
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W 2019 ROKU. 

 

 
Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku (zwany dalej Programem) został 

przyjęty Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku. Program został 

zmieniony Uchwałą Nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 czerwca 2019 r.

 Przedstawienie 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej 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 na jej terenie, 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 Gminy Baborów. W okresie konsultacji mieszkańcy Gminy, jak 

również przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na jej terenie mogli składać 

wnioski i uwagi. 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku 

publicznego zgodnie z Programem na 2019 rok 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, edukacji, oświaty i wychowania  

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  



7) wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie turystyki 

i krajoznawstwa , 

8) porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

Współpraca Gminy Baborów z podmiotami Programu w roku 2019 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 2019 Gmina Baborów ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert obejmujące zadania 

z zakresu pomocy społecznej w tym zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidzących 

i słabowidzących oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa 

publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej. 

 Konkursy w zakresie pomocy społecznej obejmowały: 

1) 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, 

2)  wsparcie zadania polegającego na świadczeniu usług terapeutycznych dla osób 

niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów. 

Konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego 

oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej obejmował opracowanie koncepcji i projektu 

zagospodarowania miejsc publicznych poprzez zaprojektowanie obiektów małej architektury, 

wiat, altan, nośników informacyjnych na terenie czterech lokalizacji położonych w Baborowie, 

Dziećmarowie, Babicach i Sułkowie. 



 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 8 zadań publicznych z zakresu 

wymienionego w art. 4 ust 1 ustawy: 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób (pkt 1); 

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (pkt 4); 

 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) (pkt 6); 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (pkt 13); 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (pkt 15); 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (pkt 16); 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pkt 17); 

 turystyki i krajoznawstwa (pkt 19); 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (pkt 32); 
 

Zestawienie realizowanych zadań w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp Realizator zadania Nazwa zadania Kwota dotacji 
Łączna kwota 

zadania 

Zadania zrealizowana w ramach otwartego konkursu ofert 

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 

93 000,00 zł 285 082,80 zł 

2. 

Polski Związek 

Osób Niewidomych 

i Niedowidzących 

Usługi terapeutyczne dla osób 

niewidomych i słabowidzących z 

terenu Gminy Baborów w 2019 r. 
1 300,00 zł 20 023,63 zł 

3. 

Stowarzyszenie 

Aktywna Szkoła 

Baborów 

Opracowanie koncepcji i projektu 

zagospodarowania miejsc 

publicznych poprzez 

zaprojektowanie obiektów małej 

architektury, wiat, altan, nośników 

informacyjnych itp. dla przestrzeni 

publiczne na terenie Baborowa 

(dz. nr 1326) 

5 500,00 zł 5 500,00 zł 



4. 

Stowarzyszenie 

EKO-LOGIKA 

Baborów 

Opracowanie koncepcji i projektu 

zagospodarowania miejsc 

publicznych poprzez 

zaprojektowanie obiektów małej 

architektury, wiat, altan, nośników 

informacyjnych itp. dla przestrzeni 

publiczne na terenie Dziećmarowa 

(dz. nr 401) 

5 500,00 zł 5 500,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie 

„BABICZANKI” 

Opracowanie koncepcji i projektu 

zagospodarowania miejsc 

publicznych poprzez 

zaprojektowanie obiektów małej 

architektury, wiat, altan, nośników 

informacyjnych itp. dla przestrzeni 

publiczne na terenie Babic (dz. nr 

377/3) 

5 500,00 zł 5 500,00 zł 

6. 

Stowarzyszenie 

„Miłośników 

Sułkowa” 

Opracowanie koncepcji i projektu 

zagospodarowania miejsc 

publicznych poprzez 

zaprojektowanie obiektów małej 

architektury, wiat, altan, nośników 

informacyjnych itp. dla przestrzeni 

publiczne na terenie Sułkowa (dz. 

nr 193/5) 

5 500,00 zł 5 500,00 zł 

Razem zadania realizowane w drodze konkursu  116 300,00 zł 327 106,43 zł 

Zadania zrealizowane na podstawie  art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie  (uproszczony tryb składania ofert) 

1. 

Stowarzyszenie 

„Ochotnicza Straż 

Pożarna w Księżym 

Polu” 

Dzień Babci i Dziadka 400,00 zł 580,00 zł 

2. 

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„Jedynka” 

w Baborowie 

Wycieczka turystyczno-

krajoznawcza do Dąbek 
4 000,00 zł 12 000,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie 

EKO-LOGIKA 

BABORÓW 

Mamma mia, co za Pizza ! 385,59 zł 762,09 zł 

4. 

Stowarzyszenie 

Aktywna Szkoła 

Baborów 

Aktywna sobota w Baborowie 4 880,00 zł 5 360,00 zł 



5. 

Stowarzyszenie 

„Ochotnicza Straż 

Pożarna 

w Rakowie” 

Wycieczka integracyjna 

mieszkańców wsi Raków do 

Muzeum Pożarnictwa w 

Mysłowicach 

1 922,00 zł 2 867,00 zł 

6. 

Stowarzyszenie 

„Ochotnicza Straż 

Pożarna w Księżym 

Polu” 

Aktywne dożynki sołeckie dzieci 

i młodzieży w sołectwie Księże 

Pole 
807,50 zł 1 707,50 zł 

7. 

Ludowy Zespół 

Sportowy 

„SOKÓŁ” 

Boguchwałów 

Wycieczka integracyjna do 

Budapesztu 
1 000,00 zł 10 740,00 zł 

8. 

Stowarzyszenie 

„Ochotnicza Straż 

Pożarna 

w Dziećmarowie” 

Spotkanie świąteczno-kolędowe 

mieszkańców sołectwa 

Dziećmarów 
600,00 zł 870,00 zł 

Razem zadania realizowane w trybie uproszczonym 13 995,09 zł 34 886,59 zł 

RAZEM 130 295,09zl 361 993,02 zł 

 

 

 

 

Baborów, dnia 29 maja 2020 r. 
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