
 
ZARZĄDZENIE NR VIII/153/2020 

WÓJTA GMINY BARANÓW 
z dnia 25 maja 2020 r. 

 
w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Gminy Baranów za 2019 r. 
 
 
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 713) oraz uchwały Nr XXXV/320/2018 Rady Gminy Baranów  
z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie 
gminy 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuję Raport o stanie Gminy Baranów za 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. 

Raport, o którym mowa w § 1, należy przedłożyć Radzie Gminy Baranów w terminie  
do dnia 31 maja 2020 r. oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Baranów. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

W ó j t 

Mirosław Roman Grzelak 
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I. WSTĘP 

Raport o stanie gminy jest dokumentem jaki zobowiązany jest przygotować organ wykonawczy gminy 
(wójt, burmistrz). Konieczność jego opracowania wynika z art. 28aa znowelizowanej ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713). Zgodnie z tymi przepisami: 
1) wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy w terminie do dnia 31 maja; przepis ten 

obowiązuje od obecnej kadencji rad gmin; 
2) raport ma obejmować podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego; 
3) rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, z tym że raport rozpatrywany jest  
w pierwszej kolejności; 

4) nad przedstawiony raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę; w debacie oprócz radnych 
mogą brać udział mieszkańcy, po wcześniejszym zgłoszeniu do przewodniczącego rady (najpóźniej 
w przeddzień sesji); 

5) po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie  
nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania; uchwałę o udzieleniu wotum zaufania rada podejmuje 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 

Przepisy ustawy dają radzie gminy możliwość uchwalenia  szczegółowych wymogów raportu o stanie 
gminy. Rada Gminy Baranów uchwałą Nr XXXV/320/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. takie wymagania 
określiła, nakładając obowiązek zawarcia w raporcie analizy działalności Gminy w następujących 
obszarach: 
1) ochrony środowiska naturalnego,  
2) demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, 
3) oświaty i wychowania, 
4) kultury, sportu i rekreacji, 
5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
6) pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 
7) rolnictwa, 
8) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. 

Niniejszy raport jest przygotowywany dopiero po raz drugi. Zakres Raportu i jego układ wzorowany jest 
na ubiegłorocznym, co pozwoli na łatwe porównania roku 2019  z 2018. W naszym  przekonaniu 
niniejszy raport jest przygotowany w sposób rzetelny, tak by jak najlepiej oddać stan Gminy Baranów  
i stanowić będzie dobrą podstawę do dyskusji nad dalszym rozwojem naszej wspólnoty samorządowej. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się treścią Raportu o stanie Gminy Baranów  
za 2019 r. 
 
 
II. INFORMACJE OGÓLNE  
 
A. Ogólna charakterystyka Gminy  
 
1. Położenie 

Gmina Baranów jest gminą wiejską, położoną w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, 
w powiecie puławskim.  
Gmina Baranów sąsiaduje z 5 jednostkami administracyjnymi: od północy z gminą Ułęż i gminą 
Jeziorzany, od wschodu z gminą Michów, od południowego wschodu z gminą Abramów, a od południa i 
zachodu z gminą Żyrzyn. 
Odległość od siedziby Gminy do ważniejszych ośrodków administracyjnych i gospodarczych  wynosi: do 
Warszawy - 125 km, do Lublina 55 km, do Puław – 21 km. 
 
2. Obszar Gminy 

Gmina Baranów obejmuje obszar o powierzchni 8 492 ha (84,9 km2).  
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Gmina posiada zróżnicowaną strukturę funkcjonalno - przestrzenną. Północna część gminy to rozległa 
dolina rzeki Wieprz z przewagą łąk i lasów, o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 
Środkowa i południowa część gminy to falista równina o przewadze gruntów ornych i charakterze 
typowo rolniczym, a szczególnie południowy fragment o najlepszych klasach bonitacyjnych gleb  
(III i IV klasa). Wynikiem takich uwarunkowań przyrodniczych jest podział na typy zabudowy 
poszczególnych jednostek osadniczych (wsi) - w części północnej przeważają wsie o zwartej zabudowie,  
na pozostałym obszarze o zabudowie rozluźnionej i kolonijnej. 
Wyjątek stanowi Baranów, który był lokowany jako miasto.  
Gminę charakteryzuje średni udział kompleksów leśnych - lesistość wynosi ok. 27,7%. 
Gospodarka gminy Baranów opiera się głównie na rolnictwie. Na terenie gminy przeważa zabudowa 
zagrodowa. 
Użytki rolne zajmują powierzchnię około 5 200 ha, co stanowi 61,2% powierzchni gminy. Wśród 
użytków rolnych 3 686 ha (43,4%) stanowią grunty orne, 1 467 ha (17,2%) łąki i pastwiska, a sady 
stanowią 47 ha (0,55% powierzchni gminy).  
Szczególne walory przyrodnicze północnej części gminy zadecydowały o objęciu 3212 ha powierzchni 
gminy ochroną prawną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”, co stanowi 
około 37,8% powierzchni gminy. 
 

Mapa Gminy Baranów 

 
 
 
3. Ludność 

Na koniec 2019 r. liczba ludności gminy wynosiła ogółem 3 939 osób (zameldowani na pobyt stały),  
w tym 2 021 kobiet i 1 918 mężczyzn. W stosunku do 2018 r. nastąpił spadek liczby ludności Gminy  
o 15 (0,4%) 

W 2019 r. zanotowano w Gminie 36 urodzeń i 51 zgonów. Przybyło z innych gmin (zameldowało się) 43 
osoby, wymeldowało się do innych gmin  46 osób.    31 osób z gminy Baranów zawarło związki 
małżeńskie, w USC Baranów zarejestrowano 11 aktów małżeństwa. 
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Poniżej porównanie urodzeń i zgonów w latach 2015-2019. 

 

Ludność Gminy zamieszkuje w 19 miejscowościach o bardzo zróżnicowanej liczbie mieszkańców: 
Baranów - 1 620, Czołna - 216, Dębczyna - 65, Gródek - 58, Huta - 105, Karczunek - 37, Klin - 25, 
Kozioł - 208, Łukawica - 106, Łukawka - 183, Łysa Góra - 66, Motoga - 40, Niwa - 107, 
Nowomichowska - 28, Pogonów - 210, Składów - 65, Śniadówka - 299, Wola Czołnowska - 340  
i Zagóźdź - 161. 
 
4. Zarządzanie Gminą 

Organami zarządzającymi Gminą są: 
1) Rada Gminy Baranów, jako organ uchwałodawczy (15 radnych wybieranych w okręgach 

jednomandatowych), 
2) Wójt Gminy Baranów, jako organ wykonawczy, wybierany w wyborach powszechnych. 
W 2019 r. wprowadzono bezpośrednie transmisje w Internecie z obrad sesji Rady Gminy Baranów. 

Organy Gminy realizują swoje zadania poprzez gminne jednostki organizacyjne, do których należą: 
1) Urząd Gminy Baranów, 
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, 
3) Gminne Centrum Kultury w Baranowie, 
4) Gmina Biblioteka Publiczna w Baranowie, 
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie, 
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie. 

 
5. Insygnia Gminy 

Gmina ma ustanowiony swój herb, flagę i pieczęć. Ustanowione one zostały uchwałą  
Nr XXXV/299/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, 
flagi i pieczęci Gminy Baranów. 

Zgodnie z tą uchwałą herbem Gminy Baranów jest:  w polu czerwonym lewart wspięty złoty z takąż 
koroną. 

Flagę Gminy stanowi:  płat tkaniny pionowo podzielony na dwa równe pola, w części od drzewca 
godło herbu Gminy Baranów na czerwonym polu, pozostała część złożona z pięciu pasów 
poziomych o szerokości 1/5 płata z występującymi w kolejności pasami: żółtym, czerwonym, 
żółtym, czerwonym i żółtym. 

Herb Gminy Baranów 

 

Flaga Gminy Baranów 
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B. Charakterystyka pozycji i rozwoju gminy na tle grupy porównawczej.  

W celu obiektywnej oceny stanu gminy dokonano porównania Gminy Baranów z trzema gminami  
z województwa lubelskiego, biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców, tj.  Abramów,  
pow. lubartowski (4 051 mieszkańców), Ułęż, pow. rycki (3 157 mieszkańców) i Serokomla,  
pow. łukowski (3 952 mieszkańców).  
Do porównania przyjęto wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej gmin.  

Do porównania wybrano następujące wskaźniki: 
 
1. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

 

Z analizy danych dotyczących liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynika,  
że Gmina Baranów ma najniższy wskaźnik w wybranej grupie porównawczej. Na koniec roku 2019 takich 
osób było 145, podczas gdy średnia wyniosła 160, a w gminie Serokomla - 177. W porównaniu do 2018 r.  
nastąpił wzrost podmiotów o 13 (9,8%) 
 
 
2. Liczba osób bezrobotnych 

 

 
Jeśli chodzi liczbę zarejestrowanych bezrobotnych to na koniec 2019 r. wyniosła ona 83 osoby i była 
najniższa w grupie porównawczej (96). Najwięcej osób bezrobotnych było w gminie Abramów - 118.  
W porównaniu do 2018 r.  nastąpił spadek  liczby bezrobotnych o 19 (18,6%). 
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3. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (w mln zł) 

 

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedną z największych 
pozycji w dochodach własnych i obrazują w pewien sposób stan zamożności mieszkańców. Wpływy  
z tego tytułu wyniosły 2,1 mln zł, i były największe w grupie porównawczej gdzie średnia wyniosła  
1,6 mln zł. Przeliczając na jednego mieszkańca daje to kwotę 521 zł. W porównaniu do 2018 r. nastąpił 
wzrost dochodów z PIT o 254 868 zł (14,2%). 
 
4. Wydatki ogółem (w mln zł) 

 

Wydatki ogółem w naszej Gminie (19 019 820 zł)  kształtują się na poziomie średniej dla grupy 
porównawczej. Największe wydatki odnotowano w gminie Serokomla - ponad 22 mln zł. W porównaniu 
do 2018 r. nastąpił wzrost wydatków o 1 641 060 zł ( 9,4%). 
 
5. Wydatki inwestycyjne (w mln zł) 

 

Wydatki inwestycyjne w naszej Gminie (3 915 164 zł)  kształtują się na poziomie  średniej dla grupy 
porównawczej. Największe wydatki odnotowano w gminie Serokomla - 5 mln zł.  
W porównaniu do 2018 r. nastąpił wzrost wydatków inwestycyjnych o 483 659 zł (14,1%). 
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6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (w mln zł) 

 
 
Wydatki na programu z udziałem środków UE w naszej Gminie (2 577 563 zł)  kształtują się na poziomie 
niższym od  średniej dla grupy porównawczej. Największe wydatki odnotowano w gminie Serokomla - 
ponad 4 mln zł. Należy zaznaczyć, że w tym wskaźniku występują duże wahania w poszczególnych latach. 
W porównaniu do 2018 r. nastąpił wzrost wydatków na programy z udziałem środków UE   
o 1 399 079 zł (118,7%). 
 
7. Zadłużenie (w mln zł) 

 

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 r. wynosiło 316 000 zł (80,22 zł na mieszkańca) i było najmniejsze  
w grupie porównawczej. Największe zadłużenie było w gminie Serokomla. W porównaniu do 2018 r. 
nastąpił spadek zadłużenia  o 140 000 zł ( 30,7%). 
 
 
 
III. INFORMACJE FINANSOWE  
 
A. Stan finansów i budżet gminy 
 
1. Dochody budżetu 
 

Plan dochodów budżetu w 2019 r. wynosił 18 804 449  zł; wykonanie 18 602 099 zł, tj. 98,9%. 
Dochód na 1 mieszkańca wyniósł 4 722,54 zł. W stosunku do 2018 r. dochody budżetu wzrosły  
o 1 019 108 zł (5,8%). 
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: 
 dochody własne - 5 544 680 zł (29,9% dochodów); 
 subwencje - 5 549 061 zł (29,8%); 
 dotacje krajowe - 5 907 977 zł (31,7%); 
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 dotacje UE - 1 600 381 zł (8,6%). 

Obrazuje to poniższy wykres: 
 

 
 
Poniższy wykres obrazuje dynamikę dochodów (ogółem oraz najważniejszych dochodów własnych - 
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości i rolny) w latach 2015 - 2019. 
 

 
2. Wydatki budżetu 

Plan wydatków wynosił 20 440 969 zł; wykonanie 19 019 820 zł, tj. % 93,1, w tym: 
 wydatki bieżące - 15 104 655 zł (79,4%); 
 wydatki majątkowe - 3 915 164 zł (20,6%). 

Wydatki na 1 mieszkańca wyniosły 4 828,59 zł. 
W stosunku do 2018 r. dochody budżetu wzrosły o 1 641 060 zł (9,4%). 

Struktura wydatków przedstawia się następująco: 
 rolnictwo i łowiectwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę - 453 332 zł (2,4%); 
 transport i łączność - 1 974 305 zł (10,4%); 
 administracja publiczna, informatyka - 1 750 135 zł (9,2%); 
 oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 5 344 779 zł (28,1%); 
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 pomoc społeczna, rodzina - 4 967 268 zł (26,1%); 
 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 714 167 zł (19,5%); 
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 616 080 zł (3,2%); 
 pozostałe - 199 754 zł (1,1%). 

Obrazuje to poniższy wykres: 

Poniższy wykres obrazuje dynamikę wydatków w podziale na bieżące, majątkowe  
i wynagrodzenia. 
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3. Wynik operacyjny budżetu 

Rok 2018 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 417 721 zł. Natomiast wolne środki 
wyniosły 316 000 zł. 
 
4. Pozyskane dotacje prorozwojowe 

W 2019 r. Gmina Baranów pozyskała łącznie (faktyczny wpływ do budżetu) kwotę 2 228 453 zł 
na zadania inwestycyjne, które poprawiły stan infrastruktury. Kwota 1 600 381 zł pochodziła  
z dotacji UE (OZE, infrastruktura wodociągowa, oświetlenie uliczne, e-usługi w administracji)  
a kwota 628 072 zł ze środków krajowych na infrastrukturę drogową. W stosunku do 2018 r. 
nastąpił wzrost dochodów z tytułu dotacji inwestycyjnych o 1 076 216 zł (93,4%) 
 
5. Zadłużenie Gminy  

Na koniec 2019 r. zadłużenie Gminy Baranów z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło kwotę 316 000 zł,  
tj. 1,7% dochodów ogółem i 5,7% dochodów własnych. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spłata 
tego zadłużenia ma nastąpić do końca 2022 r. W 2019 r. Gmina nie zaciągała pożyczek lub kredytów  
i spłaciła zadłużenie w kwocie 140 000 zł. 
 
6. Porównanie budżetu gminy Baranów z budżetami okolicznych gmin (2019 r.). 

 
 

B. Wykonanie wydatków majątkowych  
 

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.  wynosił 4 434 984  zł. Wydatki inwestycyjne zostały 
zrealizowane w kwocie 3 915 164 zł, tj. 88,3%. 
Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2019 r.: 
 Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości 

Baranów - 583 349 zł; 
 Przebudowa dróg gminnych nr 107423 i 107424L w miejscowości Śniadówka - 605 886 zł; 
 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska - 135 518 zł. 
 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz odcinka drogi położonej na działce o numerze 

ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra - 512 402 zł; 
 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 112814L Baranów - Dębczyna 

- Zagóźdź - 44 895 zł; 
 Odnawialne Źródła Energii w Gminie Baranów (instalacje solarne na budynkach 

 indywidualnych) - 1 526 797 zł; 
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 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - 192 554 zł; 
wykonano łącznie 40 sztuk słupów z 42 lampami LED); 

 Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna - 61 818 zł; 
 Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce - 99 121 zł; 
 Dokumentacja projektowa pompowni wody w Hucie - 9 454 zł; 
 Zakup sprzętu i systemów elektronicznych do Urzędu Gminy - 143 370 zł. 

 
C. Realizacja budżetu obywatelskiego/fundusz sołecki  
 

Gmina Baranów nie ma obowiązku wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Taki budżet nie był 
realizowany w 2019 r. Nie wyodrębniono również funduszu sołeckiego. 
 
 
IV. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH  ZADANIACH INWESTYCYJNYCH 
 
W 2019 r. zostały wykonane w Gminie  następujące zadania inwestycyjne (zakończone i oddane  
do użytku): 
 
Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i nr 107424L w miejscowości Śniadówka Etap I 
Zakres wykonanych robót: 
 długość przebudowanego odcinka – 999 m, 
 podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, 
 nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu asfaltowego 

(warstwa wiążąca  o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm), 
 wyniesione przejście dla pieszych  z modułowego systemu progów segmentowych, 
 peron przystankowy z kostki brukowej i wiata przystankowa, 
 utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m, 
 oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów, 
 oznakowanie pionowe. 

