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I. Wstęp
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nałożyła na organy wykonawcze gmin
obowiązek przedkładania organom stanowiącym raportu o stanie gminy. Raport ten stanowi
podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim.
Czyniąc zadość wskazanym przepisom prawa, przedkładam Państwu Radnym Rady
Miejskiej w Baranowie Sandomierskim oraz mieszkańcom Gminy niniejszy Raport
o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2019. Przedstawiony dokument zawiera
podsumowanie działalności burmistrza Miasta i Gminy w roku poprzednim. Zakres
opracowanego raportu obejmuje przede wszystkim realizację: polityk, programów, strategii
i uchwał Rady Miejskiej w 2019 roku.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie mają posłużyć mieszkańcom Miasta
i Gminy do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego i zakresu
realizowanych przez niego zadań, jak również stanowić podstawę do prowadzenia dialogu na
temat teraźniejszości, a co najważniejsze przyszłości Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
Składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania wszystkim tym, którzy przyczynili się do
powstania tego dokumentu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności
mieszkańców, do jego lektury.

Marek Mazur
Burmistrz Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski
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II. Informacje ogólne
Gmina Baranów Sandomierski położona jest w obszarze Kotliny Sandomierskiej,
w dolinie Wisły, na jej prawym brzegu. Jest gminą miejsko-wiejska o powierzchni 122,7 km2.
Gminę zamieszkuje około 12 100 mieszkańców. Gmina Baranów Sandomierski jest usytuowana
na

granicy

Województwa

Podkarpackiego

i

graniczy

poprzez

rzekę

Wisłę

z Województwem Świętokrzyskim. Gmina Baranów Sandomierski razem z Gminą Nowa Dęba,
Gorzyce, Grębów tworzą Powiat Tarnobrzeski. Od strony zachodniej sąsiaduje z Gminą Padew
Narodowa należącą do Powiatu Mieleckiego. Gmina jest dogodnie zlokalizowana pod względem
komunikacyjnym, przecinają ją dwie drogi regionalne nr 872 relacji Baranów Sandomierski –
Majdan Królewski -Nisko oraz nr 985 relacji Tarnobrzeg – Baranów Sandomierski – Mielec –
Dębica, jak również droga krajowa nr 9. Ponadto, przez Gminę przebiegają dwie linie
kolejoweL25 Stalowa Wola – Dębica oraz szeroki tor Linii Hutniczo-Szerokotorowej ze stacją
przeładunkową w Woli Baranowskiej.
Gmina Baranów Sandomierski obejmuje swoim zasięgiem 13 miejscowości, w tym
miasto Baranów Sandomierski. Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań samorząd
Gminy Baranów Sandomierski dokonał jej podziału na 14 jednostek pomocniczych, w tym:
2 osiedla i 12 sołectw. Podział administracyjny Gminy przedstawia poniższa mapa.
.
Rys. 1. Podział administracyjny Gminy na sołectwa
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SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Gminę Baranów Sandomierski zamieszkuje nieco ponad 12 000 mieszkańców. Od kilku
lat zauważalny jest spadek tej liczby, czego dowodem są wykazy ilościowe mieszkańców na rok
2018 i 2019. W przeciągu 2019 roku liczba mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 49 osób.
Wskazana sytuacja jest wypadkową ujemnego salda migracji jak również większego odsetka
zgonów w stosunku do urodzeń. Bardzo wielu młodych ludzi po skończonych studiach szuka
pracy w większych miastach i tam postanawia się osiedlić. W roku 2019 z terenu Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski wymeldowało się z pobytu stałego 106 osób, w tym na wniosek
właściciela lokalu mieszkalnego zostało wymeldowanych w drodze decyzji administracyjnej
6 osób zameldowanych na pobyt stały, natomiast 15 mieszkańców Gminy wymeldowało się
z pobytu stałego nie podając nowego miejsca zameldowania.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wymeldowali się do większych
Miast na terenie Polski tj.: Gdynia – 1 osoba, Kielce – 1 osoba, Kraków – 5 osób, Łódź – 1 osoba,
Mielec – 7 osób, Nowa Dęba – 3 osoby, Warszawa – 5 osób, Wrocław – 1 osoba, Rzeszów – 1
osoba, Połaniec – 1 osoba.
Natomiast na teren Miasta i Gminy w 2019r. przybyło i zameldowało się na pobyt stały
77 osób z następujących rejonów Polski:
-z powiatu tarnobrzeskiego 22 mieszkańców
-z powiatu kolbuszowskiego 3 mieszkańców
-z powiatu malborskiego
-z powiatu mieleckiego

2 mieszkańców
7 mieszkańców

-z powiatu hrubieszowskiego 7 mieszkańców
-z powiatu sanockiego

4 mieszkańców

-z powiatu sandomierskiego 4 mieszkańców
-26 mieszkańców z różnych miejscowości całego kraju
- 2 mieszkańców zgłosiło na stałe powrót z zagranicy.
Zameldowania i wymeldowania oraz zgony i urodzenia w 2019 roku szczegółowo
przedstawia poniższa tabela w rozbiciu na poszczególne miejscowości:

5
Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2019 rok

Tabela 1. Zameldowania i wymeldowania.
Zameldowanie/
przemeldowanie
z innych
miejscowości na
terenie Gminy

Nowi
mieszkańcy
z poza terenu
Miasta
i Gminy

10

11

11

Miejscowość
/zdarzenie

Urodzenia

Baranów
Sandomierski
Dąbrowica

Zgony

Wymeldowania
z pobytu stałego

7

19

13

6

4

10

7

7

4

3

8

6

Dymitrów
Duży

2

5

5

6

4

Dymitrów
Mały

3

0

0

4

3

3

2

2

2

5

3

5

11

7

6

4

1

0

2

2

5

0

7

3

1

31

24

15

22

30

Suchorzów

4

2

4

14

4

Ślęzaki

11

4

11

14

5

Wola
Baranowska

17

8

8

21

20

111

72

77

131

106

Durdy

Kaczaki

Knapy

Marki

Siedleszczany

Skopanie

Razem
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W 2019 roku Gmina Baranów Sandomierski odnotowała ujemny przyrost naturalny.
W całej Gminie w ubiegłym roku urodziło się 111 dzieci natomiast 131 osób zmarło. Sytuacja
demograficzna przedstawia się następująco na przestrzeni dwóch ostatnich lat:
Tabela 2. Wykaz ilościowy mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski według stanu na
31 grudnia 2018 roku z podziałem na poszczególne miejscowości.
Mieszkańcy

Miejscowość
stali

czasowi

razem

BARANÓW SANDOMIERSKI

1494

23

1517

DĄBROWICA

1209

4

1213

DURDY

723

11

734

DYMITRÓW DUŻY

346

1

347

DYMITRÓW MAŁY

301

3

304

KACZAKI

629

2

631

KNAPY

595

6

601

MARKI

343

SIEDLESZCZANY

271

14

285

2671

55

2726

SUCHORZÓW

587

3

590

ŚLĘZAKI

673

1

674

2155

14

2169

11997

137

12134

SKOPANIE

WOLA BARANOWSKA
Razem

343

Tabela 3. Wykaz ilościowy mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski według stanu na
31 grudnia 2019 roku z podziałem na poszczególne miejscowości.
Mieszkańcy

Miejscowość
stali

czasowi

razem

BARANÓW SANDOMIERSKI

1479

31

1510

DĄBROWICA

1204

5

1209

DURDY

719

9

728

DYMITRÓW DUŻY

348

1

349

DYMITRÓW MAŁY

297

5

302

KACZAKI

621

KNAPY

595

MARKI

345

621
8

603
345
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Mieszkańcy

Miejscowość
stali

SIEDLESZCZANY

czasowi

razem

274

18

292

2666

56

2722

SUCHORZÓW

578

9

587

ŚLĘZAKI

668

1

669

2135

13

2148

11929

156

12085

SKOPANIE

WOLA BARANOWSKA
Razem

Poniższe tabele przedstawiają wykazy ilościowe mieszkańców na dzień 31.12.2019
Tabela 4.
Lp.
1.
2.
3.

