
UCHWAŁA NR XXIV/155/2021 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za 2020 rok "Programu współpracy Gminy Baranów na 
lata 2017 - 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, 
poz. 713) i art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) - Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, sprawozdanie Wójta Gminy Baranów 
z realizacji „Programu współpracy Gminy Baranów na lata 2017 - 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 
2020 rok. 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Baranów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów 

 
 

Stanisław Antoniewicz 
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SPRAWOZDANIE 

z realizacji „Programu współpracy Gminy Baranów za 2020 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie". 
 
Program współpracy Gminy Baranów na lata 2017 - 2020 z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie został przyjęty uchwałą Nr XX/155/2016 Rady Gminy Baranów z dnia  
31 października 2016 roku. 
Celem głównym Programu jest określenie warunków współpracy Gminy Baranów  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego oraz podniesienie 
skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych. 
Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje realizację zadań publicznych Gminy w dziedzinie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz kultywowanie tradycji 
i dziedzictwa kulturowego. Jako zadania priorytetowe w tym zakresie wymieniono: 
1) wspieranie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych, 
2) organizowanie imprez rekreacyjnych, 
3) wspieranie stowarzyszeń promujących kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, 
4) organizowanie projektów kulturalnych, przeglądów i festiwali zespołów folklorystycznych. 

W Programie ustalono, że na jego realizację przeznaczona będzie kwota - 20.000 zł (na 4 lata).  
W roku 2020  wydatkowano z budżetu Gminy środki finansowe na ten cel w kwocie 5 000 zł. 
Uczniowski Klub Sportowy „Laskowia” w Baranowie otrzymał na realizację zadania w ramach 
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów. 
Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.. UKS „Laskowia” 
Baranów w ramach zadania przeprowadził 80 treningów dla dwóch grup treningowych dla dzieci w 
wieku 7 – 11 lat. Wziął udział w rozrywkach prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej 
w kategorii Orlik i Młodzik Młodszy. W ramach realizacji zadania zakupiono stroje z logo Gminy 
Baranów, w których zawodnicy rozegrali swoje mecze ligowe, a także piłki treningowe   w 
odpowiednim rozmiarze dla każdej z grup treningowych. W projekcie w treningach uczestniczyło 
50 zawodników i zawodniczek w wieku 7 – 11 lat z Gminy Baranów i gminy ościennej z Ułęża pod 
okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Dofinansowanie klubu ze środków gminnych      w 
2020 roku pozwoliło w odpowiedni sposób przeprowadzić szkolenie młodych zawodników z piłki 
nożnej. Zakup strojów sportowych z logo Gminy Baranów dla dwóch grających grup dał 
możliwość promocji Naszej gminy na terenie województwa lubelskiego.    
Wspieranie działalności w zakresie objętym programem odbywało się poprzez Gminne Centrum 
Kultury (Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły śpiewacze) i placówki oświatowe (UKS „Laskowia”). 
Na obszarze Gminy zarejestrowane jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Baranowskiej  
nad Wieprzem. Brak jest aktywnej działalności tego Stowarzyszenia.  
W 2020 roku zarejestrowano dwa nowe koła gospodyń wiejskich, a 3 koła zostały wpisane       
do rejestru krajowego. 

W 2020 roku Gmina Baranów prowadziła z w/w organizacjami współpracę pozafinansową 
polegającą między innymi na: 

 konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności pożytku 
publicznego poprzez udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów 
pożytku publicznego w pracach nad projektem programu współpracy oraz udział władz 
samorządowych w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi mających na celu 
merytoryczne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej, 

Załącznik do uchwały Nr XXIV/155/2021

Rady Gminy Baranów

z dnia 27 maja 2021 r.
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 udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, a zwłaszcza pochodzących  z 
sektora prywatnego, funduszy unijnych i prywatnych fundacji, 

 przekazywaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego 
kompleksowych wniosków, opinii i uwag dotyczących bieżącej realizacji programu, 

 zapoznawaniu organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego  
z obszarami działań, w które mogą włączyć się jako realizatorzy powierzonych przez gminę 
zadań, 

 udostępnianiu bazy lokalowej będącej własnością samorządu, 
 wspólnym organizowaniu uroczystości i imprez ( 100 lecie Bitwy Warszawskiej oraz 100 

lecie wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Baranowie oraz dożynki gminne), 
rekreacyjnych (Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu) i sportowych. 

 
 
Baranów,  dnia  19 maja 2021 r. 

 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 
Pelagia Maruszak 
Zastępca Wójta Gminy 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z § 17 „Programu współpracy Gminy Baranów na lata 2017 - 2020 z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie" w terminie do 31 maja należy przedłożyć Radzie Gminy 
sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni. W związku z powyższym przedkładane jest 
sprawozdanie wraz z projektem uchwały w sprawie jego zatwierdzenia prze Radę Gminy.
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