Okres realizacji: 9.07- 22.08.2019 r. 
Termin odbioru: 11.09.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 
 roboty budowlane: 598.505,77 zł;  konsorcjum firm: PBI Infrastruktura SA, Kraśnik (lider),  

PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz (partner); 
 nadzór inwestorski –  7.380,00 zł;  Zakład Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty” s.c. K.M. 

Pyra, Dęblin, 
 łączny koszt: 605.885,77 zł. 

Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
302.942,00 zł. Zadanie rozliczone. 

     
 
 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska 
Zakres wykonanych robót: 
 długość wykonanego odcinka – 500 m, 
 warstwa wyrównawczo-wzmacniająca podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm  

na szerokości 4,7 m, 
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 nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm i szerokości 4,5 m, 
 uzupełnienie i profilowanie poboczy ziemnych. 

Okres realizacji: 2.09 – 25.09.2019 r. 
Termin odbioru: 7.10.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 
 roboty budowlane: 133.516,50 zł; Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 
 nadzór inwestorski: 2.001,21 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy, 
 łączny koszt: 135.517,71 zł. 

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 
80.000,00 zł. Zadanie rozliczone. 

        
 
 
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi gminnej położonej na działce o numerze 
ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra 
Zakres wykonanych robót: 
 łączna długość przebudowanego odcinka – 1,2543 km, 
 warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego o grubości 11 cm na szerokości 3,8 m, 
 nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m z 4 mijankami o szerokości 5,0 m, składająca się  

z dwóch warstw betonu asfaltowego o grubości 4 cm każda (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna), 
 obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm, 
 oznakowanie pionowe. 

Okres realizacji: 7.10 – 28.10.2019 r. 
Termin odbioru: 31.10.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 
 roboty budowlane: 490.261,55 zł;  Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry, 
 nadzór inwestorski: 7.380,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy, 
 dokumentacja: 14.760,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy, 
 łączny koszt: 512.401,55 zł. 

Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
245.130,00 zł. Zadanie rozliczone. 

        
 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości 
Baranów 
Zakres wykonanych robót: 
 długość przebudowanego odcinka – 709 m, 
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 rozebranie nawierzchni z betonowych płyt drogowych, 
 podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem  o szerokości 5,5 m i grubości 15cm, 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o szerokości 5,30 m i grubości 20 cm, 
 nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu asfaltowego 

(warstwa wiążąca  o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm), 
 utwardzenie pobocza na szerokości 0,5 m, 
 oznakowanie pionowe. 

Okres realizacji: 7.10 – 30.11. 2019 r. 
Termin odbioru: 9.12.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 
 roboty budowlane – 570.126,93 zł;  Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry, 
 nadzór inwestorski – 4.612,50 zł;  Zakład Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty” s.c. K.M. 

Pyra, Dęblin 
 dokumentacja – 8.610,00 zł;  Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy, 
 łączny koszt: 583.349,43 zł. 

Zadanie dofinansowaniem unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% 
(371.185 zł). Złożony wniosek o płatność. 

         
 
 
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul. Puławska). 
Zakres wykonanych robót: 
 linia kablowa zasilająca o długości 1.056 m, 
 ustawienie 22 sztuk latarni z ledowymi źródłami  światła, 
 ustawienie 18 sztuk latarni z 20 ledowymi źródłami światła. 

Okres realizacji: 24.07 – 29.08.2019 r. 
Termin odbioru: 30.08.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 
 roboty budowlane: 184.352,40 zł, Arkadiusz Lis, Dys 
 nadzór inwestorski: 4.920,00 zł, ANPAN Puławy, 
 koszty zarządzania projektem: 3 281,32 zł, Urząd Gminy Baranów, 
 łączny koszt: 192 553,72 zł. 

Zadanie zrealizowane w ramach projektu unijnego z RPO Woj. Lubelskiego. 
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Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Baranów 3” 
miedzy słupami nr 26-28-20/1-30 i przyłączem do słupa  nr 29/1, kolidującego z projektowaną 
rewitalizacją dz. nr 2633/1 
Zakres wykonanych robót: 
 wybudowanie 277 m linii kablowej nN zasilającego budynek mieszkalny 
 demontaż odcinka linii napowietrznej nN 

Okres realizacji: 8.08 – 25.08.2019 r. 
Termin odbioru: 2.09.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 
 roboty budowlane: 33.210,00 zł, PUH OKTAN Leokadiów, 
 nadzór inwestorski: odbiór przez Zakład Energetyczny. 

Zadanie zrealizowane ze środków własnych. 
 
 
Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka 
Zakres wykonanych robót budowlanych: 
 chodniki przy budynku świetlicy, 
 wykonanie łazienki, 
 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem pieca na ekogroszek, 
 wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 
 montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Okres realizacji: 6.05. – 28.05.2019 r. 
Termin odbioru: 14.05.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 
 roboty budowlane: 76.787,08 zł; Przeds. Wielobranżowe IZOTERM, Stalowa Wola 
 nadzór inwestorski: 2.423,10 zł; Handel i Usługi Andrzej Sala, Puławy 
 dostawa wyposażenia (stoły, krzesła, stół bilardowy, stojaki na rowery, sprzęt do ćwiczeń  

i rehabilitacji): 20.710,65 zł (DRZEWIARZ-BIS  Sp. z o.o. Lipno,  PROFI-SPORT Sp. z o.o. 
Rzeszów, LorsoSport Sp. z o.o. Białystok; ONBEST Terespol), 

 łączny koszt: 99.920,83 zł. 
Zadanie z dofinansowaniem unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 57.125,00 
zł. Zadanie rozliczone. 

    

     
 
 
Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna 
Zakres wykonanych robót: 
 uporządkowanie, plantowanie oraz niwelacja i oczyszczenie terenu, 
 wykonanie nawierzchni z piasku (powierzchnia 220,5 m2, grubość warstwy 35 cm), 
 wykonanie ogrodzenia o długości 62 m, 
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 dostawa i montaż urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, sześciokąt wielofunkcyjny, wieża 
strażacka, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, urządzenie fitness, 2 ławki,  
2 kosze na śmiecie) 

Okres realizacji: 1.10 – 24.10.2019 r. 
Termin odbioru: 30.10.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 
 roboty budowlane: 59.825,00 zł; SIMBA S.C. M.Ćwirzeń, W.Gęsicki, Zemborzyce Teresińskie, 
 nadzór inwestorski: 1.992,60 zł;  Handel i Usługi Andrzej Sala, Puławy, 
 łączny koszt: 61.817,60 zł. 

Zadanie dofinansowaniem unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% 
(41.243,00 zł). Złożony wniosek o płatność. 
 

      
 
 
OZE w gminie Baranów 
Zakres wykonanych robót: 
 zakup i montaż solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej dla 155 obiektów 

prywatnych w gminie Baranów o łącznej mocy 618 kW, 
 zakup i montaż 12 pomp ciepła o mocy 30 kW. 

Okres realizacji: 4.09 – 31.10.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 
 roboty montażowe: 

  solary: 1 337 830,00 zł; SOLARTIME Sp. z o.o. Rzeszów;  
 pompy ciepła: 126 111,11 zł; SUNGRANT Sp. z o.o. Białystok,  
 system ICT – 14 000,00 zł; 

 nadzór inwestorski – 15 000,00 zł; 
 studium wykonalności, promocja, koszty zarządzania – 33 856,26 zł; 
 łączny koszt: 1 526 797,37 zł. 
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V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 

Na koniec 2019 r. ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne w gminie wynosi  
250,4634 ha o wartości 4 092 925,73 zł. W stosunku do 2018 r. nastąpił wzrost powierzchni gruntów 
będących w zasobie Gminy o 2,3530 ha (0,9%). 
 
Nieruchomości położone są w 19 miejscowościach gminy Baranów. Szczegółowe dane dla poszczególnych 
miejscowości podane były w raporcie za 2018 r.  

W 2019 r. nastąpiły następujące zmiany w zakresie stanu mienia komunalnego: 
 19 działek w Baranowie o łącznej pow. 0,3510 ha stało się własnością Gminy w wyniku wydzielenia 

ich pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego; 
 3 działki w Baranowie o łącznej pow. 0,0134 ha zostały nabyte od GS „SCh” na poszerzenie pasa 

drogowego ul. Buźnicznej; 
 2 działki w Łukawce o łącznej pow. 2,0751 ha zostały przejęte w drodze darowizny od powiatu 

puławskiego pod drogę gminną nr 107421L; 
 1 działka w Baranowie o pow. 0,0865 ha została zwrócona byłemu właścicielowi. 

Dochody z mienia Gminy wyniosły w 2019 r. łącznie 159 164 zł, w tym: 
 37 164 zł z tytułu najmu lokali w budynku Urzędu Gminy, 
 122 282 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych. 

W 2019 r. nie dokonywano sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy 
 
 
VI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  
 
A. Strategia rozwoju  

Obowiązująca obecnie Strategia Rozwoju Gminy Baranów została przyjęta przez Radę Gminy Baranów 
uchwałą Nr XXXVII/320/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. Czas jej realizacji określono do 2020 r. 

Za cel generalny Strategii Rozwoju Gminy Baranów na lata 2009-2020 uznano: Podniesienie poziomu 
życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój oraz poprawę konkurencyjności gminy.  
Osiągnięcie tego nadrzędnego celu ma nastąpić poprzez realizację zadań w trzech wybranych priorytetach: 

 Priorytet I: Wzrost aktywności mieszkańców gminy oraz poprawa dostępności do wysokiej jakości 
usług społecznych, w ramach którego wyznaczono następujące cele strategiczne: 
1) Aktywizowanie społeczności gminnej (m.in. poprzez edukację i promowanie korzystnych postaw 

społecznych, kształtowanie tożsamości lokalnej, integracja mieszkańców, wspieranie organizacji 
pozarządowych); 

2) Rozwój systemu edukacji - podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców  
(m.in. poprzez wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
podnoszenie jakości nauczania, wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów  
i nabywania przez nich kluczowych umiejętności, w tym znajomości języków obcych  
i technologii komputerowych). 

3) Ograniczanie negatywnych zjawisk społecznych na terenie gminy (m.in. poprzez rozwój systemu 
pomocy społecznej, wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczej wychowawczej  
i społecznej, wzrost jakości i dostępności usług medycznych, realizacja programów 
profilaktycznych w zakresie uzależnień, promocja kultury fizycznej, sportu  
i rekreacji). 

4) Poprawa jakości infrastruktury społecznej (m.in. poprzez budowę, rozbudowę i modernizację 
obiektów szkolnych, kulturalnych i pomocy społecznej, obiektów i urządzeń sportowych  
i rekreacyjnych). 

 Priorytet II: Poprawa stanu zagospodarowania przestrzennego oraz jakości życia mieszkańców,  
w ramach którego wyznaczono następujące cele strategiczne: 

1) Rozbudowa infrastruktury technicznej wpływającej na poprawę warunków życia mieszkańców  
(m. in. poprzez modernizację dróg gminnych i powiatowych, budowę chodników i parkingów, 
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budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, modernizację oświetlenia ulicznego, budowa 
sieci szerokopasmowego internetu oraz informatyzacja instytucji publicznych na terenie gminy). 

2) Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna 
mieszkańców (m.in. poprzez budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej, wdrożenie nowoczesnego i efektywnego systemu odbioru odpadów stałych). 

3) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjne gminy (m. in. poprzez uporządkowanie zagospodarowania 
przestrzennego gminy, opracowanie oferty inwestycyjnej  gminy dotyczącej terenów 
inwestycyjnych, stworzenie systemu zachęt i preferencji dla inwestorów, promocja  
i marketing gospodarczy gminy) 

 Priorytet III: Aktywizacja gospodarcza gminy, w ramach którego wyznaczono następujące cele 
strategiczne: 

1) Rozwijanie przedsiębiorczości na terenie gminy (m.in. poprzez system ulg i preferencji  
dla małych i średnich przedsiębiorstw, stworzenie sprawnego systemu informacji i obsługi 
inwestora, wspieranie rozwoju turystki w tym agroturystyki oraz rozwój infrastruktury technicznej 
zwiększającej atrakcyjność turystyczną) 

2) Poprawa efektywności rolnictwa oraz dostosowanie go do wymogów gospodarki rynkowej  
(m.in. poprzez rozwijanie rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego, rozwijanie systemu 
informacji rynkowych, doradztwa i szkoleń) 

3) Wykorzystywanie walorów przyrodniczych i kulturowych do stymulowania rozwoju 
gospodarczego i społecznego (m.in. poprzez wspieranie powstawania grup producenckich  
oraz systemu kontraktacji, dywersyfikacja działalności gospodarstw rolnych w kierunku 
działalności pozarolniczej) 

4) Rozwój kontaktów zewnętrznych gminy. 

Strategia nie zawiera konkretnych zadań jakie miałyby być w tym czasie wykonane. Ogólne kierunki 
rozwoju Gminy określone w Strategii rozwijano w szczegółowych planach i programach rozwojowych 
Gminy oraz budżetach gminy na poszczególne lata. 

W 2019 r. Gmina starała się w miarę posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych realizować 
cele określone w Strategii poprzez realizację inwestycji oraz wykonywanie zadań bieżących. Działanie te 
omówione są w opisach poszczególnych dziedzin funkcjonowania Gminy. 

Ze względu na upływ czasu obowiązywania obecnej Strategii Rozwoju Gminy Baranów zasadne jest 
przystąpienie w 2020 r. do opracowania nowej Strategii na okres od 2021 r. 
 
B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy  

Na obszarze gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Baranów, przyjęte uchwałą Nr XXXI/174/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 10 listopada 2005 r.  
Ostatnia Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Baranów w celu oceny aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego została przeprowadzona w 2018 r. 
Uchwałą Nr XXXVIII/330/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 14 września 2018 r. stwierdzono,  
że Studium wymaga aktualizacji pod względem dostosowania zapisów do obecnego standardu w zakresie 
wymogów wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdzony zakres 
braku aktualności Studium nie stanowi przeszkody dla możliwości uchwalania planów miejscowych   
lub ich zmiany w zgodzie z ustaleniami Studium. 
Jeśli chodzi o ocenę zgodności Studium ze składanymi wnioskami z zakresu planowania przestrzennego,  
to w okresie jego obowiązywania złożono 32 wnioski dotyczące spraw planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, z tego 21 wniosków wymaga zmiany Studium, a 4 wnioski wymagają zmiany Studium  
w odniesieniu do części wnioskowanego terenu. Najwięcej wniosków zgłoszono z miejscowości Baranów  
i Czołna (po 9), a ponadto z miejscowości Zagóźdź, Pogonów, Wola Czołnowska, Kozioł, Śniadówka  
i Łukawka. Składane wnioski dotyczyły przeznaczenia gruntów pod zabudowę - 17, przeznaczenia  
pod zalesienia 5, przeznaczenia pod usługi - 4, inne - 6. 

Biorąc po uwagę zgłoszone wnioski mieszkańców  oraz potrzeby Gminy Baranów - Rada Gminy Baranów, 
na wniosek Wójta Gminy, uchwałą Nr VI/46/2019 z dnia 31 maja 2019 r. postanowiła o przystąpieniu  
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do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Baranów. Procedurę zmian wszczęto w marcu 2020 r. 
 
C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

1. Wykaz obowiązujących planów 

Na obszarze Gminy Baranów obowiązują 4 plany zagospodarowania przestrzennego: 
 mpzp gminy Baranów – I etap, zatwierdzony uchwałą Nr XXX/263/2008 Rady Gminy Baranów   

z dnia 30 grudnia 2008 r.; plan ten obejmuje obszary przeznaczone pod zabudowę  
w miejscowościach Pogonów, Motoga, Składów, Zagóźdź, Czołna, Wola Czołnowska, Kozioł, 
Dębczyna, Nowomichowska, Gródek, Łukawica, Łysa Góra, Niwa, Śniadówka, Klin, Karczunek, 
Łukawka; 

 mpzp gminy Baranów – zalesienia, zatwierdzony uchwałą Nr XXX/265/2008 Rady Gminy Baranów  
z dnia 30 grudnia 2008 r.; plan ten obejmuje obszar przeznaczony pod zalesienia w całej Gminie; 

 mpzp gminy Baranów – II etap, zatwierdzony uchwałą Nr XLIX/399/2010 Rady Gminy Baranów   
z dnia 31 sierpnia 2010 r.; plan ten obejmuje obszar przeznaczony pod zabudowę w miejscowości 
Baranów; 

 mpzp w miejscowości Śniadówka, zatwierdzony uchwałą Nr XXXIX/337/2018 Rady Gminy Baranów  
z dnia 16 października  2018 r.; plan ten obejmuje obszar części miejscowości  Śniadówka. 

