
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO W 2011 roku. 

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

2011 roku (zwany dalej Programem) został uchwalony 29 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr 111-22/10 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), 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 2011 

była realizacja zadań publicznych z zakresu: 

1) oświaty, edukacji i wychowania, 

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

3) ochrony zdrowia i rehabilitacji, 



4) pomocy społecznej, 

5) upowszechniania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Współpraca Gminy Baborów z podmiotami Programu w roku 2011 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 2011 Gmina Baborów ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert obejmujące zadania w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury 

fizycznej (2) oraz pomocy społecznej (1). 

Konkursy 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 2.190 pacjentów z terenu Gminy Baborów, wykonano w sumie 23.481 

zabiegi oraz odbyto 10.790 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 6 zadań publicznych z zakresu upowszechniania 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 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 

Upowszechnianie i rozwijanie sportu na terenie 
Gminy Baborów poprzez popularyzację piłki 

nożnej 

6 975,00 zł 6 594,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 14 402.53 zł 

(w tym wolontariat - 4 100,00 zł) 
2. Uczniowski Klub Sportowy 

„TRAMP" Baborów 
Popularyzacja piłki nożnej poprzez szkolenie 
zawodników biorących udział w rozgrywkach 
prowadzonych przez Opolski Związek Piłki 

Nożnej w klasie rozgrywkowej żaków, 
młodzików i trampkarzy 

1 950,00 zł 1 950,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 3 476,71 zł 

(w tym wolontariat - 820,00 zl) 

3. Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka'* w 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
siatkowej chłopców 

3 800,00 zł 3 772,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 4 182,95 zł 



Baborowie 
4. Ludowy Zespół Sportowy 

„Piast" Raków 
Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w 

piłce nożnej 
3 475,00 zł 3 475,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 6 932,74 zł 
(w tym wolontariat — 2 750,00 zł) 

5. Miejsko Gminny Klub 
Sportowy „Cukrownik" 

Baborów 

Popularyzacja piłki nożnej poprzez szkolenie 
zawodników biorących udział w rozgrywkach 
prowadzonych przez Opolski Związek Piłki 

Nożnej w klasie A seniorów i juniorów" 

6 475,00 zł 6 475,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 15 712,08 zł 

(w tym wolontariat - 3 610,00 zł) 

Razem dotacja przyznane w I półroczu 201 lr. za pośrednictwem GZOKiS 
22 266,00 zl 

6. Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „JEDYNKA" 

w Baborowie 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
siatkowej 

5 668,00 zł. 5 668,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 7 660,00 zł 

(w tym wolontariat - 1 200,00 zł) 
7. Miejsko Gminny Klub 

Sportowy Cukrownik w 
Baborowie 

Popularyzacja piłki nożnej poprzez szkolenie 
zawodników biorących udział w rozgrywkach 

prowadzonych przez Opolski Związek Piłki 
Nożnej w klasie A seniorów i juniorów" 

8 968,00 zł. 8 968,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 18 965,65 zł 

(w tym wolontariat - 3 130,00 zł) 

8. Ludowy Zespół Sportowy 
Sokół Boguchwałów 

Upowszechnianie i rozwijanie sportu na terenie 
Gminy Baborów poprzez popularyzację piłki 

nożnej 

4 780,00 zł. 4 750,68 zł. 
Całkowity koszt zadania: 9 638,81 zł 

(w tym wolontariat - 4 140,00zł) 

9. Ludowy Zespół Sportowy Piast 
Raków 

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w 
piłce nożnej 

6 596,00 zł. 6 596,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 9 620,25 zł 

(w tym wolontariat - 2 000,00 zł) 
10. Ludowy Klub Sportowy 

Babice 
Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w 

piłce nożnej 
1 560,00 zł. 1 560,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 2 665,50 zł 
(w tym wolontariat - 1 580,00 zł) 

DOTACJA W WYSOKOŚCI 784,50 
PODLEGAŁA ZWROTOWI W 2012r. 

Razem dotacje przyznane w II półroczu przez Urząd Miejski w Baborowie 
26 542,68 



Suma dotacji przyznanych w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych w 201 lr. 

49 808,68 zl 

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na realizacje zadań publicznych w 201 lr. na podstawie art. 19a ustawy o dzialalaności pożytku 
publicznego i wolontariacie 

1. Stowarzyszenie Miłośników 
Sułkowa 

Wycieczka do Brzegu 1 000,00 zł 1 000,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 1.630,00zł (w 

tym wolontariat - 630,00 zł) 
2. Stowarzyszenie Miłośników 

Sułkowa 
Wycieczka krajoznawcza do Trójmiasta 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 10.098,74 zł 
(w tym wolontariat - 6.810,00 zł) 

3. Stowarzyszenie „Mostowiacy" 
Tłustomosty 

Wycieczka do Krasiejowa - Jurapark 996,00 zł 996,00 zł 
Całkowity koszt zadania: 2.345,60 zł 

(w tym wolontariat - 1.200,00 zł) 
4. Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Jedynka1' 
Obóz sportowo - rekreacyjny Krynica Morska 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

Całkowity koszt zadania: 6 360,00 zł 
(w tym wolontariat - 3 360,00 zł) 

5. Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka" 

Alternatywne formy spędzania wolnego czasu 1 000,00 zł 1 000,00 zł PROTOKÓŁ 
Całkowity koszt zadania: 6 360,00 zł 

(w tym wolontariat - 3 360,00 zł) 
6. Stowarzyszenie Odnowy Wsi 

„Krakowiaczek" 
Wycieczka do Wesołego Miasteczka w 

Chorzowie 
1 000,00 zł Dotacja została uznana jako nie 

wykorzystana i podlegała zwrotowi 
w pełnej wysokości 

Suma dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 201 lr. na 
podstawie art. 19a ustawy o dzialalaności pożytku publicznego i wolontariacie 

5 996,00 zl 



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: 237.414,42 zł 
(w tym środki Narodowego Funduszu 

Zdrowia - 157.314,42 zł) 

Suma dotacji przyznanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 
80 100,00 zl 

Suma wszystkich udzielonych dotacji w roku 2011 135 904,68 zl 


