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 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy  

organów samorządowych Gminy Baranów Sandomierski 

z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.  

 
1. WSTĘP 

Program Współpracy organów samorządowych Gminy Baranów Sandomierski 

z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku (zwany dalej Programem) został uchwalony  

30 listopada 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Nr XVI/107/15. 

Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program określił zakres zadań 

przewidzianych do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Wszystkie uwagi merytoryczne zgłoszone przez organizacje znalazły odzwierciedlenie 

w projekcie Programu.  

 W 2016 roku wspierano realizacje zadań publicznych w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie. 

Mieściły się w nim zadania z obszaru: 

1. Wspieranie sportu kwalifikowanego; 

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej 

w miejscowościach  Skopanie, Wola Baranowska, Knapy, Dąbrowica i Baranów 

Sandomierski. 

2.  „Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury fizycznej, sportu, 

turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie 

gminy”. 

3. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność 

przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym” 

4. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego 

w 2016 roku” 

Ogółem kwota wydana przez gminę Baranów Sandomierski na wspieranie zadań 

publicznych zleconych 10 organizacjom pozarządowym w 2016 roku wyniosła 173 264,68 

złotych. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych 

projektów.  Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wkład 

finansowy jak również pozafinansowy głównie w postaci wolontariatu członków organizacji. 

Pokrycie środkami pochodzącymi z budżetu gminy stanowiło ok 84,44 % całkowicie 

wydatkowanych środków. 
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ZLECANIE ORGANIZACJOM POZARZADOWYM ZADAŃ GMINY BARANÓW 

SANDOMIERSKI POPRZEZ POWIERZANIE I WSPIERANIE ZADAŃ 

PUBLICZNYCH. 

 

a) Udostępnienie materiałów związanych z konkursami ofert na realizację zadań 

publicznych i innych dokumentów służących do realizacji współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi. 

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

udostępnianie w formie wydruku i elektronicznej w Urzędzie każdemu zainteresowanemu. 

Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie 

internetowej www.baranowsandomierski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.  

 

b) Podział środków przyznanych organizacjom pozarządowym w gminie Baranów 

Sandomierski w 2016 roku. 

- „Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej  

w miejscowości Skopanie” – wysokość przyznanej dotacji  49,400,00 złotych . 

- „Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej  

w miejscowości Wola Baranowska” – wysokość przyznanej dotacji  31,000,00 złotych . 

- „Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej  

w miejscowości Knapy” – wysokość przyznanej dotacji  32,500,00 złotych. 

- „Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej  

w miejscowości Dąbrowica” – wysokość przyznanej dotacji  34,000,00 złotych . 

-- „Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej  

w miejscowości Baranów Sandomierski” – wysokość przyznanej dotacji  2,500,00 złotych . 

- „Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury fizycznej, sportu, 

turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy” – 

wysokość przyznanej dotacji  10 000,00 złotych . 

- „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność  

przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym” – wysokość przyznanej dotacji  

5 000,00 złotych. 

- „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego ” 

– wysokość przyznanej dotacji 10 000,00 złotych. 

 

http://www.baranowsandomierski.pl/
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c) Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i wysokości kosztów realizacji tych 

zadań w 2016 roku. 

 

ZADANIE 1: „Wspieranie sportu kwalifikowanego” 

 

1)  upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej w miejscowości 

Skopanie”.  

Projekt obejmował upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Skopaniu poprzez 

zapewnienie funkcjonowania Klubu Sportowego „Wisan” treningów oraz uczestnictwa 

w rozgrywkach ligowych. 

W ramach dotacji zakupiono również sprzęt sportowy, 

 

2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej w miejscowości 

Wola Baranowska”  

Projekt obejmował upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Woli Baranowskiej 

poprzez zapewnienie funkcjonowania Klubu Sportowego „Lasowiak” treningów oraz 

uczestnictwa w rozgrywkach ligowych. 

W ramach dotacji zakupiono również sprzęt sportowy, 

 

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej w miejscowości 

Knapy  

Projekt obejmował upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Knapach poprzez 

zapewnienie funkcjonowania Ludowego Zespołu Sportowego „Kolejarz” treningów oraz 

uczestnictwa w rozgrywkach ligowych. 

W ramach dotacji zakupiono również sprzęt sportowy, 

 

4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej w miejscowości 

Dąbrowica.  

Projekt obejmował upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Dąbrowicy poprzez 

zapewnienie funkcjonowania Ludowego Zespołu Sportowego „Strzelec” treningów oraz 

uczestnictwa w rozgrywkach ligowych. 

W ramach dotacji zakupiono również sprzęt sportowy. 

 

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – popularyzacja piłki nożnej w miejscowości 

Baranów Sandomierski.  
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Projekt obejmował upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Baranowie Sandomierskim 

poprzez zapewnienie funkcjonowania Parafialnego Klubu Sportowego „Wisła” w Baranowie 

Sandomierskim.  

