
 
UCHWAŁA NR XXX/292/17 

RADY GMINY STARE BABICE 
 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2016 z realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446  z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016 w brzmieniu załącznika 
do uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Henryk Kuncewicz 

 
 
 
 

  



Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2016 z realizacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 
 
 
 Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany 
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować 
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 
poprzedni. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Henryk Kuncewicz 
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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stare Babice 

 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.  

 
 

1. Wstęp 

Program Współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 r. został 

zatwierdzony 15 października 2015 r. uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XI/79/15. Uchwalanie  

Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Przyjęcie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami 

pozarządowymi zostało poprzedzone konsultacjami, zgodnie z Uchwałą nr XLIV/420/10 Rady Gminy Stare 

Babice z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji oraz zarządzenia nr 148/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 15 września 2015 

r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 18 września do 2 października 2015 r.   

W wyznaczonym czasie trwania konsultacji programu współpracy nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie.  

W Programie współpracy określono, że współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter 

finansowy i pozafinansowy. Do form współpracy finansowej zalicza się zlecanie organizacjom 

pozarządowym zadań publicznych poprzez: 

1) powierzanie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

2) wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy 

odrębne przewidują inny tryb zlecenia. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, o których 

jest mowa w Programie, jest określana w budżecie gminy.  

Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje wszystkie zadania należące do zadań własnych Gminy 

i może być realizowana w formach:  

1) współpracy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie 

o możliwości ich uzyskania,  

2) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji,  

3) nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu stanowiących własność 

gminy na organizowane przez podmioty przedsięwzięcia,  

4) nieodpłatnych konsultacji i organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych, 

5) promowania przez gminę działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku na 

stronie internetowej gminy i stronie podmiotowej BIP,  

6) wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i wspólnego wspierania działań służących 

zaspokojeniu potrzeb,  

7) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,  
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8) zawierania umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć,  

9) założenia i aktualizacji bazy danych o lokalnych podmiotach programu.  

 
Niniejsze sprawozdanie zawiera opis tych form współpracy, które były podejmowane w roku 2016.  

 

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez powierzanie 

i wspieranie realizacji zadań publicznych 

 W 2016 r. Gmina Stare Babice przeznaczyła w budżecie gminy na 2016 r. na dotacje celowe dla 

organizacji pozarządowych kwotę 472 103 zł.  

Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie odbyło się w ramach otwartych konkursów ofert. 

Wójt Gminy Stare Babice ogłosił 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 

1. wspierania i upowszechniania działań kulturalnych, w którym złożono 21 ofert, wartość wnioskowanej 

w ofertach dotacji wyniosła 324 721 zł  

2. pomocy społecznej, w którym złożono 3 oferty, wartość wnioskowanej w ofertach dotacji 87 200 zł 

3. profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 4 złożone oferty, wartość wnioskowanej w ofertach 

dotacji 44 560 zł.  

 

W wyniku ich rozstrzygnięcia zostały zawarte 24 umowy. Suma przyznanych dotacji wyniosła 414 171 zł, w 

tym dotacje na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych 291 611 zł, dotacje na 

zadania z zakresu pomocy społecznej 85 000 zł, dotacje na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień wśród 

dzieci i młodzieży 37 560 zł. 

 Z przyznanych środków organizacje wykorzystały łącznie kwotę 411 233,42 zł. 

Wykaz wszystkich dotacji przyznanych przez Wójta przedstawia tabela 1. 

 

3. Udostępnienie organizacjom materiałów związanych z konkursami ofert realizacji zadań 

publicznych i innych dokumentów służących do realizacji współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi 

Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) były udostępnianie 

w formie papierowej i elektronicznej każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych 

i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.  

 

4. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań 

Gmina Stare Babice realizowała powyższy punkt programu współpracy na trzy sposoby – informując 

poprzez media, korespondencję bezpośrednią oraz w trakcie spotkań.  

Na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco zamieszczano informacje 

o aktualnościach życia Gminy Stare Babice oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia, decyzje). 

Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Na stronie 
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internetowej gminy były zamieszczane również ogłoszenia konkursowe Wójta Gminy Stare Babice, 

rozstrzygnięcia konkursów oraz informacje o ciekawych źródłach finansowania pozagminnego. Organizacje 

mają dostęp do bezpłatnych ogłoszeń i prezentacji swoich osiągnięć na łamach miesięcznika Gazeta Babicka.  

Na stronie internetowej gminy w dziale „Organizacje pozarządowe” znajdują się informacje na temat 

współpracy urzędu z organizacjami, a także roczny Program Współpracy samorządu z organizacjami.  

Najciekawsze wydarzenia inicjowane przez organizacje pozarządowe zostały umieszczone w kalendarzu 

imprez kulturalnych i sportowych Gminy Stare Babice. 

Członkowie organizacji byli także mailowo systematycznie powiadamiani o organizowanych w Starostwie 

szkoleniach wzmacniających działalność organizacji.  

Od 14 października do 28 października 2016 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi 

projektu Programu Współpracy na rok 2017.  

 

5. Udostępnianie obiektów publicznych będących własnością Gminy na spotkania i szkolenia 

Gmina Stare Babice udostępnia lokale na spotkania i szkolenia, zarówno w Urzędzie, jak i w szkołach 

każdej organizacji z terenu Gminy Stare Babice, która zwróci się o to z prośbą. W sali koncertowej Szkoły 

Podstawowej w Starych Babicach oraz Auli Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych, wielokrotnie 

prezentowane są spektakle i koncerty organizowane przez lokalne organizacje. Młodzież uczestnicząca 

w różnorodnych warsztatach ma okazję zaprezentować się szerokiej publiczności. W placówkach 

oświatowych gminy organizacje pozarządowe mają również formalnie swoje siedziby (np. w ZSP 

w Borzęcinie Dużym czy w SP im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach). 

W 2016 r. organizacje aktywnie włączały się w obchody lokalnych świąt i uroczystości.  

Chór Babiczanie koncertował na  uroczystości „Babinicz 2015”, Dniu Babic, Balu Seniora,  a Babicka 

Orkiestra Dęta im. Krzysztofa Pendereckiego zapewniała oprawę muzyczną podczas uroczystości religijno-

patriotycznych, uroczystości „Babinicz 2015” oraz na Dniu Babic. Stowarzyszenie Odkrywamy Świat 

zorganizowało największe przedsięwzięcie kulturalne pn. Scena Letnia w Starych Babicach. Od 11 czerwca 

do 24 września 2016 r. na scenie letniej i w parku w Starych Babicach stowarzyszenie przygotowało wiele 

wydarzeń, których największą atrakcyjnością była różnorodność. W sumie odbyło się 8 koncertów, 2 

spektakle teatralne dla dorosłych oraz 6 spektakli dla dzieci. Ponadto w każdą sobotę odbywały się zajęcia 

fitness i zumby na świeżym powietrzu w ramach Klubu Aktywnych Kobiet 40+. 

OSP w Borzęcinie przeprowadziła pokaz udzielania pierwszej pomocy, zaprezentowała sprzęt 

ratowniczy podczas Gminnego Dnia Dziecka organizowanego przy ZSP w Borzęcinie Dużym.  

Międzygminny Klub Dawców Krwi „Florian” kilkukrotnie przeprowadził akcję zbiórki krwi, akcje 

promowane były na gminnej stronie internetowej.  

 

6. Pomoc w promowaniu działalności, zwłaszcza poprzez stronę internetową Gminy 

Gminna strona internetowa w dziale „Organizacje pozarządowe” zawiera spis prowadzących działalność 

statutową na terenie Gminy Stare Babice organizacji pozarządowych, nazwiska przedstawicieli tych 

organizacji, dane kontaktowe, a także odnośniki do stron internetowych, jeżeli dana organizacja taką 

prowadzi.  
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W ramach rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej 

w poszczególnych zakładkach tematycznych znajdują się odnośniki do działań, które są prowadzone przez 

organizacje pozarządowe na terenie Gminy Stare Babice.   

