SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI GMINY BARANÓW ZA 2019 R.

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy
Baranów w terminie do 31 maja zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z
realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za poprzedni rok.
Program współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przyjęty został uchwałą nr LXI/318/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 02.10.2018 roku w
sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Baranów z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2019”.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały
nr IX/61/2011 Rady Gminy Baranów w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na
terenie Gminy Baranów odbyły się w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażania przez
organizacje pozarządowe opinii o projekcie programu w terminie 16-31 sierpnia 2018 r. oraz
zgłaszania uwag podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji w dniu 10
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września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Baranowie. W konsultacjach udział wzięli
przedstawiciele 4 organizacji pozarządowych. Do projektu programu nie wniesiono uwag.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA
OTWARTE KONKURSY OFERT

Na 2019 rok ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe.
1. W dniu 19 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2019 r. w zakresie:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu
b) upowszechnia kultury.
Nabór ofert trwał do10 stycznia 2019 r.
W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 15 ofert, w tym 10 na zadania z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i 5 na zadania z zakresu kultury (zestawienie złożonych
wniosków przedstawia tabela nr 1).
Tabela nr 1. Zestawienie złożonych wniosków

1.
2.
3.
4.
5.

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

LZS „Orzeł” w Mroczeniu
OSP w Baranowie Osiedle
Murator
Grębaniński Klub
Sportowy w Grębaninie
LKS „Jankowy 1968”
Stowarzyszenie
„Słoneczny Mroczeń”

„Z Orłem Mroczeń w sportowy świat”

101 900,00 zł

„Bieg Muratora 2019”

17 600,00 zł

„Piłka na Tak 2019”

92 700,00 zł

„Jankowy na sportowo”

33 400,00 zł

„ V bieg im. Hrabiego Wężyka”

4 500,00 zł

6.

UKS „Pionier” Baranów

7.

OSP Słupia pod Kępnem

8.

OSP w Baranowie

9.

UKS „Tornado”
Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych Gminy
Baranów
Stowarzyszenie Kobiet

10.
11.

„Z orlikami w piłkarski świat. Projekt
całorocznej pracy z dziećmi
uzdolnionymi piłkarsko”
„Piłkarska Słupia”
„Nie boje się pomagać – pierwsza
pomoc przedmedyczna”
„Zagrajmy w badmintona!”

WNIOSKOWANA
KWOTA

20 400,00 zł
71 300,00 zł
7 566,00 zł
42 050,00 zł

„Dla Niej i dla Niego”

9 329,00 zł

„KULTURAlne MY”

7 200,00 zł
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12.
13.
14.
15.

Aktywnych Gminy
Baranów
Stowarzyszenie
„Słoneczny Mroczeń”
Stowarzyszenie
„Słoneczny Mroczeń”
Stowarzyszenie Brass
Band Nutka
Stowarzyszenie Seniorów
Gminy Baranów

„Wydanie płyty zespołu „Wężyk
Band” – pt. „Kocham Wolność””

6 416,00 zł

„V Lokalny Festiwal Smaku”

4 200,00 zł

„Brass Band Nutka – Baranów 2019”

27 645,00 zł

„Cudze chwalicie – swego nie znacie”

20 000,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy na realizację 14 zadań (wysokość
dotacji przedstawia tabela nr 2).
Tabela nr 2. Wysokość przyznanych dotacji.
L.P.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

LZS „Orzeł” w Mroczeniu

„Z Orłem Mroczeń w sportowy świat”

98 955,00 zł

OSP w Baranowie Osiedle
Murator
Grębaniński Klub Sportowy
w Grębaninie

„Bieg Muratora 2019”

5 000,00 zł

„Piłka na Tak 2019”

87 700,00 zł
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LKS „Jankowy 1968”

„Jankowy na sportowo”

30 000,00 zł

5

Stowarzyszenie „Słoneczny
Mroczeń”

„ V bieg im. Hrabiego Wężyka”

4 500,00 zł

6

UKS „Pionier” Baranów

„Z orlikami w piłkarski świat. Projekt
całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi
piłkarsko”

20 400,00 zł

7

OSP Słupia pod Kępnem

„Piłkarska Słupia”

68 800,00 zł

8

OSP w Baranowie

„Nie boje się pomagać – pierwsza pomoc
przedmedyczna”

7 566,00 zł

9

UKS „Tornado”

„Zagrajmy w badmintona!”

30 050,00 zł

Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych Gminy Baranów
Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych Gminy Baranów
Stowarzyszenie „Słoneczny
Mroczeń”
Stowarzyszenie „Słoneczny
Mroczeń”

„Dla Niej i dla Niego”

7 029,00 zł

„KULTURAlne MY”

0,00

1
2
3

10
11
12
13
14

Stowarzyszenie Brass Band

Kwota dotacji

„Wydanie płyty zespołu „Wężyk Band” –
pt. „Kocham Wolność””

6 000,00 zł

„V Lokalny Festiwal Smaku”

4 200,00 zł

„Brass Band Nutka – Baranów 2019”

10 384,00 zł
3

Nutka
Stowarzyszenie Seniorów
Gminy Baranów
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„Cudze chwalicie – swego nie znacie”

19 416,00 zł

Tryb pozakonkursowy
W roku 2019 nie wpłynęła żadna uproszczona oferta na realizację zadania publicznego.
POŻYCZKI
W 2018 roku Gmina Baranów nie udzieliła pożyczki żadnej organizacji pozarządowej.
KOMISJA KONKURSOWA

Wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
ogłoszony został nabór na członków komisji Konkursowej reprezentujących organizacje
pozarządowe do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, realizowanym w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sektor pozarządowy w pracach
komisji konkursowej reprezentował jeden przedstawiciel organizacji.
W skład komisji konkursowej, powołanej zarządzeniem nr 3/2019 Wójta Gminy Baranów
z dnia 11 stycznia 2019 r. weszli:
1) Katarzyna Kucharska – przedstawiciel Wójta Gminy Baranów
2) Ewa Brzozowska – przedstawiciel Wójta Gminy Baranów
3) Joanna Semba – przedstawiciel Wójta Gminy Baranów
4) Stanisław Kaźmierczak – osoba wskazana przez organizację pozarządową

POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY
SPOTKANIA INFORMACYJNE

1. We wrześniu 2018 roku odbywały się konsultacje projektu „Programu współpracy
Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.” Konsultacje prowadzone
były w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażania opinii o projekcie Programu,
z możliwością zgłaszania uwag w terminie 16-31 sierpnia 2018 r. oraz podczas spotkania
w dniu 10 września 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 4 organizacji
pozarządowych. Omówiono na nim również sprawy bieżące związane m.in. z realizacją
projektów.
INNE
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1. W miarę potrzeby udzielana jest organizacjom pomoc w sporządzaniu wniosków
dotacyjnych i sprawozdań z realizacji projektów.
2. W miarę możliwości organizacje, które podały swój adres mailowy otrzymują linki do
licznie ogłaszanych konkursów, w których mogą ubiegać się o dofinansowanie
realizowanych przedsięwzięć.
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