
Załącznik do uchwały Nr VII/55/2019  

Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji „Programu współpracy Gminy Baranów za 2018 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 2018 nie wydatkowano z budżetu Gminy środków finansowych na ten cel.  

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 2018 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, 

 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 imprez folklorystycznych, rekreacyjnych i sportowych. 

 
Baranów,  dnia 21 maja 2019 r. 

 

Opracował: 

Stanisław Włodarczyk 

Sekretarz Gminy 
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