Wiek
0 -18
19-60
Powyżej 60

Mężczyźni
1161
3855
1131

Kobiety
1119
3513
1490

Razem
2280
7368
2621

Tabela 5.
Dzieci urodzone w 2019r.
111

Chłopcy
55

Dziewczynki
56

Mężczyźni
72

Kobiety
59

Tabela 6.
Zgony 2019r.
131
Średnia wieku osób zmarłych 77 lat.
Tabela 7.
Zmiana stanu
cywilnego
189

Zmiana stanu cywilnego
ze względu na zawarcie
związku małżeńskiego
107

Zmiana stanu cywilnego ze
względu na zgon
współmałżonka
52

Zmiana stanu cywilnego ze
względu na rozwiązanie
małżeństwa poprzez rozwód
30
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III. Informacja dotycząca stanu realizacji polityk, programów i strategii
Wyznaczając kierunki rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski uchwałą
Nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 20162022”, szczególną uwagę zwrócono na zmiany kierunków związane z opublikowanymi w latach
2014-2015 aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi różnych szczebli, m.in. szczebla
lokalnego (strategia rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2020) oraz dokumentami
szczebla regionalnego i krajowego. Przyjęto cztery kluczowe obszary działań:
- społeczeństwo obywatelskie i aktywizacja mieszkańca,
- przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy,
- jakość życia mieszkańców,
- specjalizacja, pozycjonowanie i budowa wizerunku.
Przyjęta Strategia jest zharmonizowana z następującymi gminnymi dokumentami o charakterze
strategicznym, m.in.:
- Planem Gospodarki Niskoemisyjnej,
- Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- Lokalnym Programem Rewitalizacji,
- Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR), objętą PROW na lata 2014-2020.
W ramach podejmowanych działań zmierzających do realizacji przyjętych strategii i założeń
Gmina podejmuje szereg inicjatyw oraz realizuje przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej.
Działania obejmują zarówno sferę życia publicznego, jak też podejmowane są inicjatywy
bezpośrednio na rzecz konkretnych mieszkańców Gminy. Spośród wielu podejmowanych
działań w 2019 r., realizujących przyjęte strategie należy w szczególności wymienić:
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy,
- inwestycje termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej,
- działania rewitalizacyjne,
- rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej,
- działania w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- działania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy,
i wiele innych, które wpisują się w przyjęte założenia programowe.
Wszystkie te działania, zostały bardziej szczegółowo przedstawione w dalszej części niniejszego
raportu.

9
Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2019 rok

IV. Informacja dotycząca działalności Gminy Baranów Sandomierski
w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania:
1.

Sytuacja finansowa Gminy Baranów Sandomierski
Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przedstawiona w sprawozdaniu

rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2019 wygląda następująco:
1) Dochody budżetu Gminy

68 594 173,21 zł

2) Wydatki budżetu Gminy

72 547 020,80 zł

3) Przychody budżetu

6 734 523,79 zł

4) Rozchody budżetu

1 543 146,48 zł

Wskaźnik wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2019 roku w stosunku do uchwalonego
planu wyniósł 88,12%, natomiast wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 79,80%.
Stan zadłużenia Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wynosił – 10 045 547,42 zł.
Szczegółowy opis gospodarki finansowej Gminy zawiera wspomniane sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2019.

2.

Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Planowanie przestrzenne to całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego

rozwoju poszczególnych obszarów kraju. Kształtowanie polityki przestrzennej obciąża przede
wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązkiem każdej gminy jest posiadanie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na jego podstawie gminy
uchwalają miejscowe plany. Określają one sposób zagospodarowania określonych terenów i ład
przestrzenny gminy. W ramach działań związanych z planowaniem i zagospodarowaniem
przestrzennym Gmina Baranów Sandomierski w 2019 r.:
1. Prowadziła prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy.
2. Wydała decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji z obszaru Gminy Baranów
Sandomierski w ilości 51 szt.
3. Wydała decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu dla inwestycji
z obszary Gminy Baranów Sandomierski w ilości 16 szt.
4. Prowadziła procedurę opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w Skopaniu Osiedlu,
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5. Prowadziła procedurę opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w Baranowie Sandomierskim i Skopaniu,
6. Prowadziła procedurę opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla
budowy cmentarza w Baranowie Sandomierskim,
7. Prowadziła procedurę opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w miejscowościach Dąbrowica, Skopanie, Siedleszczany i Suchorzów,
8. Prowadziła procedurę opracowania projektu zmiany części Studium w miejscowościach
Dąbrowica, Skopanie, Siedleszczany i Suchorzów.
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski przedstawia poniższa mapa.
Rys. 2
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OŚWIETLENIE ULICZNE
Na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zlokalizowanych jest 77 punktów
poboru energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. Samorząd Gminy w trosce o poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców w 2019 r. zrealizował inwestycje związane z budową nowych
odcinków oświetlenia ulicznego, a także z modernizacją już istniejących odcinków, oraz zlecił
wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z poniższym zestawieniem:
W roku 2019 zostały wybudowane następujące odcinki oświetlenia ulicznego :
1. W Baranowie Sandomierskim, przy ul. Mickiewicza (boczna w kierunku cmentarza)
wykonawca firma F.H.U ,,ELBAR” inż. Bogusław Barnaś, z/s Huta Komorowska
330, 36-110 Majdan Królewski za kwotę brutto 25 830,00 zł
2. W Dymitrowie Dużym przy drodze gminnej obok lasu – wykonawca firma
ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary Sokolniki,
ul. Sandomierska 89, 39 - 432 Gorzyce za kwotę brutto 24 969,00 zł
3. W Kaczakach przy drodze powiatowej II etap – wykonawca firma ELEKTROINSTAL Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary Sokolniki, ul. Sandomierska
89, 39 - 432 Gorzyce za kwotę brutto 31 242,00 zł
4. W Woli Baranowskiej przy ul. Średniówka -wykonawca firma INSTAL –TECH
Marcin Borawa, Huta Komorowska 124, 36-110 za kwotę brutto 34 686,00 zł
5. W Ślęzakach przy drodze gminnej (obok P. Klich) wykonawca firma ELEKTROINSTAL Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary Sokolniki, ul. Sandomierska
89, 39 - 432 Gorzyce za kwotę brutto 6 457,50 zł
6. Wspólnie z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową w Tarnobrzegu wykonano
nowe oświetlenie uliczne terenów przy ul. Mickiewicza i Słowackiego w Skopaniu
Osiedlu, które zostało podłączone do sieci energetycznej.
7. W Skopaniu przy ul. Mieleckiej wykonawca firma F.H.U ,,ELBAR” inż. Bogusław
Barnaś, z/s Huta Komorowska 330, 36-110 Majdan Królewski za kwotę brutto
39237,00 zł
8. W Skopaniu przy ul. Załanie -wykonawca firma INSTAL –TECH Marcin Borawa,
Huta Komorowska 124, 36-110 za kwotę brutto 35055,00 zł

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kolejnych odcinków
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Zadanie podzielone zostało na
8 części:
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- I cz. (Durdy p. Sączawa), II cz. ( Durdy Bania), III cz. ( Durdy p. Frodyma), V cz. ( Marki, p.
Trubiłowicz), VII cz. (Skopanie, ul. Mielecka)

– firma Andrzej Gucwa Projektowanie

i Nadzory, ul. Paderewskiego 63, Tarnobrzeg na łączną kwotę 5 166,00 zł brutto.
- IV cz. ( Marki, ul. Leśna), VI cz.(Skopanie, ul. Załanie), VIII ( Ślęzaki, Zawodziany) – firma
P.P.H.U. „ADGAR” Adam Barszcz, Mielec, ul. Długa 12c na łączną kwotę 9 471,00 zł brutto.
Zakupiono część materiałów na budowę odcinków oświetlenia ulicznego.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Poniższa tabela przedstawia wykaz budynków użyteczności publicznej, będących własnością
Gminy Baranów Sandomierski, według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Tabela 8

Lp. Budynek

Adres

Rok
Budowy

UWAGI (zagospodarowanie/zakres
robót wykonywanych na obiekcie)

BARANÓW SANDOMIERSKI
1.

Budynek biurowy

ul. Gen. L.
Okulickiego 1

2.

Budynek biurowy

ul. Rynek 12

3.

Budynek biurowy

ul. Rynek 24

4.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury

5.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

6.

Budynki mieszkalne
„Czworaki”

7.