2. Ocena aktualności, stopień pokrycia obszaru gminy mpzp, program opracowywania mpzp. 

Ocena aktualności miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego została dokonana w 2018 r. 
Uchwałą Nr XXXVIII/330/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 14 września 2018 r. stwierdzono aktualność 
obowiązujących planów (uchwalonych w 2008 i 2010 r.) z dopuszczeniem możliwości wprowadzenia w 
nich zmian. Po ocenie uchwalono jeszcze plan na obszarze miejscowości Śniadówka (16 października 2018 
r.) i w związku z tym jest on również aktualny. 
Z dokonanej oceny wynika również, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące 
w gminie nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Baranów. 

Powierzchnia gminy objęta planami zagospodarowania przestrzennego wynosi łącznie ok. 871 ha,  
tj. ok. 10,3% ogólnej powierzchni gminy. Przeznaczenie terenów objętych planami jest następujące: 
 zabudowa mieszkaniowa - 53,5%, 
 zabudowa usługowa - 6,1%, 
 tereny użytkowane rolniczo - 21,9%, w tym zabudowa zagrodowa - 15,3%, 
 zabudowa techniczno-produkcyjna - 0,1%, 
 zieleń i wody - 4,5%, 
 tereny komunikacyjne - 1,9%, 
 infrastruktura techniczna - 12,0% 

Gmina Baranów nie posiada wieloletniego programu działania w zakresie opracowywania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Jednakże z przeprowadzonej analizy wynika, że zachodzące 
procesy przemian w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego przebiegają w gminie Baranów 
w taki sposób, który nie wymaga dodatkowej koordynacji, poza kierunkami i zasadami wyznaczonymi  
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Władze samorządowe mogą  
na bieżąco monitorować potrzeby w zakresie zmian lub aktualizacji studium oraz miejscowych  planów 
analizując wnioski składane przez właścicieli nieruchomości. 
Z przeprowadzonej analizy dokumentów planistycznych oraz wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 
i pozwoleń na budowę wynika, że sytuacja planistyczna gminy Baranów jest korzystna. Znaczny obszar 
gminy w rejonie zwartej zabudowy wsi, a także w rejonie zabudowy kolonijnej, jest objęty miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Jasna sytuacja w obszarach objętych planem miejscowym, 
obejmującym tereny przeznaczone pod zabudowę, pozwala na sprawne realizowanie inwestycji 
dopuszczonych planem. Realizacja inwestycji na obszarach nieobjętych planem miejscowym wymaga 
uprzedniego wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

3. Decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę. 

Liczba wydanych w tym zakresie decyzji świadczy o zainteresowaniu inwestycyjnym na obszarze gminy. 
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W 2019 r. wydano 9 decyzji o warunkach zabudowy; nie wydawano  decyzji celu publicznego.  
Porównanie liczby decyzji w tym zakresie zawiera poniższa tabelka: 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 
Liczba lokalizacja inwestycji celu publicznego 0 0 2 6 0 
Liczba decyzji o warunkach zabudowy 4 3 24 8 9 
Ogółem 4 3 26 14 9 

 
D. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Baranów 

Rada Gminy Baranów, uchwałą Nr XXIX/261/2017 z dnia 27 października 2017 r.  przyjęła ostateczną 
wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Baranów na lata 2017 - 2023. 
Wskazany w Programie obszar rewitalizacji to część miejscowości Baranów o powierzchni 287 ha  
(3,4% powierzchni gminy) i liczbie mieszkańców wynoszącej 1 197 osób (29,6% mieszkańców gminy). 

Szczegółowymi celami założonymi w programie rewitalizacji były: 
 zahamowanie zjawiska degradacji obszaru objętego rewitalizacją; 
 zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego gminy, poprzez nadanie obiektom i terenom 

nowych funkcji społeczno-kulturalnych, przestrzennych i turystycznych; 
 zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru (zrównoważony rozwój);  
  uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki obszaru; 
 przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości;  
 poprawa funkcjonalności komunikacyjnej, ruchu pieszego i otwarcie nowych przestrzeni publicznych 

oraz stanu publicznej infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, 
terenów zielonych;  

 poprawa wizerunku miejscowości wskazanych do rewitalizacji, a co za tym idzie podniesienie  
ich atrakcyjności;  

 zwiększenie dostępności (przebudowa dróg) dla nowych potencjalnych przedsiębiorców  
jak i obecnie funkcjonujących 

Program przewiduje także konkretne projekty jakie miałyby być realizowane: 
 Remont budynku "Wikarówki" na potrzeby społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem 

przestrzennym terenu; szacowany koszt - 2 000 000 zł 
 Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w celu nadania nowej 

funkcji użytkowo-społecznej, turystycznej i kulturalnej; szacowany koszt - 2 500 000 zł 
 Remont/przebudowa zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przestrzeni, w tym m.in. 

dostosowanie nieużytkowanych budynków dla potencjalnych podmiotów gospodarczych  
lub na cele społeczne; szacowany koszt - 8 000 000 zł 

 Punkt profilaktyki zapobiegania przemocy w rodzinie; szacowany koszt 7 000 zł 
 Projekty aktywizujące; szacowany koszt - 300 000 zł 

Program miał być podstawą do pozyskania środków zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej 
(Regionalny Program Operacyjny  Województwa Lubelskiego Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów 
wiejskich), przy czym w każdym z projektów zakładano dofinansowanie na poziomie 95% kosztów. 
We wrześniu 2017 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów 
wiejskich. Gmina Baranów nie złożyła wniosku w ramach tego konkursu. 

W obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Gmina realizowała lub przygotowała  
do realizacji projekty z innych działań niż Rewitalizacja obszarów wiejskich: 
 W 2017 r. Gmina złożyła wniosek pod nazwą Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości 

Baranów - RPO WL Działanie 7.1  Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne. Wartość 
projektu 532 138,83 zł, dofinansowanie - 364 330,85 zł. Wniosek został wybrany do dofinansowania  
i będzie realizowany w 2020 r. Projekt nie został zrealizowany  w 2019 r. ponieważ zdezaktualizowała 
się część dokumentacji. 

 W 2019 r. został zrealizowany projekt Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego  
w miejscowości Baranów (ulica Puławska - łącznie 42 lampy z oprawami LED, z dofinansowaniem  
w ramach RPO WL Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. W 2019 r. przeprowadzono także 
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przetarg na budowę 16 latarń z oświetleniem LED w ulicach: Słoneczna, Spółdzielcza, Cicha  
i Buźniczna. Zadanie zostało zrealizowane w I kwartale 2020 r. 

 Parafia Rzymsko-Katolicka zakończyła w 2019 r. realizację projektu pod nazwą Kompleksowy 
remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela, z dofinansowaniem ze środków 
unijnych  (Działanie 7.1 . Dziedzictwo kulturowe i naturalne . Gmina wspomogła te prace dotacją  
w wysokości 20 000 zł (w 2018 r.). 

 
E. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

W 2019 r. Gmina nie posiadała aktualnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
Ostatnim programem jaki Rada Gminy uchwaliła był program na lata 2012 - 2016. 
Gmina nie posiada w swoich zasobach lokali mieszkalnych. 
Wyznaczono 4 lokale w budynku po byłej szkole w Gródku, które funkcjonują jako lokale socjalne. 
 
F. Program opieki nad zabytkami 

W 2019 r. obowiązywał Program opieki nad zabytkami w Gminie Baranów na lata 2017 – 2020, przyjęty 
uchwałą Nr XXVII/247/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r..  
Program zakłada między innymi: 
 Monitorowanie stanu zachowania zabytków i doprowadzenie do poprawy ich stanu, 
 Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków 
 udostępnianie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego 
 badanie źródeł i opracowanie publikacji dotyczącej historii gminy. 

W ramach realizacji Programu opracowano Gminą Ewidencję Zabytków Gminy Baranów, która została 
przyjęta zarządzeniem Nr VIII/24/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 lutego 2019 r. Gminna Ewidencja 
Zabytków Gminy Baranów obejmuje 31 obiektów zabytkowych oraz 14 stanowisk archeologicznych. 
Jeśli chodzi o obiekty zabytkowe to 6 wpisanych jest do rejestru zabytków, 4 do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków i 21 do ewidencji gminnej. 
Obiektami wpisanymi do rejestru zabytków są: 
 zespół kościelny w Baranowie (kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, dzwonnica bramowa, 

parkan kościelny z czterema kapliczkami i bramkami, cmentarz przykościelny, plebania) wybudowany 
w latach 1764-1781; 

 wiatrak - koźlak w Czołnie z XIX w. 
W 2019 r. program był realizowany w miarę posiadanych środków.  
Ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonano mogiłę na cmentarzu parafialnym 
w Baranowie na miejscu powtórnego pochówku żołnierzy rosyjskich poległych w bitwie pod Żyrzynem. 
Ze środków prywatnych wykonane zostały renowacje obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków: 

 kapliczka słupowa w Czołnie, 
 obelisk kamienny z inskrypcją w Łukawce, 
 kolumna z figurą św. Floriana w Łukawicy 
 kapliczki słupowe w Baranowie (ul. Puławska i Michowska). 

W 2019 r. zakończona została  realizacja projektu pod nazwą Kompleksowy remont konserwatorski 
wnętrza kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela, z dofinansowaniem ze środków unijnych (Działanie 7.1 . 
Dziedzictwo kulturowe i naturalne). Projekt zrealizowany przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Baranowie. 
 
G. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

W Gminie obowiązuje Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy 
Baranów przyjęty uchwałą Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2016 r. 
Plan zakłada, że połączenia komunikacyjne na obszarze Gminy Baranów realizowane będą w ramach 
organizowanej przez Wójta autobusowej komunikacji komercyjnej.  
Obecnie na terenie Gminy nie ma komercyjnych linii komunikacyjnych, które zamykałyby się wyłącznej 
na obszarze Gminy Baranów. 
Zaplanowano następującą sieć połączeń o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Baranów: 
 linia komunikacyjna I: Baranów - Dębczyna - Zagóźdź - Składów - Baranów - Wola Czołnowska - 

Baranów 
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 linia komunikacyjna II: Baranów - Gródek - Łukawica - Łukawka - Karczunek - Huta - Kozioł 
Baranów - Pogonów - Motoga - Baranów 

 linia komunikacyjna III: Baranów - Niwa - Łysa Góra - Śniadówka - Klin - Niwa - Czołna - Baranów 
 linia komunikacyjna IV: Baranów - Dębczyna - Zagóźdź - Składów - Gródek - Łukawka - Karczunek - 

Huta - Kozioł - Wola Czołnowska - Baranów 
 linia komunikacyjna V: Baranów - Gródek - Łukawica - Baranów. 

Organizacja gminnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej odbywałyby się poprzez 
uruchomienie linii w ramach bezpośredniego zawarcia umowy z przewoźnikiem. Obecnie na trasach 
wyznaczonych w Planie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej wykonywany jest 
dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie na podstawie umowy zawartej z firmą 
RAGO Sp. z o.o. z Jeziorzan, wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.  
W 2019 r. uruchomiono  komunikację publiczną do Puław, wykonywaną  przez MZK - Puławy,  
w ramach stosownego porozumienia zawartego z Miastem Puławy, na linii Baranów - Puławy  
z przejazdem przez Pogonów. Komunikacja została uruchomiona z dniem 1 marca 2019 r. Obejmuje: 
 kurs poranny z Puław do Baranowa przez Skrudki i Pogonów i z Baranowa do Puław przez Żerdź i 

Żyrzyn (odjazd z Baranowa o godz. 7:08) 
 kurs popołudniowy z Puław do Baranowa przez Żyrzyn i Żerdź  i z Baranowa do Puław przez 

Pogonów i Skrudki (odjazd z Baranowa o godz. 16:15). 
Koszt realizacji tego zadania wyniósł w 2019 r. 40 200 zł (dotacja Gminy Baranów dla Miasta Puławy). 
Uzupełniająco należy dodać, że przez Gminę wyznaczone są następujące linie komunikacyjne  
o charakterze użyteczności publicznej wyznaczone w planach rozwoju wyższego rzędu: 
 w planie wojewódzkim - linia nr 558: Lubartów - Kamionka - Michów - Baranów - Żyrzyn - Puławy, 
 w planie powiatowym linie: 

 Nr 805: Puławy - Wronów - Osiny - Żyrzyn - Żerdź - Parafianka - Skrudki - Wilczanka- 
Pogonów - Motoga - Baranów; 

 Nr 815: Pulawy - Wronów - Osiny - Żyrzyn - Żerdź - Baranów - (Ryki); 
 Nr 825: Puławy - Wronów - Osiny - Żyrzyn - Żerdź - Baranów - Wola Czołnowska - Kozioł  

Huta - Karczunek - Łukawka - Gródek - Łukawica; 
 Nr 835: Puławy - Wronów - Osiny - Żyrzyn - Zagrody - Łysa Góra - Niwa - Śniadówka - Klin - 

Czołna - Baranów - Dębczyna - Zagóźdź - Składów; 
 Nr 855: Puławy - Wronów - Osiny - Żyrzyn - Żerdź - Baranów - Wola Czołnowska - Kozioł - 

(Michów); 
 Nr 816: Baranów - (Ryki/Dęblin) 

W 2019 r. Wójt Gminy nie wydawał zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób  
w krajowym transporcie drogowym (wójt wydaje zezwolenia tylko na obszarze gminy). 
Na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę oraz Marszałka Województwa przewozy na trasach 
obejmujących gminę Baranów wykonywali: 
 Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe - Sławomir Siwek, Lubartów na trasie Lubartów – 

Michów – Baranów – Warszawa; 
 PKS Ryki na trasie Baranów – Puławy; 
 RAGO Sp. z o.o. Jeziorzany na trasie Michów – Baranów – Puławy; Składów – Baranów – Puławy; 

Baranów – Żyrzyn - Puławy 
Podmioty te miały zawarte umowy z gminą Baranów na korzystanie z przystanków będących własnością 
Gminy.  
 
H. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

W Gminie obowiązuje Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020. Został on przyjęty uchwałą Nr XXVI/235/2017 Rady Gminy 
Baranów z dnia 29 czerwca 2017 r. 
W planie przewidziana jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych: 
1) Modernizacja ujęcia wody - hydrofornia w Śniadówce, 
2) Modernizacja ujęcia wody - hydrofornia w Czołnie, 
3) Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej w Baranowie. 
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Finansowanie tych zadań przewidziano z udziałem środków Unii Europejskiej (RPO WL Działanie 6.4 
Gospodarka wodno-ściekowa) oraz ze środków budżetu gminy. 
W ramach tego planu w 2019 r. wykonano prace dokumentacyjne w zakresie  przebudowy przepompowni 
w Hucie  -  9 454 zł. 
Przewiduje się realizację prac w zakresie modernizacji sieci wodociągowej w latach 2020-2022. 
 
 
I. Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE)  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów został przyjęty uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Gminy  
Baranów z dnia 30 kwietnia 2015 r., ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr X/87/2015 z dnia  
19 listopada 2015 r. Plan uchwalono na lata 2015 - 2020. 
Cele szczegółowe tego Planu zostały określone następująco: 
1) Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych na terenie Gminy Baranów. 
2) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy. 
3) Aktywna postawa Gminy w wypełnianiu obowiązku redukcji zużycia energii finalnej. 
4) Promocja ekoenergetyki oraz zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców Gminy. 

Głównym kierunkiem działania jest uzyskanie mniejszego zużycia energii cieplnej i elektrycznej (również 
poprzez zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji i zużycia energii)  
w poszczególnych obszarach, w celu redukcji emisji CO2 do roku 2020 o 20%. 
Założono, ze główny źródłem finansowania Planu będą środki z budżetu Unii Europejskiej. 
Cele PGN realizowane będą między innymi  poprzez następujące działania: 
 Przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. 
 Wspieranie przedsięwzięć związanych z produkcją energii cieplnej z OZE. 
 Modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 
 Poprawa stanu technicznego dróg gminnych. 

W obszarze objętym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina realizowała lub przygotowała  
do realizacji następujące  projekty: 
 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów. Łączna wartość  

926 335 zł, kwota dofinansowania w ramach RPO WL Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności -  
647 620 zł. W 2019 r. wykonano 42 punktów świetlnych LED na ul. Puławskiej. Ponadto 
przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie 16 punktów świetlnych LED w ulicach 
Słonecznej, Spółdzielczej, Cichej i Buźnicznej (realizacja w 2020 r.) 