Na stronie internetowej zamieszczanie są bieżące informacje z życia III sektora. Bardzo często lokalne 

organizacje przesyłają do urzędu różnego rodzaju informacje do zamieszczenia na stronie internetowej 

Gminy Stare Babice. Są to zapowiedzi planowanych wydarzeń, relacje z imprez, które organizują bądź, 

w których biorą udział, jak również informacje o ich osiągnięciach, sukcesach. Najczęściej są to informacje 

z zakresu wydarzeń sportowych i kulturalnych.   

Ponadto wielokrotnie na wniosek organizacji Wójt obejmował honorowym patronatem imprezy, konkursy, 

których organizatorem były podmioty III sektora, był także fundatorem nagród, dyplomów, pucharów. 

Symbole promocyjne Gminy – herb i logotyp, zamieszczane były wielokrotnie na materiałach, koszulkach, 

dyplomach realizowanych zadań, baner gminny używano w celu identyfikacji gminnych reprezentacji na 

zawodach ponadlokalnych. Korzyść ze współpracy była, zatem obopólna. Najważniejsze z wydarzeń 

objętych patronatem organizowane  były przez: OSP, Fundację Dialogu Społecznego, Stowarzyszenie Park 

Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza organizujące okolicznościowe 

uruchomienie radiostacji krótkofalowej  SN1923AXL, Klub wędkarski i Klub jeździecki, Stowarzyszenie 

Odkrywamy Świat organizujące akcję charytatywną- zbiórkę na wózek inwalidzki, klub sportowy karate, 

organizujący  międzywojewódzkie zawody karate WKF, Fundację AVE Patria organizującą koncert kolęd, 

Stowarzyszenie Przyłącz się do nas, organizujące rajd pieszo  rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej 

z udziałem osób z niepełnosprawnościami.   

 

W 2016 r. kilka z organizacji uzyskało od Wójta pisemne oświadczenia o współpracy partnerskiej, w celu  

dołączenia do dokumentacji wniosków o pozagminne wsparcie finansowe swojej działalności. 

Rekomendacje i  oświadczenia o partnerstwie otrzymały m.in. Stowarzyszenie Odkrywamy Świat, Fundacja 

Dialogu Społecznego, której wniosek został pozytywnie oceniony i jego realizacja zacznie  się w 2017 r. oraz 

Stowarzyszenie Zaczyn.  

Największym projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych zrealizowanym w partnerstwie 

z pozagminną organizacją  był projekt „W Stronę Mazowieckich Rad Seniorów”. Dzięki współpracy 

z Fundacją Dialogu Społecznego i Stowarzyszeniem Zaczyn członkowie  Rady Seniorów Gminy Stare Babice 

uczestniczyli w szkoleniach podnoszących ich kompetencje społeczne, przygotowywali się do skutecznych 

działań na rzecz seniorów, uczestniczyli w  kursie komputerowym i uczyli się na warsztatach obsługi strony 

internetowej. Ponadto reprezentacja Klubu Seniora wzięła udział w  IV Kongresie Regionalnych Organizacji 

Senioralnych.   

Gmina Stare Babice w 2016 r. wyłoniła także 3 organizacje pozarządowe jako partnerów wniosku pn. 

„Wyposażenie budynku komunalnego służącego działalności kulturalnej w Gminie Stare Babice”, złożonego 

w konkursie RPMA.05.03.00-IP.01.14-013/16   RPO WM na lata 2014-2020 z Działania 5.3 Typ projektów: 

Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.  

Wniosek ten został pozytywnie oceniony i jest na etapie podpisywania umowy z Mazowiecką Jednostką 

Wdrażania Projektów Unijnych, co skutkuje włączeniem organizacji partnerskich: Stowarzyszenia 

Odkrywamy Świat, Stowarzyszenia Kuźnia Przyjaźni, Stowarzyszenia Rehabilitacji i Tańca 
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Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych Swing-Duet, do realizacji przedsięwzięcia w latach 2017- 

2018.  



Dotacje przyznane w konkursach otwartych dla organizacji pozarządowych w 2016

l.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania
Kwota dotacji 

wg umowy

Kwota dotacji 

wykorzystanej wg 

sprawozdania

Opis zadania/uwagi/środki finansowe planowane w 

budżecie

Spotkania twórcze „Ot-warte”1

3

5

11 020 zł 11 020 zł

Cykl spotkań z różnymi ludźmi z dziedziny rzemiosła,

finansów, przemysłu, wojskowości, rozrywki, które miały za

zadanie zwiększenie świadomości wpływania na własne

życie i brania odpowiedzialności za własne wybory i decyzje.

