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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W 2016 ROKU. 

 

 
Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2017-2018 (zwany dalej Programem) został uchwalony 25 października 2016 r. Uchwałą Nr XVIII-185/16 Rady Miejskiej w Baborowie. 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z art. 5a pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą. 

Głównym celem Programu jest określenie zasad mających na celu uregulowanie współpracy pomiędzy samorządem Gminy  Baborów,  

a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, poprzez określenie celów, zakresu i form tej 

współpracy. Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rozwojowi tych organizacji, stworzeniu mieszkańcom gminy szansy poszerzenia aktywności 

społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych. 

 Projekt Programu podlegał konsultacjom poprzez umieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Baborowie. W okresie konsultacji mieszkańcy gminy Baborów jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie 

gminy mogli składać wnioski i uwagi. 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego zgodnie z Programem na rok 2016 

była realizacja zadań publicznych z zakresu: 

1) pomocy społecznej, 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

3) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

4) ochrony i promocji zdrowia, 

5) nauki, oświaty, edukacji i wychowania, 
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6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

7) ochrony i promocji zdrowia, 

8) upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, 

9) porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; 

11) ratownictwa i ochrony ludności; 

12) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

13) turystyki i krajoznawstwa; 

14) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Współpraca Gminy Baborów z podmiotami Programu w roku 2016 obejmowała zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę 

współpracy. 

Współpraca ta dotyczyła w szczególności: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy, zadań publicznych, poprzez wspieranie takich 

zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł; 

4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych; 

5) nieodpłatnego udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń Gminy Baborów. 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 
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W roku 2016 Gmina Baborów ogłosiła 2 otwarte nabory ofert obejmujące zadania w  zakresie wspierania i upowszechnianie kultury 

fizycznej 2 otwarte konkursy ofert obejmujące zadania z zakresu pomocy społecznej w tym zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

niewidzących i słabowidzących.  

Otwarte nabory w zakresie wspierania i upowszechniania sportu miały na celu wyłonienie ofert, których realizacja zadań miała podnieść aktywność 

fizyczną mieszkańców oraz poprawić warunki do jej rozwijania.  

Zakładane w zakresie wspierania i upowszechniania sportu  cele miały być osiągnięte poprzez : 

1) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, rozgrywek i turniejów w dziedzinie piłki nożnej; 

2) upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych - organizowanie imprez sportowych, zawodów, rozgrywek, turniejów i pokazów z różnych 

dziedzin sportu; 

3) osiąganie jak najlepszych wyników w rozgrywkach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym a tym samym promowanie 

gminy na zewnątrz; 

4) rozwój sportowy młodzieży z terenu Gminy Baborów;  

5) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu; 

6) podnoszenie aktywności fizycznej mieszkańców; 

7) kształtowanie właściwych cech osobowych mieszkańców  (tj. kultura bycia, odrzucenie wulgaryzmów, higieniczne nawyki, rzetelność, 

odpowiedzialność w każdym działaniu, przestrzeganie zasad fair play). 

 Konkurs w zakresie pomocy społecznej obejmował wsparcie zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług specjalizowanych, 

świadczonych przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki 

długoterminowej i paliatywnej jak również usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w Gabinecie Rehabilitacyjnym.  

 W ramach realizacji w/w zadania publicznego z pomocy Stacji Opieki Caritas w Baborowie  skorzystało 1 754 pacjentów z terenu całej 

gminy,  wykonano w sumie 14 424 zabiegów oraz odbyto 7 758 wizyt domowych, natomiast w ramach działań podejmowanych przez Gabinet 

Rehabilitacyjny w Baborowie skorzystało 602 pacjentów, wykonano 18 566 zabiegów oraz odbyto 6 462 wizyt domowych. 
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 Drugi konkurs z zakresu pomocy społecznej obejmował wsparcie zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niewidomych  

i słabowidzących polegających na prowadzeniu poradnictwa, udzielaniu pomocy w formie paczek świątecznych oraz na organizowaniu imprez 

integracyjnych. W ramach realizacji w/w zadania publicznego z porad skorzystało 38 osób, z paczek żywnościowych 6 osób oraz z imprez 

integracyjnych 18 osób. 