 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. W 2017 r. złożono 
wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WL Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora 
publicznego. Wartość projektu - 2 689 217 zł, kwota dofinansowania - 1 773 873 zł. Projekt 
zakwalifikowany do dofinansowania, realizacja w roku 2020. 

 OZE w gminie Baranów. W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie w  ramach RPO WL Działanie 
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość projektu - 1 908 798 zł, kwota dofinansowania -  
1 495 456 zł. Wniosek zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie  zrealizowano w 2019 r. 

 W 2019 r. złożono dwa wnioski o dofinansowanie projektów w zakresie montażu ogniwa 
fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE: 
 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów. Projekt 

został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania (poz. 35 na liście). Wartość 
projektu 1 171 576 zł, przyznane dofinansowanie - 408 553 zł. Realizacja projektu w 2021 r. 

 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów o wartości 
467 367 zł. Projekt został oceniony pozytywnie, ale nie został zakwalifikowany  
do dofinansowania z powodu wyczerpania środków (poz. 189 na liście). 

 Działania w zakresie infrastruktury drogowej opisano w punkcie VIII.J Raportu. 
 
J. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 

Aktualnie obowiązujący Program Ochrony Środowiska dla Gminy Baranów został przyjęty uchwałą  
Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji 
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Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Baranów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022. 
Program jest najważniejszym dokumentem na poziomie gminy dotyczącym spraw środowiska naturalnego 
i określa priorytety polityki ekologicznej Gminy Baranów: 
 działania o charakterze systemowym, w ramach których najważniejszymi celami są podnoszenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców; uwzględnienie ochrony środowiska we wszystkich 
strategiach, programach i planach opracowywanych w Gminie, w tym w planowaniu przestrzennym; 

 ochrona zasobów naturalnych, gdzie do najważniejszych celów zaliczono ochronę przyrody  
i krajobrazu; ochrona i zrównoważony rozwój lasów; racjonalne gospodarowanie zasobami wód,  
w tym mała retencja; racjonalne gospodarowanie powierzchnią ziemi i jej ochrona, w tym wspieranie 
rolnictwa ekologicznego; racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz minimalizacja 
niekorzystnych skutków ich eksploatacji;  

 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego poprzez utrzymywanie wysokiej 
jakości powietrza atmosferycznego oraz redukcja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
podejmowanie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
zapewnienie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych; stworzenie sprawnego systemu 
gospodarki odpadami opartego na odzysku surowców; minimalizacja zagrożenia hałasem 
komunikacyjnym oraz utrzymanie na dotychczasowym poziomie wartości promieniowania 
elektromagnetycznego. 

W Programie zaplanowano szereg działań Gminy o charakterze inwestycyjnym, z których w 2019 r. 
realizowano następujące zadania: 
 budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Puławskiej (42 sztuki lamp ledowych); 
 OZE w gminie Baranów - montaż 155 sztuk zestawów solarnych i 12 zestawów pomp ciepła. 
 przebudowa dróg gminnych i powiatowych - omówione w rozdziale IX pkt J Raportu (Infrastruktura 

drogowa). 
W poprzednich latach przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
następujących projektów z zakresu objętego Programem: 
 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie - realizacja w 2020 r. 
 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów II etap - realizacja  

w latach 2019 - 2020. 
W roku 2019 złożono wnioski o dofinansowanie  następujących projektów: 
 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów. Projekt 

zakwalifikowany do dofinansowania  - realizacja w 2021 r. 
 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych w gminie Baranów. Projekt na liście 

rezerwowej. 

Z realizacji Programu co dwa lata powinien być sporządzany raport. Taki raport w gminie Baranów,  
w okresie obowiązywania obecnego Programu Ochrony Środowiska, nie był do tej pory sporządzony. 
 
 
K. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

W 2018 r. obwiązywała Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baranów na lata  
2014-2020 przyjęta uchwałą Nr XXXI/266/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 15 listopada 2013 r. 
Ogólny cel Strategii (misja) został sformułowany następująco: Stworzenie warunków do umożliwienia 
osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  
Strategia jest dokumentem o charakterze ogólnym i jest rozwijana w szczegółowych programach 
obowiązujących w krótszych okresach. 
Należy zwrócić uwagę, że Strategia była uchwalana w zupełnie innych warunkach funkcjonowania 
pomocy społecznej, w szczególności w zakresie wspierania rodziny, w związku ze znacznym wzrostem 
wsparcia z budżetu państwa poprzez stworzenie od 2016 r. systemu świadczeń wychowawczych na dzieci 
(tzw. 500+), gdzie wsparciem objęto w 2019 r. 586 dzieci z 375 rodzin na kwotę prawie 2,9 mln zł. 
Realizacja omówiona w punkcie IX.F Raportu (Pomoc społeczna i wsparcie rodziny). 
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L. Gminny program wspierania rodziny 

W 2019 r. obwiązywał Gminny Program Wspierania Rodziny  na lata 2019-2021 przyjęty uchwałą  
Nr VI/38/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. 
Realizacja omówiona w rozdziale IX pkt F.6 Raportu. 
  
Ł. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie 

W 2019 r. obwiązywał Gminny Program Wspierania Rodziny  na lata 2019-2021 przyjęty uchwałą  
Nr VI/37/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2019 r. 
Realizatorami Programu byli: 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie 
 SPZOZ w Baranowie. 

Główną rolę w realizacji Programu odgrywa Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest m.in. 
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą i uruchamianie proc3dur mających na celu 
jej powstrzymanie; diagnozowanie problemów i ustalanie przyczyn ich powstawania , opracowywanie 
strategii działań w poszczególnych przypadkach. 
W 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia, natomiast grupy robocze Zespołu spotykały się 
na posiedzeniach 25 razy. 
W tym okresie prowadzono procedurę Niebieskich Kart w 19 rodzinach, w tym w 2019 r. wszczęto  
13 procedur Niebieskiej Karty, w tym 3 na wniosek GOPS i 10 na wniosek Policji. W 5 przypadkach 
zakończono w 2019 r. procedurę Niebieskiej Karty – w 3 przypadkach w związku z ustaniem przemocy  
w rodzinie, w 2 przypadkach ze względu na brak zasadności działań w tym zakresie. Ponadto Zespół 
skierował wnioski do Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie 
przymusu leczenia odwykowego wobec 4 osób. 
W 2019 r. stwierdzono że przemocy w rodzinie doznało: 22 kobiety, 20 mężczyzn i 10 dzieci i młodzieży. 
Przemoc w rodzinie stosowały: 4 kobiety i 15 mężczyzn. W związku z przemocą w rodzinie 1 sprawę 
skierowano do Prokuratury  Rejonowej (umorzona) i 1 sprawę skierowano do Sądu Rodzinnego. 
 
M. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. został przyjęty 
uchwałą Nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Celami Programu zostały określone następująco: 
1) Sukcesywne ograniczanie ilości spożywanego alkoholu przez dorosłych i młodzież,  
2)  Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień oraz monitorowanie sytuacji kryzysowych 

związanych z przemocą w rodzinie spowodowaną nadużywaniem alkoholu,  
3) Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych,  
4) Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki antyalkoholowej,  
5) Rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, 
6) Kontynuacja działalności świetlic socjoterapeutycznych,  
7) Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych,  
8) Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,  
9) Kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim. 
Program zakładał finansowanie następujących przedsięwzięć: 
 wynagrodzenie terapeutów ds. uzależnień, 
 wynagrodzenia członków GKRPA 
 szkolenia w zakresie uzależnień 
 wydawanie opinii lekarskich w przedmiocie uzależnienia 
 działalność świetlic terapeutycznych realizujących programy socjoterapeutyczne 
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 dofinansowanie wypoczynku dzieci  młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 
Realizatorem Programu ze strony Gminy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W trakcie realizacji programu podjęto następujące działania: 
 wszczęto 13 postępowań w sprawie poddanie się leczeniu, w wyniku czego skierowano 3 wnioski  

do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu, skierowano 8 osób na badanie przez 
biegłych sądowych w celu wydania opinii, złożono 2 wnioski do Komisariatu Policji w Kurowie  
o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych; 

 opieką Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu objęto 24 osób, udzielonych 
zostało 59 porad; 

 utrzymywano Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich 
rodzin, prowadzony przez pracownika Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień  
od Alkoholu, czynny w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 w SPZOZ  
w Baranowie, w punkcie udzielono 34 porad dla 14 osób; 

 udzielono pomocy materialnej dla 14 osób z 8 rodzin z problemami alkoholowymi; 
 przeprowadzono kontrole sklepów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  

nie stwierdzono większych nieprawidłowości; 
 realizowano programy profilaktyczne w szkołach; 
 finansowano działalność świetlic realizujących programy socjoterapeutyczne; 
 w ramach realizacji Programu wydatkowano kwotę 38 693 zł, z czego największy udział miało 

dofinansowanie działalności świetlic - 25 173 zł. 
W 2019 r. na terenie Gminy funkcjonowało 12 placówek handlu detalicznego ze sprzedażą napojów 
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym: 
 do 4,5% oraz piwo - 6 
 od 4,5 do 18%       - 4  
 powyżej 18%         - 2. 

 
N. Program przeciwdziałania narkomanii   

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/16/2018  
z dnia 20 grudnia 2018 r.  
Podstawowym celem programu przeciwdziałania narkomanii jest  profilaktyka skierowana nie tylko  
do ogółu społeczeństwa lokalnego, ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży.  
Działania przyjęte do programu są finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia  
na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację programu profilaktyki dotyczącej narkomanii  
w budżecie gminy w 2018 roku wydzielono kwotę 500 zł. 
W roku 2019 z poradni Monar skorzystało 11 osób. 
W ramach profilaktyki realizowano działania podniesienia poziomu wiedzy wśród nauczycieli, rodziców 
dzieci oraz młodzieży w tutejszej szkole.  
Zjawiska narkomanii i eksperymentowanie środkami odurzającymi na terenie naszej gminy nie dało się 
szczegółowo zbadać, gdyż jedynym wiarygodnym sposobem poznania problemu jest przeprowadzenie 
ankiet wśród młodzieży szkolnej.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie prowadzi analizę środowiska lokalnego, zbiera 
informacje z Komisariatu Policji w Kurowie, szkoły oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Baranowie. Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Kurowie wynika,  
iż na terenie gminy Baranów istnieje zagrożenie przestępczością narkotykową jednak nie stwierdzono  
aby kategoria ta była znacząca. Komisariat nie prowadzi rejestracji osób uzależnionych od narkotyków. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie we współpracy z pedagogiem szkolnym, policją  
monitoruje stan problemu na terenie gminy. 
 
O. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi  

W 2019 r. obwiązywał Program współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi  na lata 
2017-2020 przyjęty uchwałą Nr XX/155/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 31 października 2016 r. 
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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 2019 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 2019 r. nawiązano współpracę z polskim Związkiem Pszczelarskim.  Gmina przystąpiła do inicjatywy 
„Gmina Przyjazna Pszczołom” i poparła Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom. Zorganizowano konkursy 
o tematyce pszczelarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz w Gminnym Centrum Kultury  
a w Gminnej Bibliotece Publicznej wystawę książek o tematyce pszczelarskiej. Odbyły się spotkania 
pszczelarzy z młodzieżą i rolnikami. 
 
 
VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 

W roku 2019 r. Rada Gminy Baranów podjęła łącznie 67 uchwał. 
Statystyka uchwał przedstawia się następująco: 

  5 sprawy personalne, 
 28 sprawy finansowe (budżet, opłaty, podatki), 
  7 sprawy organizacji Gminy i funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, 
  9 sprawy gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej, 
  8 sprawy społeczne (oświata, pomoc społeczna, kultura), 
  6 drogownictwo i transport publiczny, 
  4 inne. 

 

Statystyka uchwał

personalne

finansowe

organizacji gminy i jednostek

gospodarki nieruchomościami
i gospodarki przestrzennej

sprawy społeczne

drogownictwo i transport
publiczny

inne

41,8% 

10,4% 

13,4% 

6,0% 7,5% 

11,9% 

9,0% 
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Z podjętych uchwał: 
 38 zostało zrealizowanych w pełni, 
 10 jest w trakcie realizacji, 
 14 jest w stałej realizacji (przepisy gminne, programy wieloletnie) 
  3 są niezrealizowane (wyjaśnienia przy poszczególnych uchwałach) 
  2 były uchylone, w związku z czym nie weszły do realizacji. 

Realizacja poszczególnych uchwał przedstawia się następująco: 

UCHWAŁA NR IV/22/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia stawki opłaty. 
Uchwała w stałej realizacji, jako przepis prawa miejscowego. Uchwała stanowiła, że opłata za odpady 
komunalne  ustalana jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Wysokość stawki ustalona była na 
9,50 zł miesięcznie  przy odpadach zbieranych w sposób selektywny i 19 zł miesięcznie w sposób 
nieselektywny. W taki sposób naliczano opłaty za odpady od 1 kwietnia do końca 2019 r. 

UCHWAŁA NR IV/23/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki  
z odpadami komunalnymi. 
Uchwała w stałej realizacji w 2019 r. Stawki przyjęte uchwałą stosowano od 1 kwietnia  do końca 2019 r. 

UCHWAŁA NR IV/24/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie gminy na 2019 rok. 
Realizacja uchwały omówiona w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 

UCHWAŁA NR IV/25/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia dotyczącego realizacji lokalnego transportu zbiorowego. 
Uchwała wykonana. Porozumienie z Miastem Puławy zostało zawarte w dniu 27 lutego 2019 r. Na mocy 
tego porozumienia i zawartej umowy wykonawczej Miejski Zakład Komunikacyjny w Puławach świadczy 
przewozy pasażerskie na linii Puławy - Żyrzyn - Skrudki - Pogonów - Baranów - Żerdź - Żyrzyn - Puławy, 
wykonując dwa kursy dziennie (rano i po południu). Gmina Baranów udzieliła w 2019 r. Miastu Puławy na 
ten cel dotacji w wysokości 40 200 zł 

UCHWAŁA NR IV/26/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów. 
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego Nr PN-4131.187.2019 z dnia 25 marca 2019 r. 
stwierdzona została nieważność uchwały. 

UCHWAŁA NR IV/27/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie. 
Uchwała zrealizowana. Nabór do ww. placówek oświatowych przeprowadzono zgodnie z kryteriami 
określonymi w uchwale. 

UCHWAŁA NR IV/28/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 
Uchwała w stałej realizacji, jako przepis prawa miejscowego. Opłaty za usługi opiekuńcze pobierane są  
w wysokości ustalonej uchwałą. 

UCHWAŁA NR IV/29/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych. 
Uchwała zrealizowana. Objęte uchwałą działki gruntu nr 887/4, o pow. 74 m2, nr 887/5 o pow. 134 m2   
oraz nr 887/8 o pow. 754 m2 w miejscowości Baranów zostały wydzierżawione na okres od 1.04.2019 r.  
do 31.03.2020 r. 

UCHWAŁA NR IV/30/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych. 
Uchwała zrealizowana. Zarząd Województwa nadał drodze numer 124144L. 
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UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY BARANÓW z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych  
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Uchwała w stałej realizacji, jako przepis prawa miejscowego. Uchwała wyznaczyła nowych inkasentów, 
którzy pobierali należności od dnia 4 marca 2019 r. 

UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY BARANÓW z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Uchwała w stałej realizacji, jako przepis prawa miejscowego. Uchwała wyznaczyła nowych inkasentów, 
którzy pobierali należności od dnia 4 marca 2019 r. 

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY BARANÓW z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
Uchwała w stałej realizacji, jako przepis prawa miejscowego. Uchwała wyłączyła cmentarze spod 
zorganizowanego przez Gminę wywozu odpadów komunalnych. W związku z tym  od dnia wejścia w 
życie uchwały za wywóz odpadów z cmentarza odpowiada Parafia Rzymsko-Katolicka w Baranowie.  

UCHWAŁA NR VI/34/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie gminy na 2019 rok. 
Realizacja uchwały omówiona w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 

UCHWAŁA NR VI/35/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 
Uchwała realizowana na bieżąco w trakcie roku 2019. 

UCHWAŁA NR VI/36/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody  
na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranów środków stanowiących fundusz sołecki. 
Uchwała zrealizowana. W budżecie Gminy Baranów na 2020 r. nie wyodrębniono środków na fundusz 
sołecki. 

UCHWAŁA NR VI/37/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021. 
Uchwała realizowana na bieżąco w 2019 r. Szersze omówienie w pkcie VI.Ł Raportu. 

UCHWAŁA NR VI/38/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny  na lata 2019 - 2021. 
Uchwała realizowana na bieżąco w 2019 r. Szersze omówienie w pkcie IX.F.6 Raportu. 