W ramach dotacji zakupiono również sprzęt sportowy. 

 

 

ZADANIE 2:  „Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury 

fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci  

i młodzieży na terenie gminy”. 

   

Projekt obejmował:  

- popularyzację piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców  

w miejscowości Ślęzaki poprzez zapewnienie funkcjonowania Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Strzelec” przy Szkole Podstawowej w Ślęzakach, treningów oraz uczestnictwa  

w rozgrywkach ligowych. W ramach dotacji zakupiono również sprzęt sportowy. 

- popularyzację Nordic Walking na terenie Gminy Baranów Sandomierski poprzez 

zapewnienie funkcjonowania Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP w Siedleszczanach,  

organizowanie czasu wolnego poprzez aktywny wypoczynek z kijkami. W ramach zadania 

zorganizowano V Nadwiślański Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km na terenie zespołu 

zamkowo – parkowego w Baranowie Sandomierskim. 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu 

życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Baranów Sandomierski poprzez zapewnienie 

funkcjonowania Uczniowskiego Klubu Sportowego IRON GOLF przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Dąbrowicy. Szkolenie młodzieży w zakresie różnych form aktywności 

ruchowej w ramach profilaktyki zdrowotnej 

 

ZADANIE 3:   „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez 

działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym”.  

Projekt  Fundacji Fundusz Lokalny SMK w Zbydniowie umożliwił wsparcie trzech 

organizacji pozarządowych z terenu gminy w realizacji projektów mających na celu między 

innymi zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promocję aktywności 

obywatelskiej i rozwój inicjatyw wspólnot lokalowych. 

W ramach projektu zrealizowano 3 inicjatywy, w ramach których dofinansowano 

następujące zadania: 
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a)  „ Kuchnia regionalna od juniora do seniora”  - nazwa dotowanego Stowarzyszenia 

OSP Ślęzaki  - kwota dotacji 3 000,00 zł. 

b) - „ Razem możemy więcej” – nazwa dotowanego Stowarzyszenia  Promyk w 

Skopaniu  -  4 000,00 zł. 

c) - „Przywrócenie żeglugi królewską Wisłą, stanowiącą historyczną granicę zaborów 

w Baranowie Sandomierskim” nazwa dotowanego Stowarzyszenie Arkadia w 

Baranowie Sandomierskim  – 4 000,00 zł., 

 

ZADANIE 4: „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego ” 

Działania realizowane w świetlicy przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

Ludzi Dobrej Woli z siedzibą w Baranowie Sandomierskim służyły rozwinięciu kompetencji 

społecznych, umiejętności stymulowania aktywności własnej, wzmocnieniu poczucia 

podmiotowości i wyzwalaniu potencjału podopiecznych oraz wspomaganiu i korygowaniu 

procesu uspołecznienia i integracji środowiska lokalnego. Realizacja zadania polegała na 

systematycznym i planowanym organizowaniu zajęć psychoedukacyjnych, edukacyjnych oraz 

zajęć z zakresu edukacji regionalnej, wychowania obywatelskiego i zajęć umuzykalniających. 

Realizacja zadania polegała również na udzielaniu pomocy w nauce i edukacji wyrównawczej 

przygotowującej do samodzielnych działań w zakresie nauki szkolnej, organizacji wycieczek  

i imprez okolicznościowych oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, zajęć w grupach 

zainteresowań, gier i zabaw dydaktycznych. 

 

 

3. PODSUMOWANIE OGÓLNE – statystyka 

 

W 2016 roku : 

- ogłoszono 4 otwarte konkursy  ofert na  realizację  zadań publicznych, 

- złożono  5 ofert  i  9  wniosków,  

- przyznano 14 dotacji, 

- zawarto 14 umów z organizacjami pozarządowymi,  

- ok. 350 osób zaangażowanych było w realizację zadań publicznych,  

- ok. 450 osób było objętych działaniami wynikającymi z realizacji zadań publicznych.  

 

Należy jednak podkreślić, iż liczba osób zaangażowanych w realizację projektów  

i liczba osób objętych działaniami wynikającymi z projektów to jedynie wartości szacunkowe, 
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podawane w ofertach składanych przez organizacje. Organizatorzy to koordynatorzy, zarządy 

organizacji, kadra wychowawcza, wolontariusze, opiekunowie, partnerzy. 

Osoby objęte tymi działaniami to zarówno osoby bezpośrednio związane z realizacją zadania np. 

zawodnicy sekcji sportowych, jak również planowana grupa osób korzystających w ramach 

realizacji projektu. W związku z tym, że beneficjenci biorą udział w wielu projektach, można 

przyjąć, że faktyczna ich liczba jest mniejsza. 

 

4. PODSUMOWANIE FINANSOWE 

Kwota przeznaczona na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na 2016 rok 

173 264,68  zł. 

Środki przeznaczone na poszczególne obszary tematyczne zadań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe przedstawiają tabele 1, 2.  

