stowarzyszenie Wspierania 
i Rozwoju Sportu Mazovia Team realizowalo zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie 
drugiego etapu 64 Miydzynarodowego wyscigu dookola Mazowsza". Zadanie bylo 
realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r. Sprawozdanie koncowe 
z wykonania zadania publicznego wplyn~lo do Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 11.10.2021 r. 
Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Stowarzyszenia W spierania i Rozwoju Sportu 
Mazovia Team i po dokonaniu oceny sprawozdania i zapoznaniu siy ze zlozonymi przez 
Organizacjy dokumentami i wyjasnieniami stwierdzono, ze zadanie bylo realizowane zgodnie 
z celami zalozonymi w ofercie. Zadanie bydqce przedmiotem umowy zostalo wykonane 
zgodnie z umowq, ofertq i kalkulacjq koszt6w. Przyznane srodki finansowe zostaly w calosci 
przeznaczone na pokrycie koszt6w zwiqzanych z realizacjq zadania. Sprawozdanie zostalo 
przyjyte bez uwag. 



W dniu 06.04.2021 r. Bank Zywnosci w Ciechanowie, 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 oferty na realizacjy zadania publicznego 
z zakresu pomocy spolecznej. Oferta, zgodnie z art. 19a ust. 3 zostala zamieszczona w BIP, 
na stronie internetowej Urzydu Gminy Baboszewo oraz wywieszona na tablicy ogloszen 
Urzydu Gminy Baboszewo. W ustawowym terminie 7 dni, do Urzydu Gminy Baboszewo nie 
wplynyly zadne uwagi dotycz~ce przedmiotowej oferty. W zwi¢u z tym, w dniu 
20.04.2021r. Gmina Baboszewo zawada z Bankiem Zywnosci w Ciechanowie umowy nr 
50/2021 0 wsparcie realizacji zadan z zakresu pomocy spolecznej. Bank Zywnosci w okresie 
od 26.04.2021 r. do 23.07.2021 r. realizowal zadanie pn. "Wsparcie zywnosciowe dla 
najubozszych mieszkancow gminy Baboszewo w okresie pandemii". Przyznana kwota dotacji 
- 3 000,00 zl. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wplynylo do 
Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 02.08.2021 r. Po analizie przedstawionej dokumentacji, 
zadanie byd~ce przedmiotem umowy nr 50/2021 zostalo wykonane zgodnie z umow~ ofert~ i 
kalkulacj~ koszt6w. Przyznane srodki finansowe zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie 
koszt6w zwi~anych z realizacj~ zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 
17.l2.2021r. 

W dniu 09.08.2021 r. Stowarzyszenie Sportowo 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 
oferty na realizacjy zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej. 
Oferta, zgodnie z art. 19a ust. 3 zostala zamieszczona w BIP, 
na stronie internetowej Urzydu Gminy Baboszewo oraz wywieszona na tablicy ogloszen 
Urzydu Gminy Baboszewo. W ustawowym terminie 7 dni, do Urzydu Gminy Baboszewo nie 
wplynyly zadne uwagi dotycz~ce przedmiotowej oferty. W zwi~ku z tym, w dniu 
19.08.2021r. Gmina Baboszewo zawarla ze Stowarzyszeniem Sportowo Ekologiczno 
Turystyczne "SET" w Baboszewie umowy nr 142/2021 0 wsparcie realizacji zadan 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodzieZy z terenu gminy 
Baboszewo w zakresie strefy sportowo-rekreacyjnej poprzez zorganizowanie i zapewnienie 
aktywnosci ruchowej i sportowej dla najmlodszych. Stowarzyszeniem Sportowo Ekologiczno 
Turystyczne "SET" w Baboszewie w okresie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r. realizowal 
zadanie pn. "Aktywne dziecko". Przyznana kwota dotacji - 10 000,00 zl. Uproszczone 
sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wplynylo do Urzydu Gminy Baboszewo w dn. 
18.10.2021 r. Po analizie przedstawionej dokumentacji, zadanie byd~ce przedmiotem umowy 
nr 142/2021 zostalo wykonane zgodnie z umow~, ofert~ i ka1kulacj~ koszt6w. Przyznane 
srodki finansowe zostaly w calosci przeznaczone na pokrycie koszt6w zwi~anych z 
realizacj~ zadania. Sprawozdanie zostalo przyjyte bez uwag w dniu 17.l2.2021r. 

WSPOLPRACA 0 CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM Z ORGANIZACJAMI 
POZYTKU PUBLICZNEGO 

Wsp6lpraca pozafinansowa w 2021 r. polegala na: 
1. opiniowaniu i konsultowaniu opracowan program6w, projekt6w akt6w prawnych 

w dziedzinach stanowi~cych wzajemne zainteresowanie; 
2. udostypnianiu organizacjom pozarz~dowym do dyspozycji na preferencyjnych 

warunkach lokali, samochodu transportowego, autobusu do prowadzenia r6znych 
projektow i dzialan dla mieszkancow gminy Baboszewo oraz prowadzenia wlasnych 
dzialan statutowych; 

3. wzajemnej wymianie informacji byd~cej podstaw~ dobrej wspolpracy i prawidlowego 



diagnozowania problem6w i potrzeb mieszkanc6w; 
4. pomocy w poszukiwaniu informacji 0 istnieniu zr6del finansowania, pochodz~cych 

z sektora publicznego i prywatnego; 
5. czynnym udziale organizacji pozarz~dowych w przygotowaniu i realizacji imprez, 

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

PODSUMOWANIE 

Gmina Baboszewo realizuj~c cele Rocznego Programu W sp6lpracy Gminy 
Baboszewo z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami prowadz~cymi 
dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2021 udzielila organizacjom pozarz~dowym wsparcia 
finansowego jak r6wniez pomocy pozafinansowej. 

W ramach realizacji Programu ogloszono 3 konkursy ofert, w wyniku kt6rych 
3 podmioty otrzymalo wsparcie finansowe na realizacjtt zadan publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ponadto Gmina Baboszewo, w trybie 
pozakonkursowym wsparla 2 podmioty w realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 
spolecznej. 

Gmina Baboszewo wspierala zadania publiczne realizowane przez organizacje 
pozarz~dowe finansowo. Organizacje pozarz~dowe wniosly wklad w realizacjtt zadan 
publicznych w postaci wlasnych srodk6w finansowych, a takZe pracy wolontariuszy 
i czlonk6w organizacji. 

W 2021 r. Gmina Baboszewo wsp6lpracowala z organizacjami pozarz~dowymi 
na wielu plaszczyznach zwi~anych z rozwojem regionu oraz wspieraniem dzialan na rzecz 
r6znych grup spolecznych. Dzialania te nakierowane byly w szczeg6lnosci na tworzenie 
warunk6w do zwittkszenia aktywnosci spolecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych 
inicjatyw na rzecz mieszkanc6w. 

Wsp6lpraca Gminy Baboszewo z organizacjami w 2021 r. odbywala sitt na zasadach: 
pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji, 
jawnosci. 