Uczestnikami projektu była młodzież gimnazjalna.

11 650 zł 11 650 zł

Kontynuacja projektu polegającego na przygotowaniu i

wystawieniu etiud historycznych odpowiadających

wydarzeniom z historii Polski i świata XX w. (Dzień Pamięci

o pomordowanych w Katyniu, Czarnobylska modlitwa - 30

lat po katastrofie, św Jan Paweł II - Człowiek, rok

Cichociemnych, Mur berliński i jego upadek). Uczestnikami

projektu była młodzież gimnazjalna.

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY STARE BABICE  

Stowarzyszenie Kuźnia 

Przyjaźni 

6 400 zł 6 028,27 zł

Celem projektu jest propagowanie idei wolontariatu i

aktywności społecznej. W ramach projektu został

przeprowadzony konkurs "Wolontariusz Roku 2016". Na

Galę zostali ogłoszeni laureaci.

Warsztaty „O*KOŁO

TEATRALNE”

Gala Wolontariatu

Wiem, rozumiem, pamiętam

… – etiudy historyczne XX

wieku!

4

Stowarzyszenie Kuźnia 

Przyjaźni 

Stowarzyszenie Odkrywamy 

Świat 

Zwyczajni - nadzwyczajni …

spotkania z autorytetami

druga edycja

Stowarzyszenie Odkrywamy 

Świat 

Stowarzyszenie Odkrywamy 

Świat 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU 22 GRUDNIA 2015 R. I 16 LUTEGO 2016 R.

7 650 zł 7 650 zł
Kontynuacja cyklu spotkań z ciekawymi ludżmi. Projekt dla

wszystkich mieszkańców gminy

2 10 800 zł 10 800 zł

Kontynuacja cyklu warsztatów teatralnych. Grupa występuje

na uroczystościach gminnych. Młodzież samodzielnie

wykonuje stroje i dekoracje. Miejsce prowadzenia zajęć SP

w Starych Babicach. Zajęcia dla dzieci ze szkół

podstawowych.

1



6
Stowarzyszenie Odkrywamy 

Świat 
Tańcem w kulturę

Celem projektu było ukazanie atrakcyjnych sposobów

spędzania wolnego czasu - zwiększenie umiejętności

tanecznych i sportowych dziewcząt w wieku gimnazjalnym -

dotacja nie została udzielona, oferta nie uzyskała

wymaganej minimalnej ilości punktów.

Propozycja dotacji 8550 zł

Kulturą w kulturę

Łapiemy wiatr w żagle -

interdyscyplinarny projekt

edukacji szkutniczej

8

Stowarzyszenie Odkrywamy 

Świat 
7

20 027 zł 20 027 zł

3 900 zł 3 900 zł

Organizacja spotkań na temat kultury indyjskiej w tym jedno

spotkanie wyjazdowe w Centrum Kultury Indyjskiej. Projekt

skierowany do seniorów z terenu gminy Stare Babice.

9 8 050 zł 8 050 zł

Projekt popularyzający tradycję, kulturę i dziedzictwo

kulturowe Gminy Stare Babice. Projekt skierowany do

mieszkańców Gminy Stare Babice.

Fundacja HEREDITAS

Od Simowita II do księdza

Jana Twardowskiego!

Starobabickie opowieści

historyczne

Polskie Stowarzyszenie Carrom Ciekawe Indie dla seniorów

Stowarzyszenie Odkrywamy 

Świat 

Projekt mający na celu wykształceniu w młodych ludziach

kompetencji uniwersalnych i otwartości na różne dziedziny

nauki. Projekt poprzez swoją interdyscypinarność ma

stymulować do zdobywania różnorodnych informacji oraz

nabywania wielu umiejętności. Uczestnikami projektu była

młodzież gimnazjalna.

10

8 800 zł 8 710 zł

Kontynuacja nauki w szachy dla dzieci i młodzieży.