Budynki mieszkalne
„Czworaki”

8.

Budynki mieszkalne
„Czworaki”

9.

Zespół Szkół i Placówek

Koniec
XIX wieku
Koniec
XIX wieku
Koniec
XIX wieku

1910 stara
część, lata
ul. Fabryczna 39 80-te XX
wieku
nowa część
Przełom
ul. Zamkowa
XVIII-XIX
24B
wieku
Przełom
ul. Zamkowa 23 XVIII-XIX
wieku
Przełom
ul. Zamkowa 25 XVIII-XIX
wieku
Przełom
ul. Zamkowa 27 XVIII-XIX
wieku
1910 część
stara, lata
ul. Kościuszki 6
60-te i 90te XX

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy.
Wykonanie stropu i nowej kotłowni.
Siedziba Urzędu Miasta i Gminy
Część budynku wynajęta przez Pocztę
Polską, część pomieszczeń użyczona
PZEiR
Remont sali kameralnej w roku 2019.
Przebudowa i modernizacja oraz
wyposażenie sali widowiskowej
i biblioteki w roku 2018.
Część budynku Siedziba MGOPS
Część budynku umowa użyczenia
Umowy najmu na lokale mieszkalne.
Budynek zmodernizowany w roku
2017.
Umowy najmu na lokale mieszkalne.
Budynek zmodernizowany w roku
2017.
Umowy najmu na lokale mieszkalne.
Budynek zmodernizowany w roku
2017.
Wykonana dokumentacja techniczna
na termomodernizację obiektu
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wieku
część nowa
Dawny Punkt Skupu
Żywca/ Sklep
ogrodniczy
Ochotnicza Straż
Pożarna
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

ul. Kilińskiego 1

13.

Garaż obok przychodni

Ul. Zamkowa

14.

Księgarnia / Sklep
ogrodniczy

ul. Mickiewicza
3

15.

Przystanek PKS

10.
11.
12.

16.
17.
18.

Gminny Zakład
Użyteczności Publicznej
GZUP oczyszczalnia
ścieków
Budynek byłej
Spółdzielni OgrodniczoPszczelarskiej

ul. Fabryczna
ul. Langiewicza
8
ul. Mickiewicza

Lata 90-te
XX wieku
Lata 80-te
XX wieku
Lata 70-te
XX wieku
1920

Lata 70-te
XX wieku
Lata 70-te
XX wieku
Lata 90-te
XX wieku

ul. Gen. L.
Okulickiego

Umowa najmu
Remont łazienki i pomieszczenia
socjalnego, prace wykończeniowe
Umowa najmu
Przeznaczony do rozbiórki
2 umowy najmu oraz pomieszczenie
do dyspozycji Rady Osiedla
w Baranowie Sandomierskim
Toaleta publiczna.
Na części budynku umowa najmu.
Pomieszczenie udostępnione Policji
na czas remontu posterunku.
Budynek biurowy i garażowy
Obiekt w przebudowie w 2019 roku
Przygotowywany na bazę GZUP

2013

Obiekt ogólnodostępny

Centrum Informacji
Turystycznej

ul. Rynek

2014

Umowa najmu na kiosk

Budynek mieszkalny

ul. Rynek 17

Koniec
XIX wieku

Do remontu kapitalnego

2014

Obiekt ogólnodostępny

Wieża widokowa

20.
21.

23.

ul. Zamkowa 24

Lata 70-te
XX wieku

ul. Gen. L.
Okulickiego

19.

22.

ul. Mickiewicza,
przy placu
targowym

Wiata na placu
targowym
Szalety publiczne przy
zamku wraz z
parkingiem

ul. Mickiewicza
ul. Zamkowa

Lata 80-te
XX wieku

Umowa najmu

DĄBROWICA
1.
2.
3.

4.

Dom Ludowy

Dąbrowica 80

Lata 30-te
XX wieku

Przedszkole

Dąbrowica 203

1965

Zespół SzkolnoPrzedszkolny

Dąbrowica 78

1969

Socjalny / była GRN

Dąbrowica 230

Lata 70-te
XX wieku

1 lokal użytkowy wynajęty
Termomodernizacja wykonana
w roku 2017
Wykonana dokumentacja techniczna
na termomodernizację obiektu.
2 lokale mieszkalne – umowa najmu.
Umowa najmu na lokale mieszkalne
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5.
6.
7.
8.
9.

Nawozowy nr 1

Dąbrowica 230

Nawozowy nr 2

Dąbrowica 230

Punkt skupy żywca –
sklep WIDBUD

Dąbrowica 230

Gospodarczy / obok OSP

Dąbrowica 185

Ochotnicza Straż
Pożarna

Dąbrowica 185

Lata 70-te
XX wieku
Lata 70-te
XX wieku
Lata 90-te
XX wieku
Lata 90-te
XX wieku
1920

10.

11.

Szatnia LZS

Lata 90-te
XX wieku

Oczyszczalnia ścieków

Lata 90-te
XX wieku

Umowa najmu
Umowa najmu
Umowa najmu

W październiku 2019 roku rozpoczęto
rozbudowę i przebudowę budynku
W użyczeniu LZS Strzelec
Dąbrowica. W 2019 roku
przeprowadzono drobne prace
remontowe.

DURDY
1.

Filia Szkoły
Podstawowej

2.

Centrum Rekreacji,
Ochotnicza Straż
Pożarna

Durdy 1

Durdy 1a

Lata 30-te
XX wieku

Umowa najmu na 1 lokal mieszkalny

Lata 90-te
XX wieku

Umowa użyczenia KGW
Umowa użyczenia dla Stowarzyszenia
TOR Rozwoju (część budynku).
Termomodernizacja i przebudowa
zakończona w 2018 roku.

DYMITRÓW DUŻY
1.

Ochotnicza Straż
Pożarna i Dom Ludowy

Dymitrów Duży
99

2.

Świetlica Edukacyjna
(dawna szkoła)

Dymitrów Duży
26

2016
1905

Wykonanie Monitoringu w 2018
roku. 1 lokal mieszkalny - umowa
najmu.

DYMITRÓW MAŁY
1.

Mieszkalny / NISKO

2.

PKT skupu żywca

3.

Gospodarczy

4.

Ochotnicza Straż Pożarna,
Dom Ludowy

Dymitrów Mały
47

Dymitrów Mały
35

Lata 80-te
XX wieku
Lata 80-te
XX wieku
Lata 90-te
XX wieku
Lata 70-te
XX wieku

2 lokale wynajęte na mieszkania umowa najmu
Umowa użyczenia
Umowa dzierżawy
Remont dachu, docieplenie stropu,
częściowe docieplenie ścian
zewnętrznych. Wykonano w 2018
roku.

KACZAKI
1.

Ochotnicza Straż
Pożarna, Dom Ludowy

Kaczaki 296

Lata 70-te
XX wieku

Część budynku umowa użyczenia
KGW

KNAPY
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1.

Środowiskowy Dom
Samopomocy

ul. Szkolna 2

1905,
reszta lata
90 XX
wieku

2.

Ochotnicza Straż
Pożarna

ul. Wspólna 7

Lata 70-te
XX wieku

3.

Szatnia LZS

ul. Rzeszowska

2013

Przebudowa, modernizacja i adaptacja
budynku byłej szkoły podstawowej na
potrzeby ŚDS – zakończona
w 2018 roku.
Zakup materiałów do wykonania
ogrodzenia budynku i drobnych prac
remontowych. Termomodernizacja
wykonana 2019 roku.
W użyczeniu LZS Kolejarz Knapy.
Zakup materiałów do wykonania
trybuny w 2017 roku.

MARKI
1.

Ochotnicza Straż
Pożarna

2.

Ośrodek Kultury i Sportu ul. Leśna

ul. Słoneczna 1

1920

Wykonanie wylewki i podestu przy
wiacie. Malowanie dachu w 2019
roku.
Świetlica edukacyjna + umowa
użyczenia dla KGW.

SIEDLESZCZANY
1.
2.
3.

