
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W 2013 ROKU. 

 

 

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

lata 2013-2014 (zwany dalej Programem) został uchwalony 8 listopada 2012 r. Uchwałą Nr XXI-225/12 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 (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 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 2013 

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, 

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

7) ochrony i promocji zdrowia, 

8) pomocy społecznej, 

9) upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, 

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Współpraca Gminy Baborów z podmiotami Programu w roku 2013 obejmowała zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę 

współpracy. 

Współpraca ta dotyczyła w szczególności: 

1) zlecanie 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) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) współpraca przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł; 

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

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

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

dofinansowanie ich realizacji. 

W roku 2013 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 cele miały być osiągnięte poprzez : 

1) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, rozgrywek i turniejów w dziedzinie piłka nożna; 

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

dziedzin sportu. 

 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 skorzystało 2 666 pacjentów z terenu Gminy Baborów, wykonano w sumie 29 998 

zabiegów oraz odbyto 13 887 wizyt domowych. 

 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 13 zadań publicznych z zakresu: 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 turystyki i krajoznawstwa, 

 ratownictwa i ochrony ludności, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 



ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI W 2011 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 

Popularyzacja piłki nożnej 3 250,00 zł 3 230,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 9 355,25 zł 

(w tym wolontariat – 5 550,00 zł) 

2. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Jedynka” w 

Baborowie 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

siatkowej chłopców 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 7 832,00 zł 

(w tym wolontariat – 2 300,00 zł) 

3. Ludowy Klub Sportowy Babice Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w 

piłce nożnej 

2 250,00 zł 2 250,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 4 763,16 zł 

(w tym wolontariat – 1 580,00 zł) 

4. Miejsko Gminny Klub 

Sportowy „Cukrownik” 

Baborów 

Popularyzacja uprawiania sportu dla 

podnoszenia sprawności fizycznej w zakresie 

piłki nożnej 

20 000,00 zł 19 971,43 zł 

Całkowity koszt zadania: 34 441,59 zł 

(w tym wolontariat – 3 770,00 zł) 

5. Ludowy Zespół Sportowy 

„Piast” Raków 

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w 

piłce nożnej 

3 000,00 zł 2 498,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 5 764,00 zł 

(w tym wolontariat – 2 360,00 zł) 

 

Razem dotacja przyznane w I półroczu 2013 hr. 

 

32 949,43 zł 

1. Ludowy Zespół Sportowy 

„SOKÓŁ” w Boguchwałowie 

Szkolenie oraz udział członków klubu 

sportowego w rozgrywkach piłki nożnej 

prowadzonych przez Opolski Związek Piłki 

Nożnej w Opolu lub jednostki mu podległe w 

klasach rozgrywkowych na szczeblu Podokręgu 

Piłki Nożnej w Głubczycach 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 11 020,50 zł 

(w tym wolontariat – 6 450,00 zł) 



2. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Jedynka” w 

Baborowie 

Szkolenie i popularyzacja piłki siatkowej 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 11 159,01 zł 

(w tym wolontariat – 2 300,00 zł) 

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

sportowego w rozgrywkach ligowych piłki 

nożnej w klasie „B” seniorów 

3 000,00 zł 2 843,84 zł 

Całkowity koszt zadania: 5 260,44 zł 

(w tym wolontariat – 1 580,00 zł) 

4. Miejsko Gminny Klub 

Sportowy „Cukrownik” 

Baborów 

Popularyzacja uprawiania sportu dla 

podnoszenia sprawności fizycznej w zakresie 

piłki nożnej 

21 500,00 zł 21 122,70 zł 

Całkowity koszt zadania: 28 755,49 zł 

(w tym wolontariat – 3 770,00 zł) 

 

Razem dotacje przyznane w II półroczu 2013 r. 

 

35 966,54 zł 

 

Suma dotacji przyznanych w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych w 2013r. 

 

68 915,97 zł 

 

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2013r. na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Suchej Psinie 

Wspólny, niezapomniany wyjazd do 

Zakopanego i Poronina – sposobem na 

integrację i aktywizację 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 12 220,00 zł 

(w tym wolontariat 720,00 zł) 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Suchej Psinie 

Wyjazd do Wesołego Miasteczka – sposób na 

aktywny wypoczynek 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 3 675,00 zł 

( w tym wolontariat: 675,00 zł) 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Księżym Polu 

Trzydniowy wyjazd edukacyjno-turystyczny do 

Zakopanego i Poronina 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 10 275,00 zł 

(w tym wolontariat: 375,00 zł) 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Księżym Polu 

Słoneczny Dzień Dziecka 2 210,00 zł 1 926,79 zł 

Całkowity koszt zadania: 4 325,00 zł 

(w tym wolontariat: 900,00 zł) 

5. Stowarzyszenie Miłośników Wyjazd edukacyjno-turystyczny do Księża 1 386,00 zł 1 386,00 zł 



Sułkowa Całkowity koszt zadania: 2 000,16 zł 

(w tym wolontariat: 450,00 zł) 

6. Stowarzyszenie Miłośników 

Sułkowa 

Wyjazd na IX Wojewódzki Przegląd Piosenki 

Kresowej do Łosiowa 

880,00 zł 880,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 1 740,40 zł 

(w tym wolontariat: 600,00 zł) 

7. Stowarzyszenie „Mostowiacy” Dzieci z sołectwa Tłustomosty w Kinie 3D w 

Rybniku 

884,00 zł 884,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 1 844,00 zł 

(w tym wolontariat 800,00 zł) 

8. Stowarzyszenie „Mostowiacy” Mieszkańcy sołectwa Tłustomosty w Ustroniu 1 936,00 zł 1 880,64 zł 

Całkowity koszt zadania: 3 040,64 zł 

(w tym wolontariat 800,00 zł) 

9. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „JEDYNKA” 

w Baborowie 

Turniej 1/8 Mistrzostw Polski w piłce siatkowej 

juniorów 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 3 900,00 zł 

(w tym wolontariat 1 200,00 zł) 

10. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „JEDYNKA” 

w Baborowie 

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza po ziemi 

opolskiej 

600,00 zł 600,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 960,00 zł 

(w tym wolontariat: 360,00 zł) 

11. Ludowy Zespół Sportowy Piast  

Raków 

Rocznica 60-lecia LZS Piast Raków 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 2567,24 zł 

( w tym wolontariat: 1 500,00 zł) 

12. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Baborowie 

Wyjazd edukacyjny do Częstochowy CSP, 

Muzeum Górnictwa, Klasztor Ojców Paulinów 

Jasna Góra 

885,00 zł 885,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 2 029,96 zł 

(w tym wolontariat:450,00 zł) 

13. Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznej Silesia 

Organizacja wioski rycerskiej na Dożynkach 

powiatowo-gminnych w Księżym Polu 

2 500,00 zł 2 498,05 zł 

Całkowity koszt zadania: 4 294,41 zł 

(w tym wolontariat: 1 500,00 zł) 

 

     

 

Suma dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2013r. na 

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

 

19 940,48 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 

80 100,00 zł 80 100,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 197 506,68 zł 

(w tym środki własne: 117 406, 68 zł) 

2. Polski Związek Osób 

Niewidomych i 

Niedowidzących 

Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i 

słabowidzących z terenu Gminy Baborów w 

2013 r. 

1 300,00 zł 1 300,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 16 837,03 zł 

(w tym środki własne: 4 037,03 zł)  

 

Suma dotacji przyznanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

 

81 400,00 zł 

Suma wszystkich udzielonych dotacji w roku 2013 170 256,45 

 