UCHWAŁA NR VI/39/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów oraz określenia granic obwodów  
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. 
Uchwała realizowana na bieżąco od roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie z Gminy Baranów, zgodnie  
z uchwałą, uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Baranowie. 

UCHWAŁA NR VI/40/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca 
lokalizacji przystanków komunikacyjnych. 
Uchwała zrealizowana. W miejscach wskazanych w uchwale, tj. ul. Tartaczna w Baranowie (droga 
powiatowa 2500L) oraz w Składowie  Zagoździu (droga powiatowa 1518L) zostały wyznaczone  
przez powiat puławski przystanki autobusowe. 

UCHWAŁA NR VI/41/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki  
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów 
na 2019 r. 
Uchwała realizowana na bieżąco w 2019 r. Na realizację Programu zaplanowano 8 000,00 zł. 
Wydatkowano 7 004,50 zł, na: 
 odłów i zapewnienie opieki w schronisku dla 3 psów, 
 zakup karmy, 
 inne usługi weterynaryjne. 
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UCHWAŁA NR VI/42/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Baranowie. 
Zmiana w składzie Rady Społecznej wynikała ze zmiany w składach organów Gminy Baranów. Uchwała 
została wdrożona w życie. 

UCHWAŁA NR VII/43/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie gminy na 2019 rok. 
Realizacja uchwały omówiona w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 

UCHWAŁA NR VII/44/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 
Uchwała realizowana na bieżąco w trakcie roku 2019. 

UCHWAŁA NR VII/45/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Baranowie. 
Uchwała zrealizowana. 

UCHWAŁA NR VII/46/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów. 
Uchwała w realizacji. Po dokonaniu analizy potrzeb w zakresie zmian w studium, procedura zmiany 
studium została  wszczęta w dniu 27 marca 2020 r. poprzez stosowne obwieszczenie Wójta Gminy. 

UCHWAŁA NR VII/47/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 
darowizny na rzecz powiatu puławskiego nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę powiatową.  
Uchwała zrealizowana. Akt notarialny został zawarty 12 lutego 2020 r. 

UCHWAŁA NR VII/48/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
na okres 5 lat nieruchomości gruntowych. 
Uchwała nie została jeszcze zrealizowana. Nie odbył się przetarg na wydzierżawienie tej nieruchomości.  

UCHWAŁA NR VII/49/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowych. 
Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała dotyczyła wydzierżawienia na okres 25 lat na rzecz PGE 
Dystrybucja SA w Lublinie gruntów o łącznej pow. 126,47 m2, pod urządzeniami elektroenergetycznymi. 
Trwają negocjacje warunków umowy z PGE Dystrybucja. 

UCHWAŁA NR VII/50/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
zabudowanych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej. 
Uchwała zrealizowana. Zgodnie z uchwałą została wydzierżawiona na okres 11 lat na rzecz PPHU 
"AMAR" Andrzej Janisz zabudowana działka nr 2785/2 w Baranowie, o pow. 0,2350 ha. Umowa została 
podpisana 19 lipca 2019 na okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2030 r. 

UCHWAŁA NR VII/51/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Uchwałą zrealizowana. 

UCHWAŁA NR VII/52/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęci programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Baranów oraz zasad przyznawania 
nagrody Wójta Gminy Baranów. 
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.330.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. 
stwierdzona została nieważność uchwały. 

UCHWAŁA NR VII/53/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Rady 
Programowej działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Baranowie. 
Uchwała wdrożona w życie. 

UCHWAŁA NR VII/54/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Rady 
Programowej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie. 
Uchwała wdrożona w życie. 
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UCHWAŁA NR VII/55/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za 
2018 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" 
Uchwała zrealizowana. 

UCHWAŁA NR VII/56/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Baranów na 2019 r. 
Uchwała zrealizowana. 

UCHWAŁA NR VII/57/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 
wnoszenie inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą 
odpowiadać składane projekty. 
Uchwała w stałej realizacji, jako przepis prawa miejscowego. 

UCHWAŁA NR VIII/58/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy na 2019 r. 
Realizacja uchwały omówiona w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 

UCHWAŁA NR VIII/59/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Baranów za 2018 r. 
Uchwała zrealizowana. 

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu  
za 2018 rok. 
Uchwała zrealizowana. 

UCHWAŁA NR VIII/61/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Baranów z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 
Uchwała zrealizowana. 

UCHWAŁA NR VIII/62/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Baranów partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego pod nazwą "Nowa 
szansa" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. 
Projekt nie uzyskał dofinansowania. 

UCHWAŁA NR IX/63/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy na 2019 r. 
Realizacja uchwały omówiona w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 

UCHWAŁA NR X/64/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok. 
Realizacja uchwały omówiona w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 

UCHWAŁA NR X/65/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 
Uchwała realizowana na bieżąco w trakcie roku 2019. 

UCHWAŁA NR X/66/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania  Komisji konkursowej  
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie. 
Uchwałą zrealizowana. Komisja przeprowadziła dwa postępowania konkursowe, które nie dały rezultatu 
(nie wpłynęła żadna oferta). Działania Komisji i Wójta doprowadziły do znalezienia odpowiedniego 
kandydata - lek. med. Marek Kuźma. Komisja tę kandydaturę zaopiniowała pozytywnie a Wójt powołał 
Pana Marka Kuźmę na stanowisko Kierownika SPZOZ w Baranowie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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UCHWAŁA NR X/67/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku 
motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Baranów.  
Uchwała w bieżącej realizacji od dnia 1września 2019 r. 

UCHWAŁA NR XI/68/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian  
w budżecie gminy na 2019 rok. 
Realizacja uchwały omówiona w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 

UCHWAŁA NR XI/69/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 
Uchwała realizowana na bieżąco w trakcie roku 2019. 

UCHWAŁA NR XI/70/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Ryki 
zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Baranów. 
Uchwała nie została zrealizowana. Nie doszło do zawarcie porozumienia z Gminą Ryki, z powodu zmiany 
warunków (zwiększenia odpłatności) świadczenia usług przez PKS Ryki. 

UCHWAŁA NR XI/71/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej. 
Zgodnie z uchwałą została wydzierżawiona na okres 1 roku na rzecz osoby fizycznej działka nr 871/11  
w Baranowie, o pow. 0,1154 ha. Umowa została podpisana na okres od 16 listopada 2019 r. do 15 listopada 
2020 r. 

UCHWAŁA NR XII/72/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok. 
Realizacja uchwały omówiona w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 

UCHWAŁA NR XII/73/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów na rok 2020. 
Uchwała zrealizowana. Wymiaru podatku od nieruchomości na 2020 r. dokonano w oparciu o stawki 
przyjęte uchwałą. 

UCHWAŁA NR XII/74/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok 
Uchwała zrealizowana. Wymiaru podatku rolnego dokonano przy zastosowaniu obniżonej stawki 
wynikającej z podjętej uchwały. 

UCHWAŁA NR XII/75/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2020 roku 
Uchwała w stałej realizacji. Do wymiaru podatku od środków transportowych w 2020 r. stosuje się stawki 
przyjęte uchwałą. 

UCHWAŁA NR XII/76/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów. 
Uchwała w bieżącej realizacji. 

UCHWAŁA NR XII/77/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych. 
Uchwała zrealizowana. Droga na działce nr 1555/2 w Baranowie (Wygon) otrzymała numer 124147L. 

UCHWAŁA NR XIII/78/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok. 
Realizacja uchwały omówiona w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. 

UCHWAŁA NR XIII/79/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 
Uchwała realizowana na bieżąco w trakcie roku 2019. 
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UCHWAŁA NR XIII/80/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Uchwała w bieżącej realizacji w 2020 r. 

UCHWAŁA NR XIII/81/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy  
na 2020 rok. 
Uchwała w bieżącej realizacji w 2020 r.  

UCHWAŁA NR XIII/82/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Baranowie, zlokalizowanej w Śniadówce oraz zamiaru dokonania zmiany 
statutu Biblioteki. 
Uchwała w realizacji. Wysłano do zaopiniowania przez Wojewódzką Bibliotekę w Lublinie. 

UCHWAŁA NR XIII/83/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2020 rok. 
Uchwała w bieżącej realizacji w 2020 r.  

UCHWAŁA NR XIII/84/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2020 rok. 
Uchwała w bieżącej realizacji w 2020 r.  

UCHWAŁA NR XIII/85/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina 
Baranów. 
Uchwała w stałej realizacji, jako przepis prawa miejscowego. 

UCHWAŁA NR XIII/86/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej. 
W uchwale jest błąd w zakresie numerów działek. Uchwała będzie musiała być uchylona i podjęta nowa. 

UCHWAŁA NR XIII/87/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
samodzielnego lokalu użytkowego. 
Uchwała zrealizowana. Zgodnie z uchwałą zawarto nową umowę najmu z dotychczasowym najemcą (lokal 
fryzjerski) na okres od 29 lutego 2020 r. do 28 lutego 2023 r. 

UCHWAŁA NR XIII/88/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty. 
Uchwała w stałej realizacji, jako przepis prawa miejscowego (od 1 lutego 2020 r.). 
 
VIII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI  
 

Gmina Baranów jest członkiem: 
 Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny, 
 Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" 
 Stowarzyszenia "DOM EUROPA". 

Gmina współpracuje z Powiatem Puławskim, w szczególności w inwestycjach drogowych na terenie 
Gminy, wspierając Powiat finansowo. 

W 2019 r. nawiązano współpracę z Miastem Puławy w zakresie wykonywania usług komunikacji 
publicznej pasażerskiej przez MZK Puławy. 

Gmina utrzymuje kontakty z Gminami Baranów w woj. mazowieckim i wielkopolskim. 
 
IX. ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI GMINY BARANÓW  

W 2018 R.  
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/320/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie 
określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy - raport powinien zawierać analizę 
działalności Gminy Baranów w następujących obszarach: 
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1) ochrony środowiska naturalnego, 
2) demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, 
3) oświaty i wychowania, 
4) kultury, sportu i rekreacji, 
5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 
6) pomocy społecznej, 
7) ochrony zdrowia, 
8) rolnictwa, 
9) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. 

W tym rozdziale Raportu są przedstawione informacje w obszarach określonych w uchwale Rady Gminy 
oraz dodatkowo w innych dziedzinach, ważnych z punktu widzenia funkcjonowania Gminy. 
 
A. Ochrona środowiska naturalnego 

1. Ochrona środowiska 

Zrealizowane zadania rzeczowe z zakresu ochrony środowiska przedstawiono w rozdziale VI pkt J 
Raportu. 

Ponadto w 2019 r. Wójt Gminy wydał 2 decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska: 
 decyzja z dnia 14 czerwca 2019 r.  stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej  
o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 211, 212/1, 
obręb 0018 Wola Czołnowska, gmina Baranów"; 

 decyzja z dnia 15 listopada 2019 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej  
o mocy do 1 MW na terenie m. Czołna, gm. Baranów dz. nr 169/2". 

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi 

2.1. Charakterystyka systemu 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów zostały objęte 
nieruchomości zamieszkałe i  nieruchomości niezamieszkałe, na których powstawały odpady komunalne. 

Odpady od właścicieli nieruchomości odbierane są z następującą częstotliwością:  
 odpady selektywne i odpady zmieszane - jeden raz w miesiącu; 
 odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

odpady budowlane i rozbiórkowe - dwa razy w roku (maj, październik). 

Na terenie gminy prowadzona jest zbiórka frakcji odpadów: 
 niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne - pojemniki; 
 papier i tektura - worki w kolorze  białym; 
 opakowania z metali z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – worki w kolorze 

żółtym; 
 szkło – worki w kolorze niebieskim; 
 odpady ulegające biodegradacji – worki w kolorze brązowym; 
 popiół – worki w kolorze czerwonym. 

Na terenie Gminy Baranów (przy ul. Cmentarnej w Baranowie) funkcjonuje punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy mogą dostarczać odpady tj.: przeterminowane leki  
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i remontowe stanowiące 
odpad komunalny oraz papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji,  
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Punkt czynny jest w poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek 
-  piątek od 7:00 do 15:00. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości realizowane były przez firmę  ,, Rago’’ Sp. z o.o.,  z Jeziorzan, która została 
wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. 
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Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w okresie od 1 stycznia 2019 r.  
do 31 grudnia 2019 r. kształtowały się następująco: 

Opłaty od nieruchomości 
zamieszkałych i 

niezamieszkałych. 

Stawka opłaty przy 
selektywnym zbieraniu (zł) 

do 31.03/od 1.04 

lub 

Stawka opłaty przy 
nieselektywnym zbieraniu (zł) 

do 31.03/od 1.04 

Opłata za jedną osobę 7,50/9,50 16,00/19,00 

Opłata za jeden pojemnik o 
objętości 0,12m³ 

16,00/20,00 32,00/40,00 

Opłata za jeden pojemnik o 
objętości 1,10m³ 

160,00/203,00 320,00/406,00 

Opłata za jeden pojemnik o 
objętości 2,5m³ 

335,00/425 670,00/850,00 

Opłata za pojemniki o 
objętości 7,00m³ 

935,00/1 187,00 1  870,00/2 374,00 

Odpady komunalne zebrane z tereny Gminy Baranów przekazane zostały  do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych prowadzonej 
przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Puławach. 

W 2019 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi. 

2.2. Liczba mieszkańców i ilość nieruchomości niezamieszkałych. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba mieszkańców zameldowanych – 3 939 osób. Liczba osób 
zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 3 109 osób.  

Różnica w podanej liczbie mieszkańców ( 830 osób) wynika m.in. z tego, że wiele osób zamieszkuje poza 
miejscem stałego zameldowania. 

Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości  niezamieszkałych  wynosiła 36. 

Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach  
i decyzjach oraz sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

2.3. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Baranów 

W 2019 r. łączna masa odebranych z nieruchomości  odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów  
budowlanych i rozbiórkowych, wynosiła 635,390 Mg (wzrost o 24,9% w stosunku do 2018 r.),  
w tym: 
 zmieszane odpady komunalne – 403,900 Mg, 
 zmieszane odpady opakowaniowe – 53,020 Mg, 
 opakowania ze szkła - 50,900 Mg, 
 inne odpady nie ulegające biodegradacji – 30,520 Mg, 
 odpady wielkogabarytowe – 2,880 Mg, 
 popioły paleniskowe z gospodarstw domowych – 14,220 Mg, 
 bioodpady – 12,160 Mg, 
 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 1,240 Mg, 
 opakowania z tworzyw sztucznych – 14,390 Mg, 
 opakowania z papieru i tektury – 35,200 Mg, 
 zużyte opony – 15,060 Mg, 
 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – 1,900 Mg. 
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Ponadto w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Baranowie zebrano 1 935,700 Mg 
zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażeniowych. 

2.4. Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania  
do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 r. 

Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, 
określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.). Zgodnie  z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane  
do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów.  

W odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wymagany minimalny poziom na 2019 r. wynosił 40%. 
Nie można określić poziomu osiągniętego przez Gmina Baranów ze względu na przesunięcie terminu 
sprawozdań ze względu na epidemię koronawirusa.  

W odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku wymagany minimalny poziom na 2019 r wynosił 60%. 
Gmina Baranów osiągnęła poziom 99,9 %.  

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczanie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

W 2019 r. Gmina Baranów osiągnęła poziom 40% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do Nie można określić poziomu osiągniętego przez Gmina Baranów  
ze względu na przesunięcie terminu sprawozdań ze względu na epidemię koronawirusa.  

2.5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Baranów wyniosły 
517 690 zł (wzrost o 17,0% w stosunku do 2018 r.).  
Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości  wyniosły 359 673 zł (wzrost  
o 11,8%).  
Zatem w 2019 r. Gmina do odbioru odpadów od mieszkańców dopłaciła kwotę 158 017 zł  
z dochodów własnych. 

2.6. Podsumowanie 

Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów w 2019 r. pozwala 
ocenić system pozytywnie. Przede wszystkim należy zauważyć, że gmina osiągnęła wymagane przepisami 
prawa poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów selektywnie zebranych  
i ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania  
oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  
Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast brak zbilansowania wydatków przeznaczanych  
na funkcjonowanie systemu zbierania odpadów komunalnych z dochodami osiąganymi z tytułu opłat  
od właścicieli nieruchomości.  
Należy zwrócić także uwagę na stosunkowo wysoki wzrost łącznej masy odpadów komunalnych 
odebranych z nieruchomości – prawie 25,0% 

 

 
B. Demografia i przedsięwzięcia prorodzinne 

Problemy demograficzne zostały przedstawione w rozdziale II  pkt A.3 (Ludność). Przedsięwzięcia  
prorodzinne zostały przedstawione w niniejszym rozdziale  w pkcie  F (Pomoc społeczna i wsparcie 
rodziny). 
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C. Oświata i wychowanie 

1. Sieć szkół 

Zadania oświatowe w Gminie Baranów w 2109 r. realizowane były przez jedną placówkę - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Baranowie, w której skład wchodziły: 
1. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie 
2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie, 
3. Gminne Przedszkole w Baranowie. 