Ochotnicza Straż
Pożarna
Budynek byłej bazy
WISTAR
Budynek zaplecza
Ośrodka Narciarskiego

Siedleszczany
39

1920
Lata 70-te
XX wieku

Siedleszczany

2013

SKOPANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ul. Św. Floriana
1
Świetlica edukacyjna
ul. Św. Floriana
(dawna szkoła)
2
ul. Kardynała
Szkoła Podstawowa
Wyszyńskiego 1
ul. Kardynała
Przedszkole
Wyszyńskiego
12
ul. Ks. Jerzego
Agronomówka
Popiełuszki 1
ul. Jana Pawła II
Mieszkalny / weterynaria
28
Szatnia Parafialny
ul. Jana Pawła II
Klub Sportowy
ul. Św. Floriana
Garaż OSP
1
Dom Ludowy

9.

Garaż z wieżą alarmową

10.

Hala sportowa

ul. Floriana
ul. Kardynała
Wyszyńskiego 1

Lata 30-te
XX wieku

Lata 60-te
XX wieku

Termomodernizacja wykonana
w 2018 roku.
Głęboka termomodernizacja
zakończona w 2017 roku.

Lata 60-te
XX wieku

Głęboka termomodernizacja
zakończona w 2017 roku.

Lata 70-te
XX wieku
Lata 70-te
XX wieku
Brak
danych
Lata 90-te
XX wieku

Umowa najmu na 2 lokale, 1 lokal
wykupiony na własność.

1905

2017
Lata 60-te
XX wieku

Umowa najmu na lokal mieszkalny.
Umowa użyczenia dla PKS
Umowa najmu – studio nagrań.
Obiekt oddany do użytku w 2019
roku.
Rozbudowa i kompleksowa
modernizacja.
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11.
12.
13.

Środowiskowy Dom
Kultury
Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Budynek przepompowni
ścieków

ul. Kardynała
Wyszyńskiego 7

1964

ul. Mielecka 14

2015
Brak
danych

ul. Mielecka

Umowa najmu – gabinet
rehabilitacyjny.
Wykonana dokumentacja techniczna
przebudowy i termomodernizacji.

Zmodernizowany w 2019 roku.

SUCHORZÓW
1.

Dom Ludowy

ul. Wspólna 40

Lata 30-te
XX wieku

2.

Była Szkoła

ul. Szkolna 12

1905

Magazyn
przeciwpowodziowy
Ochotnicza Straż
Pożarna

ul.
Nadwiślańska

Lata 70-te
XX wieku
Lata 70-te
XX wieku

3.
4.

ul. Strażacka 4

W części umowa użyczenia PZEiR.
Wynajęty na lokal usługowy.

ŚLĘZAKI
1.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny

Ślęzaki 75

Lata 70-te
XX wieku

2.

Dom Ludowy

Ślęzaki 60

1923

3.

Dom Nauczyciela /
parterowy

Ślęzaki 74

Lata 70-te
XX wieku

4.

Ochotnicza Straż
Pożarna

Ślęzaki 36

1920

5.

Garaż OSP

Ślęzaki 36

6.

Ośrodek Zdrowia

Ślęzaki 34

Lata 90-te
XX wieku
Lata 80-te
XX wieku
Lata 70-te
XX wieku

7.
8.

Gospodarczy obok
przychodni
Ujęcie wody

Głęboka termomodernizacja
zakończona w 2017 roku.
1 lokal użytkowy wynajęty.
Umowa użyczenia dla KGW.
Lokale mieszkalne – umowa najmu.
Naprawa pokrycia dachu w 2019
roku.

Umowa najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych

Administrowane przez GZUP
WOLA BARANOWSKA

1.

Dom Ludowy

ul. Zachodnia 2

2.

Szkoła Podstawowa

ul. Szkolna 4a

3.

Przedszkole/ Dom
nauczyciela

ul. Szkolna 4a

4.

Szatnia LZS

5.

Ośrodek Zdrowia

ul. Holendry
ul. Wschodnia 1

Lata 30-te
XX wieku
Lata 60-te
XX wieku
Lata 80-te
XX wieku
2014
Lata 80-te
Xx wieku

3 lokale użytkowe wynajęte
Głęboka termomodernizacja
zakończona w 2017 roku.
Przedszkole + 4 lokale mieszkalne,
z czego 2 wykupione.
Termomodernizacja zakończona
w 2016 roku.
W użyczeniu LZS Lasowiak Wola
Baranowska.
Umowa najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych
17
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Ochotnicza Straż
Pożarna
Sala sportowa

6.
7.

ul. Zachodnia 4
ul. Szkolna 4

Lata 90-te
XX wieku
2018

DROGI, MELIORACJA
Przez Gminę Baranów Sandomierski przebiegają:
1.

Drogi wojewódzkie:
1) nr 872 relacji Baranów Sandomierski – Majdan Królewski -Nisko,
2) nr 985 relacji Tarnobrzeg – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica.

2. Drogi powiatowe:
1) 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica,
2) 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska,
3) 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki,
4) 1119R relacji Durdy – Marki – Józefów,
5) 1120R dojazd do stacji kolejowej Skopanie,
6) 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice,
7) 1122R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały,
8) 1123R relacji Dymitrów Duży – Domacyny Wielkie,
9) 1124R relacji Knapy – Zachwiejów – Zarównie,
10) 2401R relacji Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól.
3. Drogi gminne: na terenie Miasta Baranów Sandomierski znajduje się 5 km dróg gminnych
klasy L (drogi lokalne), natomiast na terenie całej Gminy znajduje się 58 km dróg gminnych
klasy L (drogi lokalne) oraz 104 km dróg gminnych klasy D (drogi dojazdowe).
Samorząd Gminy Baranów Sandomierski w 2019 roku zrealizował szereg inwestycji
mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zakres inwestycji drogowych
i melioracyjnych został przedstawiony w poniższych tabelach:
Tabela 9.
Lp.

1.

NAZWA
ZADANIA
„Wykonanie
nawierzchni
asfaltowych na
drogach
gminnych na
terenie Gminy

RODZAJ
ZADANIA

ZAKRES

DROGI GMINNE
w ramach zadania
Wykonanie
wykonano
nawierzchni
nawierzchnię na
asfaltowej na drodze
długości 743 mb
gminnej nr 100082R
i szerokości 3 m +
w m. Durdy
rozjazdy 15 m2 oraz

WARTOŚĆ

Źródło
finansowania

84 648,99 zł Środki własne
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Baranów
Sandomierski”

2.

3.

4.

utwardzenie poboczy
materiałem kamiennym

Wykonanie
nawierzchni
asfaltowej na drodze
gminnej „Zajazie” –
dz. nr ewid. 3265/1
w m. Ślęzaki
Wykonanie
nawierzchni
asfaltowej z
kruszywa
kamiennego na
drodze gminnej nr
działki 3815 –
SOŁECTWO
WOLA
BARANOWSKA
Wykonanie
nawierzchni
asfaltowych na
drogach gminnych
utwardzonych
kruszywem
kamiennym (ul.
Brzozowa i ul. Miła)
– SOŁECTWO
KNAPY

5.

Położenie asfaltu na
ul. Stawowej do
zbiornika –
SOŁECTWO
SUCHORZÓW

6.

Nawierzchnia
asfaltowa na drodze
gminnej nr 100020R
w m. Dąbrowica

7.

Nawierzchnia
asfaltowa na drodze
gminnej w m.
Ślęzaki – dz. nr
ewid. 121

w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię na
długości 297 mb
30 628,91 zł Środki własne
i szerokości 3 m oraz
utwardzenie poboczy
materiałem kamiennym
w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię na
długości 170 mb
36 326,20 zł Środki własne
i szerokości 3 m oraz
utwardzenie poboczy
materiałem kamiennym

w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię na
długości ogółem 211
28 133,57 zł Środki własne
mb i szerokości 3 m +
rozjazd 10 m2 oraz
utwardzenie poboczy
materiałem kamiennym
w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię na
długości 119 mb
28 879,56 zł Środki własne
szerokości 3 m i 72 mb
szerokości 1,5 m oraz
utwardzenie poboczy
materiałem kamiennym
frezowanie istniejącej
starej nawierzchni i
wykonanie nowej na
42 000,00 zł Środki własne
długości 195 mb x 5 m
+ 45 mb x 6 m
w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię na
długości 70 mb
10 323,00 zł Środki własne
i szerokości 3 m oraz
utwardzenie poboczy
materiałem kamiennym
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8.