 

 

 

5. WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O KIERUNKACH REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ. 

 

Gmina Baranów Sandomierski realizowała powyższy punkt Programu na trzy sposoby – 

informując poprzez media, korespondencję bezpośrednią oraz w trakcie bezpośrednich rozmów 

z członkami Stowarzyszeń.  

Na stronie www.baranowsandomierski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na 

bieżąco zamieszczano informacje o aktualnościach życia miasta i gminy oraz podejmowanych 

decyzjach (uchwały, zarządzenia, decyzje). W internecie były zamieszczane informacje 

dotyczące działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, głoszenia konkursowe 

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz rozstrzygnięcia konkursów.  

 

6. POMOC WZAJEMNA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ. 

W roku 2016  nieformalne grupy mieszkańców  oraz organizacje pozarządowe uzyskiwały 

pomoc w zakresie opracowania wniosku o dotację z innego źródła finansowania niż Gmina 

Baranów Sandomierski.  

 

 

7. UDOSTĘPNIANIE LOKALI KOMUNALNYCH NA SPOTKANIA I SZKOLENIA. 

Gmina Baranów Sandomierski udostępnia lokale na spotkania i szkolenia w budynkach 

gminnych każdej organizacji pozarządowej z terenu gminy jak również współpracujących  

z samorządem gminnym, która zwróci się o to z prośbą. W sali konferencyjnej Miejsko -

Gminnego Ośrodka Kultury szkolenia i konferencje prowadziło kilkakrotnie m.in. 
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Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania. W pomieszczeniach gminnych organizacje mają 

również swoje siedziby (np. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ).  

 

8. POMOC W PROMOWANIU DZIAŁALNOŚCI , ZWŁASZCZA POPRZEZ STRONĘ 

INTERNETOWĄ. 

Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w dziale „Organizacje pozarządowe” zawiera 

spis prowadzących działalność statutową na terenie gminy Baranów Sandomierski organizacji 

pozarządowych, nazwiska przedstawicieli tych organizacji, dane kontaktowe, a także odnośniki 

do stron internetowych, jeżeli dana organizacja takową prowadzi.  

Na stronie głównej www.baranowsandomierski.pl zamieszczane są bieżące informacje  

z życia organizacji. Często lokalne organizacje przesyłają do urzędu różnego rodzaju informacje 

do zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Baranów Sandomierski. Są to zapowiedzi 

planowanych wydarzeń, relacje z imprez, które organizują bądź w których biorą udział, jak 

również informacje o ich osiągnięciach, sukcesach.  
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Tabela nr 1. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ W 2016 ROKU ORAZ PROCENT 

POKRYCIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA REAZLIZACJE ZADAŃ ŚRODKAMI 

POCHODZACYMI Z DOTACJI. 

 

Lp. NAZWA ZADANIA KWOTA 

WYDATKOWANA 

Z DOTACJI % 

POKRYCIA 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

– popularyzacja piłki nożnej w m. Skopanie 

56 035,00 49 400,00 88,16 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

– popularyzacja piłki nożnej w m. Wola 

Baranowska 

35 995,00 31 000,00 86,23 

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

– popularyzacja piłki nożnej w m.  Knapy 

37 064,00 32 500,00 87,68 

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

– popularyzacja piłki nożnej w m. 

Dąbrowica 

38 878,00 34 000,00 87,45 

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

na terenie miejscowości Baranów 

Sandomierski 

2 735,01 2 485,01 90,00 

6. Realizacja zadań własnych  gminy w 

zakresie promowania kultury fizycznej, 

sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego 

trybu życia wśród dzieci i młodzieży na 

terenie gminy, w tym: 

- UKS przy OSP w Siedleszczanach  -

3600,00 zł. 

- UKS przy Sz.P. w Ślęzakach – 2 500,00 

-UKS IRON GOLF przy ZSZP w 

Dąbrowicy – 3803,12 zł. 

11 168,16 9 903,12 88,67 

7. „Zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży poprzez działalność 

przeciwdziałającą uzależnieniom i 

patologiom społecznym” 

10 700,00 5 000,00 46,73 

9.  „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – 

prowadzenie placówki wsparcia dziennego” 

 

12 626,55 8 976,55 71,09 

RAZEM 205 201,72  173264,68 X 
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Tabela nr 2. PODZIAŁ ŚRODKÓW POCHODZACYCH Z DOTACJI ZE WZGLĘDU 

NA RODZAJ REALIZOWANEGO ZADANIA. 

 

Lp. NAZWA ZADANIA KWOTA W ZŁ 

1. Wspieranie sportu kwalifikowanego; 149 385,01 zł 

2. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury 

fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia 

wśród dzieci i młodzieży 

9 903,12 zł 

3. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez 

działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom 

społecznym”; 

5 000,00 zł 

4. „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego ” 

 

8 976,55 zł. 

RAZEM 173 264,68 zł 

 

 

 