Placówka całą swoją działalność prowadziła w obiektach zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 2. 
Granice obwodu szkolnego placówki obejmują obszar całej gminy Baranów. 
W związku z reformą oświatową Gimnazjum z końcem roku szkolnego 2018/2019 zakończyło swoją 
działalność. 

2. Baza szkoły 

Obiekty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajdują się na działce o numerze ewid. 2856 o powierzchni 
1,6398ha. Położenie obiektów ilustruje poniższa mapka. 

 
Źródło: geoportal.gov.pl 
 
Powierzchnia i kubatura budynku szkolnego: 

 
Budynek 
szkolny 

Łącznik 
Sala gimnastyczna 

(w tym szatnie, magazyn, 
pokój n-li W-F) 

RAZEM 

Powierzchnia 
zabudowy 

827,00 171,40 548,00 1546,40m2 

Powierzchnia 
użytkowa 

2749,60 298,80 429,20 3477,60m2 

Kubatura 12.305,00 1.303,00 3.801,00 17.409,00m3 
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2.1. Stan budynku:  
Budynek główny został oddany do użytku w 1994 roku, sala gimnastyczna oddana do użytku w 1997 r. 
Ogólny stan budynku jest dobry, zapewniający bezpieczne jego użytkowanie. Jednak wiek budynku 
powoduje, że jest konieczny jego generalny remont. Konieczne jest docieplenie budynku, wymiana stolarki 
okiennej, odnowa elewacji, remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, wykonanie 
odprowadzenia wód opadowych. 
 
Wewnątrz budynku, konieczne są następujące prace: 
 Wymiana części oświetlenia (w większości budynku są lampy jarzeniowe, tylko w części 

przedszkolnej lampy LED 
 Wymiana posadzek (są płytki PCV wymagające stałych napraw) 
 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  (instalacja stalowa, grzejniku żeliwne), wodociągowej 

(stalowa) i kanalizacyjnej (żeliwne). Rury są wewnętrznie skorodowane i występują częste awarie. 
Kuchnia  i stołówka są w dobrym stanie technicznym. Na początku 2019 roku przeprowadzono remont 
powłok malarskich. Kuchnia zasilana jest parą produkowaną z kotła napędzanego olejem opałowym. 
W 2020 r. zostaną przeprowadzone prace związane z termomodernizacją budynku. 
 

2.2. Pomieszczenia szkoły 

Szkoła dysponuje: 
 22 salami lekcyjnymi   – 8 na II piętrze, 6 na I piętrze, 8 na parterze. 
 3 pracowniami – 2 pracownie informatyczne (jedna na II piętrze i jedna na parterze), 1 pracownia 

fizyczno-chemiczna na I piętrze,  
 specjalistyczną salą dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
 gabinetem logopedy i gabinetem pedagoga na I piętrze oraz gabinetem profilaktyki zdrowotnej. 
 kuchnią i stołówką  – kuchnia o powierzchni ok. 51 m2 , stołówka  o powierzchni ok. 86 m2.  

W szkole funkcjonuje kuchnia i jadalnia, przewidziana docelowo na 350 osób.  Posiłki przygotowuje 
się w dwóch parowych kotłach warzelnych o pojemności 250 l oraz kotłach przechylnych. Para 
zasilająca produkowana jest w kotłowni budynku za pośrednictwem olejowego kotła. Większość 
wyposażenia i sprzętu pochodzi z czasu otwarcia stołówki, tj. z 2003 r. i jest wysłużona. Sprzęt 
wymaga wymiany i modernizacji. Gmina złożyła wniosek do Wojewody Lubelskiego  
o dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni. 

2.3. Baza sportowa szkoły 

Szkoła dysponuje następującą bazą sportową: 

 Sala gimnastyczna o powierzchnia 429 m2.  Ogólny stan sali gimnastycznej jest zadawalający. 
Konstrukcja murowana, żelbetowa. Posadzka sali – drewniany parkiet, w stanie dobrym. Ostatnie 
malowanie w 2015 r. 

 Boisko wielofunkcyjne – 1870 m2. Boisko pokryte trawą syntetyczną, wypełnione piaskiem 
mineralnym. Stan boiska zły. Drenaż boiska nie działa, przez co wody opadowe nie są odprowadzane 
z jego powierzchni. Trawa boiska utraciła swoje właściwości, powierzchnia jest twarda i szorstka. 
Powierzchnia boiska wymaga wymiany.  

 Boisko piłkarskie oddane do użytku 14 maja 2014 r. – powierzchnia 4320 m2. Pokryte trawą 
syntetyczną, wypełnione granulatem o średnicy od 1-3 mm. Bieżnia 60 m o nawierzchni 
poliuretanowej. Stan boiska bardzo dobry. Boisko do piłki nożnej nie spełnia wymogów w zakresie 
minimalnych wymiarów uprawniających do prowadzonych rozgrywek ligowych przez Polski Związek 
Piłki Nożnej. 

3. Liczba oddziałów 

Rok szkolny Ogółem Gimnazjum SP Przedszkole 

2018/2019 23 2 15 6 

2019/2020 20 - 14 6 
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4. Liczba uczniów 

Rok szkolny Ogółem Gimnazjum SP Przedszkole 

2018/2019 433 37 259 137 

2019/2020 369 - 241 121 

 
5. Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 

Rok szkolny Ogółem Dyplomowani Mianowani Kontraktowi Stażyści Bez stopnia 

2018/2019 43,66 32,26 9,84 1,56 0 0 

2019/2020 40,56 35,18 4,66 0,72 0 0 

 
6. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 

W roku szkolnym 2017/2018 placówka zatrudniała łącznie 20 pracowników niepedagogicznych (19 
etatów), w tym pracownicy administracji 5 osób (główny księgowy, 2 samodzielnych referentów, starszy 
inspektor i kierownik kuchni) oraz 15 pracowników obsługi (8 woźnych, 2 dozorców, 5 osób  
na obsłudze stołówki). W roku szkolnym 2018/2019 stan zatrudnienia w tym zakresie nie uległ zmianie. 

7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

W gimnazjum do egzaminu przystąpiło 37 uczniów. Średni wynik szkoły w poszczególnych częściach 
egzaminu przedstawia się następująco (w % możliwych do uzyskania punktów): 
 język polski – 59,6% 
 historia i wiedza o społeczeństwie – 52,7% 
 matematyka - 41,1% 
 przedmioty przyrodnicze -  46,6% 
 język angielski – 53,6% 

Wyniki egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie niżej średnim,  
z matematyki i przedmiotów przyrodniczych mieściły się w poziomie średnim, natomiast z języka 
angielskiego w poziomie niskim.  
Indywidualnie wyniki egzaminów wahały się w następujących granicach: 
 język polski - od 25,0 do 93,8% 
 historia i wiedza o społeczeństwie - od 21,9 do 84,4% 
 matematyka – 6,9 do 86,2% 
 przedmioty przyrodnicze -  17,9 do 72,4% 
 język angielski – 15,0 do 97,5%. 

Poniższy wykres przedstawia porównanie średnich wyników egzaminu w naszej szkole z wynikami  
w powiecie, województwie i w szkołach wiejskich. 
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Średnie wyniki szkoły w zakresach j. polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych, są bardzo 
zbliżone do wyników ogólnych. Z historii i j. angielskiego wynik odbiega od ogólnego. W porównaniu  
ze szkołami wiejskimi wynik szkoły jest zbliżony lub taki sam. Potwierdził to wynik szkoły w skali 
staninowej, gdzie wszystkie części egzaminu, z wyjątkiem j. angielskiego, zostały usytuowane w zakresie 
wyników średnich. Jedynie j. angielski znalazł się w 3 staninie – o jeden stopień niżej niż w poprzednim 
roku. 

Analiza rozkładów wyników w poszczególnych częściach egzaminu wskazuje, że najłatwiejszy okazał się 
egzamin z języka polskiego. Natomiast najtrudniejszy okazał się egzamin z j. angielskiego.  

Matematyka tradycyjnie okazała się trudna, jednak nie odbiega od ogólnej tendencji w kraju. Wynik z tego 
przedmiotu oraz z przedmiotów przyrodniczych jest najbardziej zbliżony do wyników powszechnych. 

W ramach przedmiotów przyrodniczych najtrudniejsze okazały się zadania z chemii i geografii  
a najłatwiejsze z biologii.  

W porównaniu do poprzedniego roku jest to wynik nieznacznie niższy w zakresie  
j. polskiego,  historii i j. angielskiego. 

 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty. 
Do egzaminu przystąpiło 52 uczniów. Średni wynik szkoły w poszczególnych częściach egzaminu 
przedstawia się następująco (w % możliwych do uzyskania punktów): 

 język polski - 52% 
 matematyka - 43% 
 język angielski - 46% 

Wyniki egzaminów według 9-stopniowej skali staninowej były następujące: z języka polskiego,  
na poziomie niskim, matematyki mieściły się na poziomie średnim, natomiast z języka angielskiego  
na poziomie niżej średnim. 
Indywidualnie wyniki egzaminów wahały się w następujących granicach: 
 język polski - od 14 do 92% 
 matematyka – od 6,7 do 93,3% 
 język angielski -  od 11,7 do 100%. 

Poniższy wykres przedstawia porównanie średnich wyników egzaminu w naszej szkole z wynikami  
w powiecie, województwie i w szkołach wiejskich. 

 

 Egzamin w klasie ósmej został przeprowadzony pierwszy raz w nowej formule. 
Z powyższych zestawień wynika, że w porównaniu z innymi szkołami uczniowie klas ósmych osiągnęli 
najlepszy wynik z matematyki, natomiast najsłabiej wypadł egzamin z j. polskiego. 
Zestawienia średnich wyników szkoły w zakresach z języka polskiego i języka angielskiego wykazują 
poziom niższy niż ogólny. W zakresie matematyki poziom jest bardzo zbliżony do wyników ogólnych.  
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9. Finansowanie oświaty 
Z budżetu gminy na zadania oświatowe wydatkowano w 2019 r. łącznie kwotę 5 344 779 zł (działy 
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza). W porównaniu z 2018 r. wydatki wzrosły 
o  275 101 zł (5,4%). 
Natomiast dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji celowych z budżetu państwa  
na zadania oświatowe wyniosły łącznie 3 135 873  zł, w tym 2 966 195 zł subwencja i 169 182 zł dotacje. 
Nastąpił spadek finansowania oświaty gminnej z budżetu państwa o 77 116 zł (2,4%). 
Finansowanie zadań oświatowych ze środków własnych zamknęło się zatem w 2019 r. kwotą  
2 208 906 zł . Wzrost o 352 217 zł (19,0%). 
 
 

Porównanie subwencji i dotacji z wydatkami oświatowymi 

 
 
 
Z wydatkowanych ogółem środków na oświatę kwota 4 498 220 zł stanowiła koszty osobowe 
(wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowy i wiejski, ZFŚS). Stanowiło to 84,2% wydatków 
oświatowych. 

Struktura wydatków oświatowych przedstawia się następująco: 
 Szkoła Podstawowa - 3 247 818 zł (60,8%), 
 Gimnazjum - 331 124 zł  (6,2%), 
 Przedszkole - 933 012 zł (17,5%), 
 stołówka szkolna - 446 252 zł (8,3%), 
 dowożenie uczniów do szkół  - 225 579 zł (4,2%), 
 pozostałe - 160 994 zł (3,0%). 
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Struktura wydatków oświatowych 

   
 
 

 

D. Kultura, sport, rekreacja 

Zadania z zakresu kultury realizowane są w Gminie przez dwie instytucje kultury - Gminne Centrum 
Kultury w Baranowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Baranowie. 
 

1. Gminne Centrum Kultury 

Gminne Centrum Kultury w Baranowie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie 
Uchwały Nr XVI/138/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 9 listopada 2007 r. Zasady i zakres działalności 
Centrum określa jego Statut nadany uchwałą Nr XXV/220/2017 Rady Gminy Baranów  
z dnia 26 maja 2017 r. 
Do podstawowych zadań Centrum należy: 
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywanie przez sztukę, 
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz realizacja zadań 

z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, 
3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 

 i sztuką, 
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajane potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 
6) promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy  

oraz współpraca rzeczowa i finansowa z kołami gospodyń wiejskich i organizacjami skupiającymi 
seniorów, 

7) organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorów 
autorskich, spotkań literackich i innych mających na celu upowszechnianie kultury, 

8) prowadzenie świetlic środowiskowych, w tym realizujących programy socjoterapeutyczne  
adresowane do mieszkańców gminy Baranów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Pracą Centrum kieruje dyrektor powoływany przez Wójta Gminy. Przy Centrum, jako organ doradczy, 
działa Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury powoływana przez Radę Gminy. 

Szkoła Podstawowa 
60,8% 

Dowożenie uczniów 
4,2% 

Stołówka 
8,3% 

Przedszkole 
17,5% 

Gimnazjum 
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GCK prowadzi działalność w swojej siedzibie w Baranowie, przy ul. Rynek 14 oraz w 3 świetlicach 
środowiskowych (Baranów, Kozioł, Śniadówka). 
Zatrudnienie na koniec 2019 r. wynosiło 4,75 etatu (dyrektor - 1; główna księgowa - 0,75;  
instruktorzy – 2,0; animator kultury – 0,5; obsługa biurowa – 0,5). 
Przychody GCK wyniosły w 2019 r. kwotę 388 794 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy - 381 000 zł. 
Wydatki wyniosły 392 562 zł, w tym koszty osobowe pracowników – 240 051 zł (61,1%).  
Przychody GCK zasiliły środki pozostałe na koniec 2018 r. w kwocie 6 733 zł; na koniec roku 2019  
na rachunku pozostała kwota 2 965 zł. 
W 2019 r. w GCK prowadzono systematycznie zajęcia  przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Zajęcia prowadzono w zakresie informatyki, ceramiki, plastyki, muzyki, sztuki kulinarnej, rękodzielnictwa. 
Organizowane były również imprezy o charakterze rekreacyjnym (pikniki, wycieczki, kolonie). 
Najważniejsze uroczystości i imprezy organizowane przez GCK w 2019 r.: 
 XI Przegląd Kolęd i Pastorałek 
 spotkanie noworoczne dla osób starszych i samotnych a gminy Baranów, 
 uroczysty pochówek na cmentarzu w Baranowie  szczątków 80 żołnierzy armii carskiej poległych  

w bitwie pod Żyrzynem w 1863 r. 
 Gminny Dzień Kobiet, 
 konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną oraz babkę wielkanocną, 
 uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja, połączone z Festiwalem Św. Floriana; 
 Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel" 2019, 
 uroczystość z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej 
 zakończenie lata w Zagoździu, 
 udział w dożynkach powiatowych w Kurowie, 
 organizacja dożynek gminnych w Baranowie 
 Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, 
 spotkanie z okazji wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, 
 uroczyste obchody Święta Niepodległości, 
 świąteczne spotkanie mieszkańców i kiermasz bożonarodzeniowy. 

Ogółem w 2019 r. GCK zorganizowało 65 przedsięwzięć dla mieszkańców, liczba uczestników – 9 150. 
 

2. Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie została utworzona z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie 
Uchwały Nr XVI/139/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 9 listopada 2007 r. Zasady i zakres działalności 
Biblioteki określa jej Statut nadany uchwałą Nr XXV/221/2017 Rady Gminy Baranów  
z dnia 26 maja 2017 r. 
Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków 
informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,  

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej  
i popularyzatorskiej,  

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 
międzybibliotecznej,  

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy, 
6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa  

i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,  
7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,  
8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, 

sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy. 
Pracą Biblioteki kieruje dyrektor powoływany przez Wójta Gminy.  W Bibliotece, jako organ doradczy, 
działa Rada Programowa Gminnej Biblioteki powoływana przez Radę Gminy. 
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GBP  prowadzi działalność w swojej siedzibie w Baranowie, przy ul. Rynek 14 oraz w filii bibliotecznej  
w  Śniadówce.  
W 2019 r. filia była nieczynna  ponieważ pracownik przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym,  
a następnie stosunek pracy został rozwiązany.  Uchwałą Nr XIII/82/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Rady 
Gminy postanowiła o zamiarze likwidacji filii bibliotecznej w Śniadówce, 
Biblioteka jest czynna pięć dni w tygodniu (poniedziałek  800 - 1600, wtorek - piątek 800 - 1800.  
Zbiory biblioteczne wynoszą 16 592 woluminy – 13 174 pozycji w Baranowie i 3 418 pozycji  
w Śniadówce (w 2019 r. przybyło 375 pozycji).  
Zarejestrowanych jest 1 110 czytelników, w tym aktywnie wypożyczających było 633 osób. 
Liczba wypożyczeń i udostępnień w 2019 r. wynosiła: 
 wypożyczenia książek na zewnątrz – 13 755, 
 udostępnienia książek w czytelni - 381, 
 wypożyczenie czasopism na zewnątrz - 570, 
 udostępnienie czasopism w czytelni - 317. 