Nawierzchnia
asfaltowa na drodze
gminnej w m.
Knapy – dz. nr
ewid. 328/34
„Modernizacja drogi
w sołectwie
Ślęzaki” –
zlokalizowana na
działce nr ewid.
2271, obręb
Ślęzaki" „Droga
gminna dz. nr ewid.
2271 w m. Ślęzaki”.
„Modernizacja drogi
dojazdowej do
gruntów rolnych w
obrębie Baranów
Sandomierski na dz.
o nr ewid. 1988 i
2064 i w obrębie
Skopanie dz. nr
ewid. 542” „Droga
gminna dz. nr ewid.
1988 i 2064 w m.
„Remont i
Baranów
modernizacja
Sandomierski i dz.
dróg gminnych
nr ewid. 542 w m.
na terenie Gminy
Skopanie”.
Baranów
„Modernizacja drogi
Sandomierski” –
dojazdowej do
I część
gruntów rolnych w
zamówienia.
obrębie Durdy na
dz. o nr ewid. 555,
556, 254, 345, i
255” Droga gminna
dz. nr ewid. 555,
556, 254, 345 i 255
w m. Durdy".

w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię na
długości 25 mb
3 000,00 zł
i szerokości 3 m oraz
utwardzenie poboczy
materiałem kamiennym

Środki własne

w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię z
kruszywa kamiennego
gr. 10 cm na długości
450 mb x 3 m

10 005,00 zł Środki własne

w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię z
kruszywa kamiennego
gr. 12 cm na długości
486 mb x 3,5 m

Finansowanie w
100% środki
Funduszu
30 423,12 zł
Ochrony
Gruntów
Rolnych

w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię z
kruszywa kamiennego
gr. 12 cm na długości
570 mb x 3 m

Finansowanie w
100% środki
Funduszu
27 640,46 zł
Ochrony
Gruntów
Rolnych

12

Droga gminna dz. nr
ewid. 1581/11 i
1581/22 w m.
Dymitrów Duży”.

w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię z
kruszywa kamiennego
gr. 15 cm na długości
285 mb x 3 m

Finansowanie w
100% środki
Funduszu
15 714,48 zł
Ochrony
Gruntów
Rolnych

13

„Remont drogi na
działce nr ewid.
458/1 i 459 w km
0+000-0+122 i w
km 0+126-0+422
w miejscowości
Skopanie"

w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię z
kruszywa kamiennego
na dł. 418 mb x 3 szer.

6 887,42 zł

9

10

11

Środki własne
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14

15

16.

„Remont drogi
gminnej nr 100060R
w km 0+000-0+300
i w km 0+7001+000 w
miejscowości
Marki-Ślęzaki"

w ramach zadania
wykonano
nawierzchnię z
kruszywa kamiennego
na dł. 600 mb x 3 szer.

69 007,00 zł

Środki własne

ułożenie kostki
brukowej bezfazowej
HOLLAND na
podsypce cementowo
piaskowej gr. 4 cm na
powierzchni 65 m2 tj.
Chodnik przy
drodze gminnej ul. kolor szary z paskiem
11 990,00 zł Środki własne
od strony ulicy kolor
Słoneczna w
czerwony,
sołectwie Marki
5) montaż studni
chłonnej o pojemności
1,5 m3 z pokrywa
żeliwną z wpustem
ulicznym z żeliwa.
I. Droga nr 100057R
relacji Marki Kaczaki
1) ścinanie poboczy
pasem szerokości 1 m2
na mb,
2) załadunek i wywóz
urobku na odległość do
5 km w miejsce
wskazane przez
Zamawiającego,
Ścinanie nadmiaru 3) posprzątanie jezdni
gruntu na poboczach z pozostałości po
dróg gminnych na
wykonywanych
15 000,00 zł Środki własne
terenie Gminy
robotach (piasek,
Baranów
ziemia).
Sandomierski
II. Droga nr 100047R
– ul. Sołtysia w m.
Wola Baranowska
1) ścinanie poboczy
pasem szerokości 1 m2
na mb,
2) załadunek i wywóz
urobku na odległość do
5 km w miejsce
wskazane przez
Zamawiającego,

„Przebudowa
sieci dróg układu
17
komunikacyjneg
o centrum Miasta

Nawierzchnie
asfaltowe sieci dróg
układu
komunikacyjnego

1) ul. Langiewicza:
- przebudowa odcinka
istniejącej ulicy na
długości 234 mb;

379 850,50
zł

Zadanie,
dofinansowane w
ramach
Funduszu dróg
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Baranów
Sandomierski”etap I

centrum Miasta
Baranów
Sandomierski
– etap I

- przebudowa
skrzyżowania z ulica
Fabryczną w obrębie
działki ulicy
Langiewicza;
- przebudowa
skrzyżowań z ulicą
Krótka (droga gminna
publiczna) i ulicą
Mickiewicza (droga
powiatowa
- remont i przebudowa
zjazdów w ciągu
chodnika i poza
chodnikiem (po stronie
lewej);
- przebudowa chodnika;
- remont wpustów
ulicznych;
- częściowa wymiana
krawężników;
- montaż kanału
technologicznego 5 rur
„arot” - 2 szt. Ø
160mm, 3 szt. Ø
110mm

samorządowych
w wysokości do
70% wartości
zadania.

2) ul. Młynowa:
- przebudowa odcinka
istniejącej drogi na
długości 94 mb;
- przebudowa
skrzyżowania z ulicą
Zamkową (droga
powiatowa nr 1121R);
- przebudowa
skrzyżowania z droga
wewnętrzną gminną;
- przebudowa chodnika;
- wymiana
krawężników;
- remont wpustów
ulicznych;
- przebudowa zjazdów.
DROGI POWIATOWE

1

Przebudowa dróg
w miejscowości
Dąbrowica,
Kaczaki, Marki

W ramach zadania
wykonano w m. Kaczaki
716 692,25
chodnik na dł. 130 mb,
zł
w m. Dąbrowica
chodnik na dł. 201 mb,

Zadanie
realizowane
przez Starostwo
Powiatowe w
Tarnobrzegu,
przy udziale
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środków
z Budżetu Gminy
w wysokości
200 000,00 zł
oraz Funduszu
Dróg
Samorządowych
w wysokości

w m. Marki wykonano
przebudowę drogi wraz
z budową chodników na
odcinku o dł. 575,8 mb.

516 692,25
DROGI WOJEWÓDZKIE
Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr
872 relacji rz. Wisła
– Baranów
Sandomierski –
Majdan Królewski –
Nisko polegająca na
budowie ścieżki
rowerowej z
dopuszczeniem
ruchu pieszych
w km 7+215 do km
8+125 strona prawa
w m. Baranów
Sandomierski i
Skopanie

1

Wykonano ścieżkę
pieszo-rowerową
o nawierzchni
772 999,00
asfaltowej o szerokości zł
2,5 m na długości 910
mb.

Zadanie
realizowane
przez
Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie, przy
udziale środków
z Budżetu Gminy
w wysokości
500 000,00 zł

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1



2



Dokumentacja
projektowa na
przebudowę i
budowę dróg
gminnych na osiedlu
piastowskim w
Zadanie zakończone
Skopaniu wraz
z niezbędną
infrastrukturą
techniczną
i urządzeniami
budowlanymi
Dokumentacja
projektowa pn.
„Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr
872 relacji rz. Wisła
– Baranów
Zadanie w trakcie
Sandomierski –
realizacji
Majdan Królewski –
Nisko polegająca na
budowie ścieżki
rowerowej z
dopuszczeniem

27 060,00 zł Środki własne

Płatność
częściowa
Środki własne
27 625,80 zł
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3

4

ruchu pieszych w
km 11+172 do km
13+870 strona
prawa w m. Wola
Baranowska i m.
Knapy wraz
z niezbędną
infrastrukturą
i urządzeniami
budowlanymi”
Dokumentacja
projektowa
„Przebudowa i
rozbudowa drogi
gminnej nr 100020R
łączącej drogę
krajową nr 9 z droga
Zadanie w trakcie
powiatową nr
realizacji
1117R wraz z
niezbędną
infrastrukturą
i urządzeniami
budowlanymi
w miejscowości
Dąbrowica”.