Popularyzacja szachów jako gry, której istotą jest

samodzielne, logiczne rozumowanie. Nauka samodzielnego

podejmowania decyzji, rozwój pamięci i uwagi. Miejsce

prowadzenia zajęć - ZSP w Borzęcinie Dużym.

11 3 040 zł 3 040 zł

Spotkania z przedszkolakami zawierające pokaz i warsztaty

tańca indyjskiego. Projekt realizowany w Przedszkolach na

terenie gminy Stare Babice.

Polskie Stowarzyszenie Carrom Indie w przedszkolu 2016

Stowarzyszenie Kulturalne 

Kotwica 

Warsztaty twórcze dla dzieci i

młodzieży „Gramy w szachy

2016” 

12

13 10 500 zł 10 500 zł

Prowadzenie zajęć tanecznych dzieci i młodzieży (3 grupy

po 20 osób), propagowanie idei tańca, nauka tańców

standardowych i nowoczesnych, prezentacja dorobku grupy

na koncertach, uroczystościach gminnych. Miejsce

prowadzenia zajęć- ZSP w Borzęcinie Dużym.

Stowarzyszenie Kulturalne 

Kotwica 

Taniec towarzyski dla dzieci i

młodzieży „Świat tańca 2016”

9 310 zł 9 310 zł

Projekt w swych założeniach dążacy do uwrażliwienia

młodzieży na problematykę wielokulturowości, ale także

mający za zadanie ukazanie bogactwa płynącego z

różnorodności kulturowej. Uczestnikami projektu była

młodzież gimnazjalna.

2



17
Towarzystwo Muzyczne im. K. 

Wiłkomirskiego

Warsztaty twórcze dla dzieci i

młodzieży "Młodzi z Pasją"

Warsztaty artystyczne z tańca, aktorstwa, sztuki radiowej i

animacji kultury. Miejsce prowadzenia zajęć- SP w Starych

Babicach - dotacja nie została udzielona, oferta nie

uzyskała wymaganej minimalnej ilości punktów.

18
Towarzystwo Muzyczne im. K. 

Wiłkomirskiego

Organizacja imprez

artystycznych w ramach

cykłów: Szkolne Spotkania ze

Sztuką oraz Przedszkolaki i

Sztuka

Organizacja imprez artystycznych - prezentacja różnych

instrumentów i stylów muzycznych w gminnych placówkach

oświatowych - dotacja nie została udzielona, oferta nie

uzyskała wymaganej minimalnej ilości punktów.  

291 611,00 zł 288 673,42 zł 347 103 zł

9 500 zł 9 500 zł

Kontynuacja działalności chóru, którego członkami są osoby

starsze z tereny Borzęcina Dużego. Cotygodniowe

spotkania, nauka śpiewu, przygotowywanie repertuaru na

występy. Prezentacja chóru na imprezach lokalnych. Udział

w przeglądach, koncertach.

Stowarzyszenie Kulturalne 

Kotwica 

Prowadzenie chórów – Chór

„Sami Swoi 2016”
14

58 000 zł 55 524,15 zł Prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej.

15 6 250 zł 6 250 zł

Kontynuacja działalności chóru, którego członkami są osoby

starsze z terenu Starych Babic. Cotygodniowe spotkania,

nauka śpiewu, przygotowywanie repertuaru na występy.

Prezentacja chóru na imprezach lokalnych. Udział w

przeglądach, koncertach.

Stowarzyszenie Kulturalne 

Kotwica 

Prowadzenie chórów – Chór

„Babiczanie” 2016

Stowarzyszenie Kulturalne 

Kotwica 

Prowadzenie Gminnej

Orkiestry Dętej
16

16 714 zł 16 714 zł

Kontynuacja prowadzenia zajęć baletowych dla dzieci ze

szkoły podstawowej. Miejsce prowadzenia zajęć- SP w

Starych Babicach.

20

21

20 000 zł

70 000 zł

20 000 zł

70 000 zł

Organizacja koncertów muzyki poważnej.

Projekt polegający na organizacji różnorodnych koncertów,

imprez tematycznych, spektakli teatralnych i zajęć Klubu

Aktywnych Kobiet 40+. Imprezy zorganizowano w parku w

Starych Babicach.