W Bibliotece czytelnicy mają do dyspozycji 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu  
oraz 1 komputer z możliwością drukowania. Biblioteka swoim czytelnikom katalog posiadanych pozycji 
wydawniczych  on-line. Istnieje możliwość zamawiania książek przez Internet.  
Oprócz działalności typowo bibliotecznej pracownicy Biblioteki aktywnie uczestniczą w organizacji 
imprez o charakterze społeczno-kulturalnym na terenie Gminy 
Zatrudnienie na koniec 2019 r. wynosiło 2,25 etatu (dyrektor - 1; główna księgowa - 0,25;  
bibliotekarz - 1).  
Przychody GBP wyniosły w 2019 r. kwotę 144 303 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy – 141 350 zł. 
Wydatki wyniosły 146 264 zł, w tym koszty osobowe pracowników – 119 797 zł (81,9%).  
Przychody GBP zasiliły środki pozostałe na koniec 2018 r. w kwocie 3 201 zł; na koniec roku 2019  
na rachunku pozostała kwota 1 240 zł. 
 
3. Organizacje społeczne funkcjonujące w zakresie kultury 

W Gminie działają następujące organizacje w zakresie kultury: 
 Zespół Śpiewaczy „Kaolinki” z Baranowa (obchodzący w 2019 r. jubileusz 10-lecia istnienia, 
 Zespół śpiewaczy „Czołnowianki” z Czołny 
 Zespół Śpiewaczy „Śniadowianki” ze Śniadówki 
 Gminny Chór „Jubilat” z Baranowa, 
 Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie, 
 Koło Gospodyń Wiejskich w Zagoździu. 

Organizacje te współdziałają z Gminnym Centrum Kultury. 
 

4. Sport i rekreacja 

Gmina dysponuje bazą sportową zlokalizowaną na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie 
(opis w pkcie VIII.C.2.3). Mankamentem jest brak boiska piłkarskiego o wymiarach uprawniających  
do rozgrywania oficjalnych meczów w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN.  
W Gminie funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy Laskowia.  Klub powstał w 2007 r. i funkcjonuje  
w formie stowarzyszenia zwykłego zarejestrowanego przez Starostę Puławskiego. W 2015 r. Klub 
przystąpił do rozgrywek prowadzonych przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. W sezonie 
2018/2019 w rozgrywkach LZPN startowały dwie drużyny: młodzicy starsi oraz juniorzy młodsi 
(uczniowie klas sportowych z ZS-P). W sezonie 2019/20 Klub przystąpił do rozgrywek w dwóch 
kategoriach wiekowych: Orlik Starszy (chłopcy z 2009 r. i młodsi) oraz Żak Starszy (chłopcy  
i dziewczęta z 2011 r. i młodsi). Treningi w UKS „Laskowia” prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę instruktorsko-trenerską.  
Opiekę medyczną podczas domowych meczów i turniejów pełnią pielęgniarki szkolne na zasadzie 
wolontariatu. Klub korzysta z własnego sprzętu treningowego, jak również wykorzystuje sprzęt 
należący do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Na treningi uczęszcza  
ok. 45 zawodników. 
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Infrastrukturę rekreacyjną  stanowią  ogólnodostępne place zabaw w miejscowościach: Kozioł, 
Pogonów, Śniadówka i Czołna (wybudowany w 2019 r.), wiaty turystyczne w Gródku i Składowie 
oraz wiata z terenem przyległym przy ul. Puławskiej w Baranowie. 

W czerwcu 2019 odbył się Turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy Baranów. Startowało  
6 drużyn; wygrała drużyna „Ferajna” z gminy Baranów. 

W 2019 r. po raz pierwszy zorganizowano w Gminie Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu propagujący poruszanie się ekologicznymi środkami transportu. Odbył się Rodzinny 
Rajd Rowerowy powiązany z poznawaniem miejsc pamięci narodowej oraz rajd pieszy, w którym 
uczestnicy zwiedzali najpiękniejsze zakątki naszej Gminy. Przeprowadzono akcję „Czytelnicy  
na dwóch kółkach” oraz „Świeć przykładem – bądź widoczny na drodze”, gdzie promowano 
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i rozdano uczestnikom elementy odblaskowe. 

 
 
E. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Działalność Gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. 
polegała na: 
1) Utrzymaniu gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Baranów, Czołna, Kozioł, Zagóźdź) 

Na ten cel wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 71 149 zł. Środki te były przeznaczone  
na wynagrodzenia  konserwatorów sprzętu, zapłatę za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych  
przez OSP, zakup wyposażenia, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, badania techniczne, 
przeglądy i naprawy pojazdów i sprzętu, utrzymanie budynków strażackich.  
Jednostki OSP brały udział w następujących akcjach ratowniczych: 
a) OSP Baranów: ogółem 60, w tym 44 pożary i 16 miejscowych zagrożeń, 
b) OSP Czołna: ogółem 39, w tym 30 pożary i 9 miejscowych zagrożeń, 
c) OSP Zagóźdź : ogółem 5, w tym 5 pożarów, 
d) OSP Kozioł: ogółem 6, w tym 6 pożarów. 

OSP Baranów i OSP Czołna działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 
Według szacunków Komendy PSP w Puławach straty na terenie gminy Baranów wyniosły: 

 z tytułu pożarów – 190 tys. tys. zł, w tym w budynkach – 108 tys. zł; 
 z tytułu miejscowych zagrożeń – 76 tys. zł. 

2) Współpracy z Komendą Powiatową Policji w Puławach, głównie w zakresie spraw społecznych; 
obsługę Gminy Baranów zapewnia Komisariat Policji w Kurowie; w 2019 r. nie była udzielana pomoc 
finansowa Policji z budżetu Gminy. 

 
 
 
F. Pomoc społeczna i wsparcie rodziny 

1. Uwagi ogólne 

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie. 
Ośrodek realizuje zadania wynikające bezpośrednio z ustawy o pomocy społecznej a także z innych ustaw, 
takie jak: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze z programu 500 plus, fundusz alimentacyjny,  
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start, przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, 
przeciwdziałania narkomanii, ochrony zdrowia psychicznego i inne wynikające  
z programów. 
Finansowanie tych zadań następuje w przeważającej z dotacji budżetu państwa i uzupełniane jest środkami 
własnymi gminy. W 2019 r. 93,8% wydatków w zakresie pomocy społecznej i wsparcia rodziny 
sfinansowane było z dotacji z budżetu państwa (4 659 909 zł). Nakłady własne na ten cel wynosiły  
307 359 zł. 
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Należy zwrócić uwagę, że nakłady na pomoc społeczną i pomoc rodzinie stanowią już ponad 26% 
wydatków budżetu Gminy. 
 

2. Kadra ośrodka 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 6 pracowników: 
 z-cę kierownika 
 głównego księgowego, 
 specjalistę pracy  socjalnej 
 pracownika socjalnego, 
 inspektora ds. świadczeń rodzinnych, 
 asystenta rodziny.  

Ośrodek nie  spełniał wymogu zawartego w art. 110 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej wymagającego  zatrudnienia trzech pracowników socjalnych. 
W roku 2018 r.  pracownicy Ośrodka uczestniczyli w 20  szkoleniach i konferencjach. 
Brak było Kierownika Ośrodka. Przeprowadzony w 2019 r. publiczny nabór nie dał rezultatu. Sprawa 
została uregulowana w 2020 r. 
 

3. Pomoc społeczna 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizowane były następujące formy pomocy materialnej  
i niematerialnej: 
 zasiłki stałe - 14 osób na kwotę 92 991 zł; 
 zasiłki okresowe - 12 osób na kwotę 17 528 zł; 
 zasiłki celowe i pomoc w naturze - 35 osób (świadczeń 50)  na kwotę  15 723 zł; 
 dożywianie w szkołach – 38 uczniów na kwotę 20 270 zł; 
 zasiłki na zakup żywności – 24 osoby (świadczeń 94) na kwotę 22 730 zł; 
 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 osób na kwotę 8 369 zł; 
 opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej – 2 osoby na kwotę 40 714 zł; 
 pomoc z Banku Żywności – 80 rodzin (200 osób). 

Ogółem w 2019 r. pomoc otrzymało 95 osób w 64 rodzinach. Wydano łącznie 169  decyzji 
administracyjnych. 
Najczęściej występujące powody przyznania pomocy w 2019 r. to: 
 ubóstwo - 36 rodzin (72 osób), 
 bezrobocie -  21 rodzin (38 osób), 
 niepełnosprawność  - 36rodziny (72 osoby); 
 długotrwała lub ciężka choroba  - 26 rodzin (59 osoby), 
 ochrona macierzyństwa i wielodzietność – 10 rodzin (57 osób) 
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  

domowego - 9 rodzin (29 osób); 
 w  8 rodzinach występował alkoholizm, w 9 rodzinach przemoc, w 1 narkomania. 

     Poza pomocą finansową Ośrodka podejmuje także inne  zadania z zakresu pomocy społecznej 
wynikające z rozeznanych potrzeb mieszkańców gminy: 

 praca socjalna polegająca na szeroko pojętym poradnictwie dla rodzin 
w rozwiązywaniu wielu ich problemów, jak również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych  
w innych instytucjach. W 2019 r. pracownicy socjalni prowadzili  pracę socjalną w 99 rodzinach, 
w tym samą pracę socjalną w 39 rodzinach, 

 współpraca z wieloma instytucjami, a szczególnie z Sądem, Policją, służbą zdrowia, zakładami 
opiekuńczo-leczniczymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami, organizacjami 
pozarządowymi, komornikami, prokuraturą, kuratorami w celu ograniczenia zjawiska patologii 
i przemocy domowej, 

 współpraca z sołtysami, radnymi, policją oraz mieszkańcami gminy w celu uniknięcia nagłych 
zamarznięć na terenie gminy,  
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 współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem polegająca na rozdysponowaniu  żywności  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

 stała współpraca z gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym, kuratorami zawodowymi  
i społecznymi w celu wspierania rodziców w ich zadaniach wychowawczych i opiekuńczych, 

 pracownicy Ośrodka współpracują także z Zespołem Interdyscyplinarnym w Baranowie, Zespołem 
ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej  
w Puławach, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym 
Urzędem Pracy w Puławach, Gminnym Centrum Kultury, Gminną Biblioteką Publiczna, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.  

 Ośrodek brał udział w resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
Zatrudniony w ramach otrzymanej dotacji asystent rodziny prowadził pracę z 9 rodzinami  
w których występowały  trudności opiekuńczo-wychowawcze, 

 organizowanie zbiórek odzieży i obuwia, a także sprzętu domowego dla osób potrzebujących. 
 

4. Karta Dużej Rodziny 

W ramach „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” zostało wydanych dotychczas 307 kart  
dla 80 rodzin wielodzietnych, w tym w roku 2019 wydano 92  karty dla 39 rodzin. Od 2019 r. w związku 
ze zmianą  kwalifikacji osób które mogą starać się o kartę, zainteresowanie Kartami Dużej Rodziny 
znacznie wzrosło. 
 

5. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

W 2019 roku zrealizowano w tym zakresie następujące zadania: 
 W sprawie świadczeń rodzinnych wpłynęło 246 wniosków; skorzystało 270 rodzin na ogólną kwotę 

1 157 212 zł. W sprawach świadczeń rodzinnych wydano  288 decyzji administracyjnych. 
 Zasiłek dla opiekuna – świadczenie pobierały 3 osoby na kwotę  22 320 zł;  
 Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 586 osób w 375 rodzinach na ogólną  

kwotę 2 873 832 zł. 
 Świadczenie pielęgnacyjne otrzymywało 17 rodzin na kwotę 313 434 zł. 
 Zasiłek pielęgnacyjny wypłacano dla 110 osób na kwotę 229 423 zł. 
 Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 7 osób na kwotę 38 080 zł. 
 Fundusz alimentacyjny wypłacono w kwocie 46 800 zł dla 6 rodzin.  
 W ramach prowadzonego przez Ośrodek postępowania wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano 

kwotę 51 208 zł, co stanowi 109,42 %  wypłaconej kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
 Przeprowadzono wywiady z 8 dłużnikami alimentacyjnymi, w 2 przypadkach wystąpiono  

do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. 
 Dobry Start:  wypłacono świadczenia dla 287 rodzin (423 dzieci) na ogólną kwotę 126 900 zł; wydano 

278 informacji o przyznaniu świadczenia. 
 

6. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

Obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji 
pieczy zastępczej wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111). Obowiązek ten spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego 
oraz na organach administracji rządowej. Z ramienia Gminy zadania te wykonuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Baranowie. 
Opieka nad dzieckiem i rodziną jest jednym z kierunków działań lokalnego systemu pomocy społecznej. 
Skuteczna pomoc dzieciom pozbawionym opieki oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej wymaga skoordynowanego działania różnych instytucji zajmujących się rodziną i dzieckiem  
i temu ma służyć uchwalony przez Radę Gminy Baranów Gminny Program Wspierania Rodziny  
w Gminie Baranów na lata 2019– 2021, którego głównym celem jest wspieranie rodziny poprzez 
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prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 
W 2019 roku prowadzono szereg działań w tym zakresie, w szczególności: 
 diagnozowanie środowisk rodzinnych zagrożonych trudnymi sytuacjami rodziny, 
 praca socjalna w 39 rodzinach,  
 uczestnictwo w spotkaniach dotyczących oceny wychowanka Domu Dziecka z terenu gminy, pomoc 

w przeprowadzeniu remontu domu w którym zamieszkała ta osoba po usamodzielnieniu się, 
 organizowanie czasu wolnego dla dzieci przez świetlice wiejskie, Bibliotekę Publiczna oraz Gminne 

Centrum Kultury (festyny rodzinne, imprezy sportowe w plenerze, zajęcia świetlicowe podczas ferii, 
wakacji, a także wycieczki krajoznawcze), 

  organizowanie przez Szkoły akcji edukacyjnych na temat roli rodziców w wychowywaniu dziecka, 
objęcie dzieci z trudnościami w nauce dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi. 

W celu poprawy jakości życia, a tym samym zapewnienia rodzinom bezpieczeństwa socjalnego 
realizowane były następujące formy wsparcia: 
 objęcie 38 dzieci dożywianiem  
 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla 64 rodzin, 
 wydanie artykułów żywnościowych z Banku Żywności dla 80 rodzin (200 osób), 
 udział 2 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo w koloniach letnich finansowanych  

przez Kuratorium Oświaty w Lublinie,  
 zorganizowano w gminie półkolonie dla dzieci rolników, 
 stypendia socjalne dla 33 osób w okresie I-VI oraz 26 osób w okresie IX-XII 2019 r.. 

Na terenie gminy Baranów nie działają placówki wsparcia dziennego, jak również rodziny wspierające. 
W pieczy zastępczej z terenu gminy Baranów w 2019 r. przebywało 3 dzieci (koszt – 14 539 zł): 
 w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 2 dzieci, 
 w rodzinie zastępczej zawodowej – 1 dziecko. 

Wskazane jest również zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności systematycznego dostępu  
do specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania. W gminie Baranów udzielana jest nieodpłatna 
pomoc prawna m.in. dla osób korzystających z  pomocy społecznej, a także posiadających Kartę Dużej 
Rodziny.   
 

7. Dom Seniora „A w sercu maj” 

Na terenie gminy Baranów funkcjonuje Dom Seniora „A w sercu maj”, zlokalizowany w Woli 
Czołnowskiej 64, w budynku po byłej szkole. Jest to placówka prywatna zapewniająca całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom  w podeszłym wieku, prowadzona  
podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Placówka jest prowadzona na podstawie zezwolenia 
Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 2018 r. i jest wpisana do Rejestru placówek na czas 
nieokreślony. W placówce jest 39 miejsc w 20 pokojach. 
 

8. Podsumowanie 

Na  przestrzeni  ostatnich  lat daje się  zauważyć  stopniowe zmniejszenie się  liczby  osób  ubiegających   
się  o świadczenia  z  pomocy  społecznej. W 2015 r. korzystało z niej – 138 osób, w roku 2016 - 120  
osób, w roku 2017 – 108 osób, w roku 2018 - 105 osób, a w roku 2019 – 95 osób. 