 Ponadto burmistrz zlecał wykonanie zadań publicznych podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy  na podstawie złożonych ofert  

o wsparcie zadania publicznego zgodnie z art. 19a Ustawy. W ramach tego działania zrealizowano 11 zadań publicznych na podstawie złożonych 

przez lokalne stowarzyszenia ofert realizacji zadania publicznego. 

 

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU. 

 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Nazwa zadania publicznego Kwota przyznanej 

dotacji 

Kwota rozliczonej dotacji 

 

Dotacje przyznane w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

 

1. Ludowy Zespół Sportowy 

„SOKÓŁ” w Boguchwałowie 

Upowszechnianie i rozwijanie sportu na terenie 

gminy Baborów poprzez popularyzację piłki 

nożnej 

6 300,00 zł 6 251,40 zł 

Całkowity koszt zadania: 15 243,66 zł 

(w tym wolontariat – 7 440,00 zł) 

2. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Jedynka” w 

Baborowie 

Szkolenie i popularyzacja piłki siatkowej dzieci 

i młodzieży 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 12 000,00 zł 

(w tym wolontariat – 2 700,00 zł) 

3. Ludowy Klub Sportowy Babice Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 

 4 500,00 zł 3 668,99 zł 

Całkowity koszt zadania: 5 779,98 zł 

(w tym wolontariat – 1 700,00 zł) 

4. Miejsko Gminny Klub 

Sportowy „Cukrownik” 

Baborów 

Udział klubu sportowego MGKS „Cukrownik” 

Baborów w rozgrywkach piłki nożnej w klasie 

B seniorów, Opolskiej Lidze Juniorów 

Młodszych, II Lidze Trampkarzy oraz 

Głubczyckiej Lidze Młodzików prowadzonych 

przez Opolski Związek Piłki Nożnej w rundzie 

18 245,50 zł 18 245,50 zł 

Całkowity koszt zadania: 23 825,63 zł 

(w tym wolontariat – 4 100,00zł) 
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wiosennej 2016. 

 

Razem dotacja przyznane w I półroczu 2016 r. 

 

34 165,89  zł 

1. Ludowy Zespół Sportowy 

„SOKÓŁ” w Boguchwałowie 

Szkolenie oraz udział członków klubu 

sportowego w rozgrywkach piłki nożnej 

seniorów kl. „B” oraz młodzików 

prowadzonych przez Opolski Związek Piłki 

Nożnej w Opolu. 

7 610,00 zł 7 610,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 16 062,25 zł 

(w tym wolontariat – 7 440,00 zł) 

2. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Jedynka” w 

Baborowie 

Szkolenie i popularyzacja piłki siatkowej. 

Udział w rozgrywkach: Liga Wojewódzka 

Juniorów i ALPS – Racibórz. 

6 000,00 zł 5 999,99 zł 

Całkowity koszt zadania: 9 079,99 zł 

(w tym wolontariat – 2 600,00 zł) 

3. Ludowy Klub Sportowy Babice Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział klubu 

sportowego w rozgrywkach ligowych piłki 

nożnej w klasie „B” seniorów. 

4 990,00 zł 4 990,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 7 401,92 zł 

(w tym wolontariat – 1 700,00 zł) 

4. Miejsko Gminny Klub 

Sportowy „Cukrownik” 

Baborów 

Udział klubu sportowego „Cukrownik” 

Baborów w rozgrywkach piłki nożnej w klasie 

B seniorów, wojewódzkiej I Lidze Juniorów 

Młodszych, II Lidze Trampkarzy oraz Lidze 

Młodzików prowadzonych przez Opolski 

Związek Piłki Nożnej w rundzie jesiennej 

sezonu 2015/2016. 

16 400,00 zł 16 400,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 22 512,84 zł 

(w tym wolontariat – 4 100,00 zł) 

 

Razem dotacje przyznane w II półroczu 2016 r. 

 

34 999,99 zł 
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Suma dotacji przyznanych w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych w 2016 r. 