Płatność
częściowa
Środki własne
49 000,00 zł

Wykonano dwa
warianty analizy w
Opracowano analizę
zakresie której były
techniczno –
robione analizy i
ekonomiczną drogi
badania gruntu
w miejscowości
(odwierty) i inne
10 000,00 zł Środki własne
Skopanie łączącej
opracowania potrzebne
drogę wojewódzką
do określenia
nr 985 z drogą
możliwości realizacji
wojewódzką nr 872
przedmiotowego
zadania

Tabela 10.

PRACE MELIORACYJNE

1

I etap odmulenie dwóch
stawów na powierzchni
Odmulenie stawów
około 0.34 ha
w Dymitrowie
17 780,00 zł Środki własne
II etap odmulenie
Dużym – etap I i II
trzeciego stawu na
etap
powierzchni około 0,10
ha
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2



Przebudowa
odcinka sieci
wodociągowej na
ul. Kościuszki
w Baranowie
Sandomierskim

3

4

5

Przeprowadzono
prace
konserwacyjne
rowów melioracji
szczegółowej w
miejscowości:
Baranów
Sandomierski,
Dąbrowica, Ślęzaki,
Kaczaki, Marki,
Durdy, Wola
Baranowska,
Dymitrów Duży
oraz Knapy

,,Przebudowa i
rozbudowa sieci
wodociągowej i
kanalizacyjnej na
terenie Gminy
Baranów
Sandomierski”

Prace polegały na
wykonaniu konserwacji
gruntowej za pomocą
sprzętu mechanicznego 15 000,00
wraz z przebudową
dwóch przepustów
melioracyjnych.

Środki własne

W ramach zadania
przebudowano odcinak
273 680,07
sieci wodociągowej na
zł
długości 300 mb
średnicy Ø 110 mm

Zadanie,
dofinansowane
z budżetu państwa
w ramach
usuwania skutków
klęsk żywiołowych
w wysokości do
80% kosztów
kwalifikowanych

Wykonano 247 mb
sieci wodociągowej Ø
Rozbudowa sieci
110 mm na ul.
wodociągowej
Spokojnej i 153 mb Ø
i kanalizacji
90 mm na ul. Sołtysia
sanitarnej na terenie w Woli Baranowskiej
miejscowości Wola Wybudowano odcinek
Baranowska
sieci kanalizacji
i Dąbrowica
sanitarnej do działki
3849 w miejscowości
Dąbrowica
Projekt i budowa
kanalizacji
sanitarnej Ø 250
Zadanie w trakcie
w miejscowości
realizacji
Skopanie na
długości ok. 315 m”

124 300,00
zł

Środki własne

130 015,00

Środki własne
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INWESTYCJE REALIZOWANE W 2019 ROKU
Tabela 11

Lp.

NAZWA ZADANIA

1

"Budowa Otwartych
Stref Aktywności wariant rozszerzony 3 obiekty, wariant
podstawowy - 1
obiekt"
w miejscowościach
Durdy, Kaczaki,
Knapy, Suchorzów.

2

"Dostosowanie
miejsca integracji
społecznej w
miejscowości Ślęzaki
do potrzeb osób w
różnym wieku
poprzez utworzenie
placu zabaw"

3

„Termomodernizacja
budynku remizy
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Knapach”

4

„Remont
i wyposażenie Sali
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
w Baranowie
Sandomierskim celem
stworzenia warunków
umożliwiających
przeprowadzenie
inicjatyw
edukacyjnych”

WARTOŚĆ
DOFINANS
CAŁKOWITA
OWANIE
ZAKOŃCZONE I ROZLICZONE w 2019 r.
Ministerstwo Sportu
i Turystyki zadanie
dofinansowane w
ramach programu
rozwoju małej
infrastruktury sportowo382 500,00 zł
175 000,00 zł
rekreacyjnej o
charakterze
wielopokoleniowym
OSA 2019 ze środków
Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej
Urząd Marszałkowski
WP - PROW - pomoc
finansowa z Budżetu
Województwa
24 600,00 zł
10 000,00 zł
Podkarpackiego w
ramach Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi
na lata 2017-2020
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
96 366,09 zł
51 000,00 zł
dotacja na zadanie
inwestycyjne z Ochrony
Środowiska
Urząd Marszałkowski
WP - PROW - pomoc
finansowa z Budżetu
Województwa
Podkarpackiego w
ramach Podkarpackiego
46 991,00zł
10 460,00zł
Programu Odnowy Wsi
na lata 2017-2020 na
realizację I etapu
koncepcji „Uniwersytetu
Samorządności”
PROGRAM

UWAGI

zakończono
i rozliczono

zakończono
i rozliczono

zakończono
i rozliczono

Zakończono
i zrealizowano
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5

6

7

8

Urząd Marszałkowski
WP - PROW - operacja
w ramach poddziałania
„Utworzenie
„Wsparcie na wdrożenie
ogólnodostępnej
operacji w ramach
infrastruktury
strategii rozwoju
w miejscowości
lokalnego kierowanego
Dąbrowica służącej
przez społeczność”
do zaspokojenia
objętego PROW na lata
potrzeb lokalnej
2014-2021, umowa
społeczności – Dom
Ludowy”
o przyznanie pomocy
podpisana 14.10.2019
r.
Urząd Marszałkowski
WP - PROW - wniosku
o przyznanie pomocy
dla operacji typu
„Gospodarka wodnościekowa” w ramach
„Budowa
poddziałania „Wsparcie
i rozbudowa sieci
inwestycji związanych z
wodociągowej i
tworzeniem,
kanalizacyjnej poza
ulepszaniem lub
granicami
rozbudową wszystkich
aglomeracji Baranów
rodzajów małej
Sandomierski”
infrastruktury, w tym
inwestycji w energię
odnawialną i w
oszczędzanie energii”
Złożony w dniu
30.09.2019 r.
„Przebudowa
i budowa dróg
Podkarpacki Urząd
gminnych na osiedlu
Wojewódzki w
Piastowskim w
Rzeszowie – wniosek o
Skopaniu wraz z
dofinansowanie w
niezbędną
ramach programu
infrastrukturą
Funduszu Dróg
techniczną i
Samorządowych
urządzeniami
budowlanymi”
„Przebudowa sieci
Podkarpacki Urząd
dróg układu
Wojewódzki w
komunikacyjnego
Rzeszowie – wniosek
centrum Miasta
o dofinansowanie
Baranów
w ramach programu
Sandomierski”
Funduszu Dróg
Samorządowych

79 479,00 zł

Zadanie
w trakcie
realizacji.
Planowany
termin
zakończenia
30.11.2020 r.

1 883 062,95zł

945 967,00 zł

W dniu
09.06.2020 r.
podpisano
umowę o
dofinasowanie

1 992 099,00zł

W dniu
28.05.2020 r.
1 494 074,00zł
podpisano
umowę o
dofinasowanie

781 050,00 zł

Zadanie
w trakcie
realizacji.
Planowany
termin
zakończenia
31.08.2021 r.

124 909,24 zł

532 167,18 zł

27
Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2019 rok

9

„Budowa i
rozbudowa sieci
wodociągowej i
kanalizacyjnej poza
obszarem
aglomeracji
Baranów
Sandomierski – etap
I”
(Dymitrów Duży)

10

„Budowa i
rozbudowa sieci
wodociągowej i
kanalizacyjnej poza
obszarem
aglomeracji
Baranów
Sandomierski – etap
II”
(Wola Baranowska
ul. Średniówka,
Baranów
Sandomierski ul.
Kwiatowa)

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
pożyczka w ramach
priorytetowego
programu NFOŚiGW
pn.: „ogólnopolski
pogram gospodarki
wodno-ściekowej poza
granicami aglomeracji
ujętych w KPOŚK”
Złożony w dniu
30.08.2019 r.
(forma pożyczki
częściowo do
umorzenia)

2 782 260,00zł

2 782 260,00zł

Wniosek
w trakcie oceny

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
pożyczka w ramach
priorytetowego
programu NFOŚiGW
pn.: „ogólnopolski
pogram gospodarki
wodno-ściekowej poza
granicami aglomeracji
ujętych w KPOŚK”
Złożony w dniu
30.08.2019 r.
(forma pożyczki
częściowo do
umorzenia)

517 740,00 zł

517 740,00 zł

Wniosek
w trakcie oceny

ROZPOCZĘTE W 2018 r. – KONTYNUOWANE/ ZAKOŃCZONE W 2019 r.