 

 

 

 

 

 



     

51 

 

Raport o stanie Gminy Baranów za 2019 r. 

Obrazuje to poniższy wykres: 

 
 
Jak wynika ze statystyk społeczeństwo się starzeje, dlatego też coraz większym problemem na terenie 
gminy staje się brak opieki ze strony rodziny nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, którzy 
wielokrotnie wymagają całodobowej opieki, szczególnie po powrocie ze szpitala. Kierowanie do domu 
pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu należy do zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Umieszczenie osób w DPS to znaczny koszt dla małych 
gmin.  
Ponadto zachodzi potrzeba zorganizowania usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających opieki, 
szczególnie tych mieszkających samotnie, co wiąże się z zatrudnieniem w ośrodku dodatkowej osoby  
na umowę zlecenie świadczącej takie usługi.  
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła funkcję asystenta rodziny  
oraz  rodziny pomocowe, które mają pomagać rodzinom zastępczym. Nałożone na gminę zadania 
powodują znaczny wzrost wydatków w budżetach gminy. Zgodnie z ustawą gmina partycypuje  
w kosztach umieszczenia dziecka po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.  
 
 
G. Ochrona zdrowia 

Zadania Gminy z zakresu ochrony zdrowia wykonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Baranowie, utworzony przez Radę Gminy w Baranowie. Działalność rozpoczął 1 października 1999 r., 
po odłączeniu się od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. 
Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  
w warunkach ambulatoryjnych i domowych. W gminie nie działają niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej. 
Do wykonywania świadczeń SPZOZ dysponuje budynkiem przychodni o powierzchni 271 m2   
i budynkiem gospodarczym, które zostały przekazanym w 2005 r. przez Gminę Baranów w formie 
darowizny. 
Wszystkie zadania SPZOZ wykonuje w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,  zawartej  
na czas nieokreślony. Przedmiot umowy stanowią świadczenia lekarza, pielęgniarki i położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej. 
Do wykonywania swoich  zadań Zakład zatrudnia 2 lekarzy,  4 pielęgniarki i 1 położną. Zatrudniona jest 
też sprzątaczka oraz księgowa. Łącznie zatrudnienie wynosi 8,2 etatu (9 pracowników). 
Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800.  
W godzinach nocnych i dniach świątecznych opiekę zapewnia  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Puławach. 
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Opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej objętych jest 3 360 pacjentów, pielęgniarki poz - 3426 
pacjentów, położnej poz – 1755 pacjentek. Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad 248 uczniami. 
W SPZOZ są 3 gabinety lekarskie, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, gabinet szczepień, rejestracja, 
szatnia, pomieszczenia socjalne dla personelu oraz pomieszczenie biurowe. 
Z uwagi na to że Zakład nie posiada zaplecza do wykonywania badań diagnostycznych obowiązujących 
przy realizacji umowy, ma zawarte umowy  z innymi podmiotami na wykonywanie badań laboratoryjnych, 
usg i rtg. 
Działalność SPZOZ zamknęła się w 2019 r. zyskiem w wysokości 102 673 zł. 
Przychody wyniosły – 1 113 945 zł, w tym: 
 przychody z NFZ – 1 025 736 zł, 
 wynajem gabinetu stomatologicznego – 6 600 zł, 
 dotacja na zadanie „Informatyzacja SPZOZ w Baranowie” – 81 208 zł, 
 inne – 401 zł. 

Koszty działalności wyniosły – 1 011 273 zł, w tym:  
 koszty osobowe – 740 435 zł, 
 materiały i energia – 36 698 zł, 
 usługi obce (głównie badania diagnostyczne) – 138 961 zł, 
 podatki i opłaty – 2 699 zł, 
 amortyzacja – 84 001 zł, 
 pozostałe  koszty – 8 479 zł. 

W 2019 przeprowadzono konkurs na kierownika placówki, w związku z wygaśnięciem umowy  
z dotychczasowym kierownikiem. Mimo dwóch ogłoszeń, w procedurze konkursowej nie zgłosił się żaden 
kandydat. W wyniku przeprowadzonych rozmów pracą SPZOZ zgodził się pokierować lek. med. Marek 
Kuźma. Kandydatura ta została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową i kandydat został 
powołany przez Wójta Gminy na stanowisko kierownika SPZOZ od 1 stycznia 2020 r.  na okres 6 lat. 

Na terenie gminy Baranów funkcjonują 2 apteki. 
 
 
 
H. Rolnictwo 

Samorząd gminny nie możliwości bezpośredniego wpływu na działalność rolniczą. Rolą gminy jest 
zapewnienie dobrych warunków w zakresie dostępności gospodarstw rolnych do infrastruktury komunalnej 
(drogi, wodociągi, kanalizacja). Te działania na pewno ułatwiają działalność w zakresie produkcji rolnej i 
mogą przyczynić się do lokowania na terenie gminy zakładów przetwórstwa rolnego. Przedsięwzięcia 
Gminy w tym zakresie w 2019 r. omówiono w  punktach Raportu  poświęconych  infrastrukturze. 
Zgodnie z ewidencją podatku rolnego na terenie gminy było na koniec 2019 r. - 1 388 gospodarstw rolnych 
(spadek o 13 w stosunku do 2018 r.) o łącznej powierzchni 6 241 ha, w tym: 
 
 603 o pow. 1 – 2 ha, 
 505 o pow. 2 – 5 ha, 
 127 o pow. 5 – 7 ha, 
 82 o pow. 7 – 10 ha, 
 39 o pow. 10 – 15 ha, 
 32 o pow. powyżej 15 ha. 
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Strukturę gospodarstw rolnych przedstawia poniższy wykres: 
 

 

Jak widać z wykresu aż 79,8% ogółu stanową gospodarstwa role o powierzchni do 5 ha. 

Należy wskazać, że Rada Gminy obniżyła na 2019 r. cenę żyta będącą podstawą do wymiaru podatku 
rolnego z 54,36 zł za kwintal do 47,20 zł, tj. o ok. 13%. 
Poprzez Urząd Gminy rolnikom z wypłacono kwotę 333 993 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego. 
 
 
I. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych 

Organy Gminy realizują swoje zadania poprzez gminne jednostki organizacyjne, do których należą: 
1) Urząd Gminy Baranów, 
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, 
3) Gminne Centrum Kultury w Baranowie, 
4) Gmina Biblioteka Publiczna w Baranowie, 
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie, 
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie 

Podstawową jednostką organizacyjną Gminy jest Urząd Gminy Baranów, będący instytucją, która 
zapewnia funkcjonowanie organów Gminy. Urząd Gminy w Baranowie realizuje: 
 funkcje typowo administracyjne powierzone organom gmin (ewidencja ludności, ochrona środowiska, 

gospodarowanie mieniem gminy, zapewnienie obsługi finansowej, wymiar i pobór podatków, 
przygotowywanie i prowadzenie inwestycji gminnych) wykonywane przez pracowników  
na stanowiskach urzędniczych, 

 zadania w zakresie utrzymania urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, bieżącego 
utrzymania dróg, placów, terenów zielonych, czystości i porządku na terenach należących do Gminy, 
prac remontowych w budynkach gminnych. 

Na koniec 2019 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych było łącznie 37 osób na 35 etatach, w tym   
na stanowiskach urzędniczych 18,5 etatu, a na stanowiskach pomocniczych i obsługi 16,5 etatu. 
Funkcjonowanie pozostałych jednostek organizacyjnych przedstawiona jest w punktach poświęconych 
obszarom działania Gminy, którymi te jednostki się zajmują. 
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J. Infrastruktura drogowa 

Sieć dróg publicznych w gminie Baranów składa się z dróg powiatowych i dróg gminnych. Nie występują 
drogi krajowe i drogi wojewódzkie. Niemniej gmina znajduje się w zasięgu oddziaływania drogi 
ekspresowej S 17. Od siedziby gminy do węzłów Żyrzyn i Skrudki jest odległość 8-9 km. 

Sieć dróg powiatowych składa się z następujących dróg: 
 1434L Baranów – Ułęż (1,4 km), 
 1515L Michów – Łukawica (1,8 km), 
 1516L Żyrzyn – Baranów – Michów (13,7 km), 
 1518L Markuszów – Wolica  - Gródek – Zagóźdź  - Składów (18,8 km), 
 2500L Niebrzegów – Parafianka – Pogonów – Baranów (3,0 km), 
 2514L Zagrody – Łysa Góra (1,7 km), 
 2515L Baranów – Śniadówka – Kotliny – Barłogi (6,767 km). 
W 2019 r. rozpoczęte zostały działania modernizacyjne na drogach powiatowych w gminie Baranów na 
łącznej długości 10,134 km (na drodze nr 1516L w kierunku Michowa) i na drodze nr 2515L (w kierunku 
Kurowa). 
Powiat puławski wnioskuje o dofinansowanie przebudowy tych dróg z budżetu Gminy Baranów kwotą  
1,1 mln zł. Zakończenie i rozliczenie projektu planowane jest w 2020 r.. 

Sieć dróg gminnych w 2019 r. składała się z 304 dróg o nadanych numerach przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego.  
Łączna długość dróg gminnych wynosiła 156,864 km, w tym: 
 o nawierzchni twardej ulepszonej 36,463 km, w tym: 

 bitumiczna – 32,485 km, 
 betonowa – 0,280 km, 
 kostka – 3,698 km; 

 o nawierzchni twardej nieulepszonej – 14,821 km (tłuczeń); 
 o nawierzchni gruntowej – 105,580 km, w tym: 

 wzmocnionej żwirem, żużlem – 13,975 km, 
 naturalna – 91,605 km. 

Z tego zestawienia wynika, że 67,3% dróg gminnych ma nawierzchnię gruntową. 
Udział poszczególnych rodzajów nawierzchni obrazuje poniższy diagram. 
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Przebieg dróg powiatowych oraz przebieg dróg gminnych utwardzonych przedstawia poniższa mapka 
(kolor czerwony drogi powiatowe, kolor czarny drogi gminne). 
 

 
 

             drogi gminne przebudowane w 2019 r. 
            drogi powiatowe w przebudowie (2019-20) 
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W 2019 r. wykonano zadania modernizacyjne na 4 odcinkach dróg gminnych o łącznej długości  
3,461 km, w tym: 
 Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i 107424L  w miejscowości Śniadówka -  0,999 km 

(nawierzchnia asfaltowa); 
 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi gminnej położonej na działce  o numerze 

ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra - 1,254 km (naSwierzchnia asfaltowa); 
 Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości 

Baranów - 0,708 km (nawierzchnia asfaltowa); 
 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska – 0,500 km 

(nawierzchnia asfaltowa). 
Nakłady inwestycyjne na drogi stanowiły 48,1% wszystkich nakładów inwestycyjnych. 

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się długości poszczególnych rodzajów dróg gminnych  
w latach 2014-2019.  

 

Gwałtowny skok długości dróg gminnych w 2015 r. wynika z zaliczenia do kategorii dróg publicznych 
gminnych wszystkich działek gruntu stanowiących własność Gminy Baranów,  które były użytkowane  
jako drogi (drogi polne). 

W 2019 r. nie zanotowano wypadków komunikacyjnych na drogach gminnych. 

 
K. Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków 

1. Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie Gminy Baranów znajdują się dwa ujęcia wód podziemnych - w miejscowości Czołna  
i Śniadówka. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 74,59 km. 

Ujęcie wód podziemnych - hydrofornia Czołna 

Ujęcie wody w Czołnie zlokalizowane jest na działce nr 1/1 i zaopatruje w wodę miejscowości: Baranów, 
Motoga, Pogonów, Czołna (część), Wola Czołnowska, Łukawka, Klin, Huta, Kozioł, Karczunek, Gródek, 
Łukawica, Nowomichowska, Dębczyna, Zagóźdź i Składów. Na ujęciu znajdują się dwie studnie 
głębinowe wykonane w latach 1977-78 i w 2009 r. Woda wydobywana jest z głębokości ok. 43 m. Woda  
z tego ujęcia nie podlega żadnym procesom uzdatniania. 
Z ujęcia w Czołnie korzystało na koniec 2019 r. 3 422 osób. 
Produkcja wody w 2019 r. wynosiła 365,1 m3 na dobę, przy średniodobowej wydajności określonej  
w pozwoleniu wodno-prawnym na 624,0 m3 na dobę. 
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Długość sieci tego ujęcia wynosi 57,37 km. 
Wydobycie wody w 2019 r. wyniosło 133 267,0 m3, a sprzedaż – 87 851,1 m3. Ze sprzedaży wody 
uzyskano kwotę 257 760 zł. 

Ujęcie wód podziemnych - hydrofornia Śniadówka 

Ujęcie wody w Śniadówce zlokalizowane jest na działce nr 305/2 i zaopatruje w wodę miejscowości: 
Śniadówka, Niwa, Łysa Góra i  Czołna (część). Na ujęciu znajduje się jedna studnia głębinowa wykonana 
w 1969 r. Woda wydobywana jest z głębokości ok. 95 m. Woda z tego ujęcia podlega procesom 
uzdatniania (odżelaziania i odmanganiania). 
Z ujęcia w Śniadówce korzystało na koniec 2019 r. - 299 osób. 
Produkcja wody w 2019 r. wynosiła 95,5 m3 na dobę, przy średniodobowej wydajności określonej  
w pozwoleniu wodno-prawnym na 124,8 m3 na dobę (do 7.09.2019 r,), a po zmianie pozwolenia wodno-
prawnego 120,0 m3 na dobę w okresie od listopada do kwietnia i 220,0 m3 na dobę od maja  
do października. 
Długość sieci tego ujęcia wynosi 17,22 km. 
Wydobycie wody w 2019 r. wyniosło 34 873 m3, a sprzedaż - 21 191 m3. Ze sprzedaży wody uzyskano 
kwotę 58 622 zł. 

Ujęcia wody są w trakcie modernizacji w ramach projektów z udziałem środków unijnych. 

2. Odbiór ścieków 

Gmina Baranów posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, wybudowaną w 1996 r., 
zlokalizowaną w miejscowości Baranów. Siecią kanalizacji sanitarnej objęta jest tylko miejscowość 
Baranów. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 17,5 km, podłączonych jest do niej 446 budynków. 
 Z pozostałych miejscowości ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym będącym w posiadaniu Gminy - 
samochód MAN o pojemności 9,0 m3 oraz beczką asenizacyjną o pojemności 4,0 m3. Podpisane są  
422 umowy na opróżnianie szamb. 
Przepustowość oczyszczalni, według pozwolenia wodno-prawnego, wynosi 176,0 m3 na dobę  
(przy projektowanej 250,0 m3 na dobę) oraz rocznie 64 200,0 m3. W 2019 r. oczyszczonych zostało  
45 700 m3 ścieków (łącznie z dowożonymi), co daje średnio ok. 125,2 m3 na dobę. Ilość ścieków 
dowożonych wyniosła 3 375 m3. 
Wpływy ze sprzedaży wyniosły: 166 685 zł za ścieki z sieci kanalizacyjnej i 57 967 zł za ścieki dowożone. 

Obsługą zaopatrzenia Gminy w wodę oraz odbiorem ścieków zajmuje się Biuro Obsługi Komunalnej 
działające  w strukturze Urzędu Gminy Baranów. 
 
X. PODSUMOWANIE 

Raport o stanie Gminy Baranów jest z założenia dokumentem podsumowującym działalność Wójta Gminy 
w danym roku. Przyjęta została koncepcja, aby miał on dwojaki charakter: 
1) przedstawienie działalności Wójta w 2019 r. 
2) szersze przedstawienie sytuacji naszej Gminy w poszczególnych obszarach życia, za które Gmina 

odpowiada lub ma na nie wpływ. 
Chcieliśmy, żeby ten dokument był, dla radnych i mieszkańców,  swoistym kompendium wiedzy  
o Gminie i działalności jej organów, stąd staraliśmy się jak najrzetelniej przedstawić sytuację, w oparciu 
 o dokumenty znajdujące się w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz informacje 
uzyskane w jednostkach pozagminnych.  

Podkreślić warto, że Raport o stanie Gminy Baranów za 2019 r. został przygotowany wyłącznie siłami  
i nakładem pracy pracowników Urzędu Gminy Baranów i gminnych jednostek organizacyjnych. 

Przedkładając niniejszy Raport przedstawiający działania realizowane w 2019 r. przez Wójta i podległe  
jednostki organizacyjne pozostawiam ocenę tych działań Radzie Gminy Baranów. 

W ó j t 

Mirosław Roman Grzelak 

Baranów, 25 maja 2020 r. 