 

69 165,88 zł 

 

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016 r. na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 

 

1. Stowarzyszenie „Mostowiacy” Aktywnie spędzany czas w sołectwie 

Tłustomosty 

1 320,00 zł 1 264,05 zł 

Całkowity koszt zadania: 2 087,00 zł 

(w tym wolontariat 450,00 zł) 

2. Stowarzyszenie „Mostowiacy” Wyjazd integracyjny do ZOO i Dino Parku  

w Ostrawie. 

800,00 zł 800,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 1 250,00 zł 

( w tym wolontariat: 450,00 zł) 

3. Stowarzyszenie „Mostowiacy” Mikołajki w Tłustomostach – integracja dzieci  

i młodzieży 

400,00 zł 399,68 zł 

Całkowity koszt zadania: 800,00 zł 

( w tym wolontariat: 400,00 zł) 

4. Miejsko Gminny Klub 

Sportowy „Cukrownik” 

Baborów 

Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar 70-lecia 

Klubu Cukrownik 

1 179,00 zł 1179,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 2 739,00 zł 

( w tym wolontariat: 1 560,00 zł) 

5. Miejsko Gminny Klub 

Sportowy „Cukrownik” 

Baborów 

Obchody Jubileuszu 70-lecia MGKS 

„Cukrownik” 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 9 293,78 zł 

( w tym wolontariat: 2 625,00 zł) 

6. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „JEDYNKA” 

w Baborowie 

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do 

Dąbek 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 9 450,00 zł 

( w tym wolontariat: 3 600,00 zł) 

7. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Suchej Psinie 

Zakopane – integracja różnych pokoleń 2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 14 155,00 zł 

(w tym wolontariat: 1 080,00  zł) 

8. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Dziećmarowie 

Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa 

Dziećmarów do Wrocławia 

1 200,00 zł 1 200,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 1 860,00 zł 

(w tym wolontariat: 360,00 zł) 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Dziećmarowie 

Festyn rodzinny „Już mamy wakacje” 800,00 zł 791,06 zł 

Całkowity koszt zadania: 1 519,55 zł 

(w tym wolontariat: 720,00 zł) 
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10. Stowarzyszenie Miłośników 

Sułkowa 

Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do 

Kotliny Kłodzkiej  

500,00 zł 500,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 900,00 zł 

(w tym wolontariat: 150,00 zł) 

11. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Baborowie 

OSP nie tylko do pożaru – Bawimy się 

wspólnie, wesoło i rodzinnie 

600,00 zł 600,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 1 159,67 zł 

(w tym wolontariat: 360,00 zł) 

12. Ludowy Zespoł Sportowy 

„SOKÓŁ” w Boguchwałowie 

Obchody Jubileuszu 70-lecia LZS Sokół 

Boguchwałów 

3 237,00 zł 3 049,86 zł 

Całkowity koszt zadania: 6 049,86 zł 

(w tym wolontariat 3 000,00 zł) 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Księżym Polu 

Razem jest lepiej – organizacja Halloween  

w Księżym Polu 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Całkowity koszt zadania:1 900,00 zł 

(w tym wolontariat 900,00 zł) 

14. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Księżym Polu 

Kazimierz-Sandomierz-Królewskim szlakiem 1 800,00 zł 1 800,00 zł 

Całkowity koszt zadania:13 560,00 zł 

(w tym wolontariat 660,00 zł) 

10.     

11.     

     

 

Suma dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016 r. na 

podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

 

24 583,65 zł 

 

Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

 

1. Caritas Diecezji Opolskiej Usługi opiekuńcze specjalizowane, świadczone 

przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Baborowie wymagających opieki 

długoterminowej i paliatywnej i usługi 

rehabilitacyjne świadczone przez 

fizykoterapeutę w Gabinecie Rehabilitacyjnym 

w Baborowie 

80 000,00 zł 80 000,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 217 036,87 zł 

(w tym środki własne: 137 036,87 zł) 

2. Polski Związek Osób 

Niewidomych i 

Niedowidzących 

Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i 

słabowidzących z terenu Gminy Baborów w 

2016 r. 

1 300,00 zł 1 300,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 16 974,45 zł 

(w tym środki własne: 15 674,45 zł)  
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Suma dotacji przyznanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

 

81 300,00 zł 

Suma wszystkich udzielonych dotacji w roku 2016 175 049,53 zł 

 

Baborów, dn. 31 maja 2017 r.                                                                                                                            

         

 