1

Ministerstwa Sportu i
Turystyki - wniosek o
„Modernizacja i
dofinansowanie w
przebudowa
ramach
Sportowa Polska
istniejącego budynku
- Programu Rozwoju
hali sportowej w
Lokalnej Infrastruktury
miejscowości
Sportowej złożony w
Skopanie”
dniu 29.03.2018 r.

1 500 000,00 zł

W dniu
05.04.2019 r.
podpisano
umowę o
dofinansowanie
- zadanie w
750 000,00 zł
trakcie
realizacji.
Planowany
termin
zakończenia –
31.10.2020 r.
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2

3

4

5

„Rewitalizacja
zdegradowanych
obszarów Gmin
Tarnobrzega, Nowej
Dęby, Baranowa
Sandomierskiego i
Gorzyc”

„Rozwój oferty
kulturalnej poprzez
zakup wyposażenia
do Środowiskowego
Domu Kultury w
Skopaniu”

„Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej w Woli
Baranowskiej oraz
Baranowie
Sandomierskim”

Urząd Marszałkowski
WP wniosek partnerski o
dofinansowanie zadania
ze środków EFRR w
ramach RPO WP na lata
2014-2020
złożony w dniu
14.09.2018 r.
Urząd Marszałkowski
WP - PROW wniosek o
przyznanie pomocy w
ramach środków na
operacje typu
„Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje
kultury” w ramach
działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”
objętego PROW na lata
2014-2020złożony w
dniu 22.06.2018 r.
wniosek o przyznanie
pomocy w ramach
środków na operacje
typu „Kształtowanie
przestrzeni publicznej”
w ramach działania
„Podstawowe usługi i
odnowa wsi na
obszarach wiejskich”
objętego PROW na lata
2014-2020
złożony w dniu
22.06.2018 r.

2 128 147,76 zł

1 073 455,58
zł

w dniu
26.03.2019 r.
podpisano
umowę o
dofinansowanie
Zadanie
w trakcie
realizacji
i rozliczania.
Planowany
termin
zakończenia:
30.09.2020 r.

499 000,00 zł

W dniu
11.04.2019 r.
podpisano
umowę o
dofinansowanie
317 513,00 zł
Zadanie w
tracie realizacji.
Planowany
termin
zakończenia:
30.11.2020

500 000,00 zł

W dniu
11.04.2019 r.
Podpisano
umowę o
dofinansowanie
. Zadanie w
318 150,00 zł
trakcie
realizacji.
Planowany
termin
zakończenia:
30.03.2021 r.

W dniu
Urząd Marszałkowski
29.06.2018 r.
WP podpisano
Poprawa gospodarki
wniosek o
umowę o
wodno-ściekowej w
aglomeracji Baranów dofinansowanie zadania 50 999 421,75 zł 28 669 754,31 dofinansowanie
zł
ze środków EFRR w
Zadanie w
Sandomierski w
ramach RPO WP na lata
trakcie
ramach MOF
2014-2020 złożony w
realizacji i
Tarnobrzeg
rozliczania.
dniu 14.11.2017 r.
Umowny
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termin
zakończenia 31.10.2020

6

„Poprawa
infrastruktury
rekreacyjnej poprzez
budowę boiska
wielofunkcyjnego w
miejscowości
Suchorzów oraz
zmianę nawierzchni
na boisku w
miejscowości Marki”

7

„Poprawa
infrastruktury
rekreacyjnej poprzez
budowę siłowni
zewnętrznej oraz
montaż trybuny w
miejscowości
Skopanie”

8

Rozwój
Odnawialnych źródeł
energii na terenie
gmin: Baranów
Sandomierski,
Gorzyce, HoryniecZdrój, Lubaczów,
miast Lubaczów,
Narol, Nowa Dęba

Urząd Marszałkowski
WP - PROW -operacja
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrożenie
operacji w ramach
strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność”
objętego PROW na lata
2014-2020, umowa o
przyznanie pomocy
podpisana 27.06.2018
r.
Urząd Marszałkowski
WP - PROW - operacja
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrożenie
operacji w ramach
strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność”
objętego PROW na lata
2014-2021, umowa o
przyznanie pomocy
podpisana 27.06.2018
r.
Urząd Marszałkowski
WP - projekt
parasolowy
dofinansowany ze
środków EFRR w
ramach RPO WP na lata
2014-2020
umowa o
dofinansowanie
podpisana 31.10.2017

367 155,00 zł 190 890,00 zł

320 011,00 zł

67 350,00 zł

11 289 717,61zł

Zakończono
i rozliczono

Zakończono
i rozliczono

Zakończono
i rozliczono

16 128 168,02 zł
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Dokumentacja fotograficzna z wybranych inwestycji realizowanych 2019 roku

Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Knapach

Remont i wyposażenie sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim
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Nowy odcinek chodnika w. m. Kaczaki

Nowy odcinek chodnika w. m. Dąbrowica

Droga powiatowa w m. Marki
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Ścieszka pieszo-rowerowa w m. Baranów Sandomierski

Ścieszka pieszo-rowerowa w m. Skopanie
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Oczyszczalnia ścieków w Baranowie Sandomierskim

Ul. Langiewicza w m. Baranów Sandomierski
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Ul. Mielecka w m. Skopanie

Zbiornik wodny w m. Dymitrów Duży
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Budowa kanalizacji w m. Wola Baranowska

Boisko wielofunkcyjne w m. Suchorzów

Boisko wielofunkcyjne w m. Marki

36
Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2019 rok

W roku 2019 oddano również do użytku po kompleksowej przebudowie budynek
Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim. Prace adaptacyjno-budowlane zostały
sfinansowane w całości ze środków programu modernizacji Policji na lata 2017-2020 za kwotę
938 592,00 złotych.

Posterunek otrzymał także radiowóz oznakowany marki Hyundai Tucson za kwotę
149 937,00 zł. Zakup pojazdu został dofinansowany z budżetu gminy kwotą 30 000,00 zł.
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Ochrona środowiska naturalnego

3.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy, realizowanym
zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli
wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
od 01 stycznia 2019r., do 31 grudnia 2019r., świadczyło na podstawie umowy
nr 4.11.272.RIG.VII.2016 z dnia 19 grudnia 2016r., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
EKO – KWIAT Sp. z o.o. z siedzibą: Wola Jachowa 94A, 26 – 008 Górno, działającym
jako Lider w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Mirosław Olejarczyk. Umowę
zawarto na okres od 01 stycznia 2017r., do 31 grudnia 2019r.
Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdorazowo odbierana była w ramach
stałej opłaty, każda ilość odpadów komunalnych, natomiast w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych ilość odpadów wynikająca z zadeklarowanych pojemności pojemników,
a od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe,

wykorzystywanej

jedynie

przez

część

roku,

ustalono

ryczałtową,

roczną stawkę opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie
deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości. Zadeklarowana przez właścicieli
nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, według stanu na 31.12.2019 roku, wynosiła 9 184
osoby.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości
z terenu Gminy Baranów Sandomierski mogli również dostarczać posegregowane frakcje
odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości
Skopanie przy ul. Mieleckiej 14.
Tabela 12
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj odpadów zebranych w 2019 roku
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane z
terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Segregowane odpady komunalne zebrane z terenu Miasta i
Gminy Baranów Sandomierski
Odpady komunalne oddane do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Skopaniu

Ilość
865,590 Mg
317,760 Mg
203,512 Mg
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Gmina Baranów Sandomierski w roku 2018 wzięła udział w projekcie dofinansowującym
odnawialne źródła energii, realizowanym w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE, os priorytetowa
III, Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Projekt miał na celu redukcję emisji dwutlenku węgla, zwiększenie poziomu
produkcji energii z odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej
i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Baranów
Sandomierski. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Gminą Gorzyce, Horyniec- Zdrój,
Lubaczów, Narol, Nowa Dęba, Miasta Lubaczów. W ramach przedmiotowego projektu w 2018
roku wykonano instalacje fotowoltaiczne oraz montaż kotłów na biomasę, natomiast w 2019 roku
zamontowano 18 pomp ciepła o mocy 5,3 kWc, w tym 7 z zasobnikiem c.w.u 200L oraz
11 z zasobnikiem 300 L. Wartość zamontowanych pomp łącznie wyniosła 226 337,72 złotych.