Towarzystwo Muzyczne im. K. 

Wiłkomirskiego 

Prowadzenie zajęć baletowych

dla dzieci w Szkole

Podstawowej im. Henryka

Sienkiewicza w Starych

Babicach

Towarzystwo Muzyczne im. K. 

Wiłkomirskiego 

Organizacja koncertów w

ramach XII festiwalu „W

krainie Chopina” 

Stowarzyszenie Odkrywamy 

Świat 

Scena letnia w Starych

Babicach - sezon 2016

19

Propozycja dotacji 5 560 zł

Propozycja dotacji 15 000 zł

RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I 

UPOWSZECHNIANIA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH NA TERENIE 

GMINY STARE BABICE  

3



l.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania
Kwota dotacji 

wg umowy

Kwota dotacji 

wykorzystanej wg 

sprawozdania

Opis zadania/uwagi/środki finansowe planowane w 

budżecie

85 000 zł 85 000 zł 85 000 zł

l.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania
Kwota dotacji 

wg umowy

Kwota dotacji 

wykorzystanej wg 

sprawozdania

Opis zadania/uwagi/środki finansowe planowane w 

budżecie

75 000 zł

Poprawa funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych we

wszystkich strefach rozwoju, wsparcie rodzeństwa oraz

dzieci o zaburzonym rozwoju bez orzeczeń, wsparcie

rozdziców dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się

w Ośrodku w Bliznem Jasińskiego.

Krajowe Stowarzyszenie 

"Przyłącz się do nas" 

Wsparcie osób z

zaburzeniami psychicznymi z

Gminy Stare Babice

RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I 

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU 22 GRUDNIA 2015 R.

1

3

4 000 zł

6 000 zł 6 000 zł
Dowożenie dorosłych, niepełnosprawnych mieszkańców

gminy do ośrodka terapeutycznego w Łubcu.

1 16 560 zł
Stowarzyszenie Odkrywamy 

Świat 
Angielski bez granic 16 560 zł

Celem projektu jest ograniczenie występowania problemów

związanych z nadużywaniem i uzależniem od alkoholu oraz

zjawiskami odurzania się innymi środkami. Powyższe jest

realizowane poprzez naukę języka angielskiego z native

speakerem. Program skierowany jest do młodzieży

gimnazjalnej.

Stowarzyszenie Kulturalne 

Kotwica 

Świetlica środowiskowa

Wszędobylscy w Borzęcinie

Dużym – dożywianie dzieci

Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej 

Prowadzenie działalności

rehabilitacyjnej i

terapeutycznej wobec dzieci

niepełnosprawnych ruchowo,

upośledzonych umysłowo oraz

z innymi zaburzeniami rozwoju

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU 18 GRUDNIA 2015 R.

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

4 000 zł
Dożywianie dzieci i młodzieży w Świetlicy środowiskowej

Wszędobylscy prowadzonej w Borzęcinie Dużym.

2 75 000 zł
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GKS NAPRZÓD Stare Babice
Profilaktyka uzależnień wśród

dzieci i młodzieży w 2016 r.

Zajęcia sportowe i profilaktyczne propagujące zdrowy styl życia

bez alkoholu, narkotyków i nikotyny - dotacja nie została

udzielona, oferta nie uzyskała wymaganej minimalnej ilości

punktów.

37 560,00 37 560,00 40 000 zł

2 5 000 zł 5 000 zł

Prowadzenie otwartych zajęć sportowych dwa razy w

tygodniu przez cały okres trwania umowy (marzec -

listopad) mających na celu propagowanie aktywnego i

zdrowego życia. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone

na boiskach w Bliznem Jasińskiego.

3 16 000 zł 16 000 zł

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w Świetlicy

środowiskowej Wszędobylscy prowadzonej w Borzęcinie

Dużym

Klub Sportowy BLIZNE

Stowarzyszenie Kulturalne 

Kotwica 

Otwarte zajęcia sportowe

Organizacja zajęć

pozalekcyjnych dla dzieci i

młodzieży z terenu Gminy

Stare Babice

RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I 

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Propozycja dotacji 5 000 zł
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