WYCINKA DRZEW
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów należy do kompetencji gminy
i odbywa się zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody. Przed jego wydaniem, organ jest
zobowiązany do przeprowadzenia oględzin terenu, z których rośliny mają być usunięte. Organ
właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem
dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.
Postępowanie kończy się wydaniem zezwolenia na wycinkę. W Gminie Baranów Sandomierski
prowadzonych było w 2019 roku 167 spraw związanych z wycinką drzew i krzewów.
USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwałą Nr XXI/169/2016 z dnia 30.03.2016
roku przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta
i Gminy na lata 2016-2022 z perspektywą do roku 2032. Głównym celem programu jest
doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka
oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W 2019 roku Gmina Baranów
Sandomierski otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz

Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w Rzeszowie dofinansowanie w łącznej wysokości 10 200,00zł., na realizację zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Sandomierski”.
Dofinansowanie umożliwiło kompleksowe zabezpieczenie wdrożonego przez Gminę „Programu
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usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest na terenie miasta i gminy na lata 2016-2022
z perspektywą do 2032r.” co wymiernie przyczyni się do poprawy estetyki krajobrazu, jakości
środowiska w naszym otoczeniu oraz zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Całkowity koszt zadania w zakresie usuwania wyrobów zwierających azbest wyniósł 26 346,60
zł. Łącznie z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski odebrano i zutylizowano 85 MG
wyrobów zawierających azbest.
OCHRONA POMNIKÓW PRZYRODY
Na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski znajduje się 11 pomników przyrody
zlokalizowanych w różnych miejscowościach oraz jeden użytek ekologiczny w miejscowości
DD. Wszystkie pomniki wpisane są do Rejestru Pomników Przyrody jako pojedyncze drzewa.
Gmina Baranów Sandomierski przeprowadza roczną lustrację pomników pod katem
drzewostanu. Kompleksowa pielęgnacja wspomnianych pomników miała miejsce w 2015 roku.
GOSPODARKA LEŚNA
Urząd Miasta i Gminy odpowiada za prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Miasta i
Gminy Baranów Sandomierski. Dotyczy to zarówno lasów znajdujących się na terenie Gminy
jak również drzewostanu znajdującego się na mieniu gminnym (gruntach ornych) poza lasami.
Polega ona na prowadzeniu nasadzeń, wycinki w ramach utrzymania drzewostanu,
przeprowadzania przetargów czy sprzedaży. W ramach prowadzenia racjonalnej gospodarki
i pielęgnacji lasu zawierane są umowy na dozór lasu i wykonywanie spraw związanych
z zalesieniem. Dodatkowo 2 razy do roku przeprowadzana jest lustracja lasu.
Zestawienie lasów stanowiących mienie Gminy Baranów Sandomierski
Tabela 13

Miejscowość

Lp.

Powierzchnia w ha

1

Baranów Sandomierski

12,17

2

Dąbrowica

22,48

3

Durdy

10,96

4

Dymitrów Duży

45,74

5

Kaczaki

21,55

6

Knapy

6,42

7

Marki

0,14

8

Skopanie

4,04
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9

Suchorzów

7,65

10

Ślęzaki

3,10

11

Wola Baranowska

0,83

RAZEM

135,08

Zestawienie sprzedaży drzew w lasach według miejscowości za 2019 rok
Tabela 14

Miejscowość

Lp.

Ilość sztuk

Kwota uzyskana ze
sprzedaży

1

Baranów Sandomierski

26

408,00 zł

2

Dymitrów Duży

71

8468,00 zł

3

Kaczaki

112

2937,00 zł

4

Skopanie

21

564,00 zł

230

12 377,00 zł

RAZEM

UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI
Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zapewnia pielęgnację i utrzymanie zieleni
w centrach miejscowości polegającą na zakupie sadzonek kwiatów, drzew, krzewów, ziemi,
środków ochrony roślin, nawozu, paliwa, oleju czy żyłki. W celu prawidłowej realizacji tych
zadań zawierane są umowy na utrzymanie zieleni, w tym na koszenie.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych
gmin. Uchwałą VII/47/19 Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim w dniu 9 kwietnia 2019
roku przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów Sandomierski w roku 2019.
W ramach wspominanego programu całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami
sprawował lekarz weterynarii prowadzący działalność gospodarczą pn.: Gabinet Weterynaryjny
Wojciech Bryg, Kliszów 103, 39-307 Gawłuszowice.
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W 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy napłynęło łącznie ponad 70 zgłoszeń. W odpowiedzi na te
zgłoszenia Gmina Baranów Sandomierski odłowiła 33 bezdomne psy, z czego 14 psów oddano
do schroniska oraz zapewniła opiekę weterynaryjną: 5 kotom, 1 łabędziowi.
Koszt realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku wyniósł 37 693,32
zł, w tym:


schronisko - 22 400,00 zł



odłowienie i opieka na terenie oczyszczalni - 11 300,38 zł



opieka weterynaryjna – 3 709,94 zł



zakup: materiałów na przebudowę kojców, przyrządu do łapania zwierząt, odzieży
ochronnej (buty, rękawice) – 283,00 zł

4.

Polityka prorodzinna
KARTA DUŻEJ RODZINY
Kartę Dużej Rodziny realizowana zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r.

o Karcie Dużej Rodziny, będącą systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin,
w których wychowuje się lub w przeszłości było co najmniej troje dzieci. Karta jest środkiem
identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny
wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na
podstawie przepisów odrębnych wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego,
zwanym „kartą tradycyjną”, lub realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla
urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym „kartą
elektroniczną”. W 2019 roku wydano 612 kart.

ASYSTENT RODZINY
Usługi asystenta rodziny przyznawane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie piczy zastępczej. Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie
rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz
kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie poszukiwań rozwiązań trudności
życiowych. Od 01 stycznia 2017 roku zadania asystent rodziny poszerzono zakres odbiorców
usług asystenta o kobiety i rodziny, w których zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia takich
trudności w związku ze specjalnymi potrzebami w zakresie opieki, pielęgnacji lub wychowania
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wynikające z przepisów ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”. W 2019 roku 2 asystentów pracowało z 23 rodzinami, w których było 61 dzieci.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Świadczenia rodzinne obejmują zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego,
świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
świadczenie

rodzicielskie,

do

których

prawo

nabywa

się

w

sposób

określony

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Sytuacja dotycząca świadczeń
rodzinnych w Gminie Baranów Sandomierski w 2019 roku przedstawia się następująco:
Tabela 15
Ilość wydanych
decyzji

L Rodzaj wniosku
p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz
dodatków do zasiłku rodzinnego
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku
opiekuńczego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

442

Ilość
świadczenio
biorców
334

92

88

30

32

51

49

104
42

319
37

46

39

-

9

PROGRAM RODZINA 500+
Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców. Kwota 500zł co
miesiąc przysługuje dla dziecka w rodzinie i wypłacana jest aż do uzyskania przez dziecko
pełnoletności. Wsparcie przyznawane jest bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan
cywilny rodziców. Otrzymują je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci,
niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Poniżej zestawienie dotyczące złożonych
wniosków a także otrzymanej pomocy finansowej.
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Tabela 16
Wyszczególnienie
Liczba złożonych wniosków
w tym liczba złożonych wniosków przez Internet
Liczba dzieci którym przysługuje świadczenie
Liczba wydanych informacji
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych

Lp.
1
2
3
4
5

Ilość
1175
533
2018
1109
17752
8 875 632,46 zł

PROGRAM „DOBRY START”
Program „Dobry Start” to kolejna forma wsparcia rodziców wychowujących dzieci
nastawiona na poprawę warunków edukacyjnych. Jest to jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł
dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie to przysługuje od 2018 roku
i przyznawane jest bez względu na dochód w rodzinie. W pierwszym roku obowiązywania
wspomnianych przepisów złożono ponad 900 wniosków o wypłatę świadczenia.
Dane za rok 2019 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 17
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Liczba złożonych wniosków
w tym liczba złożonych wniosków przez Internet
Liczba wypłaconych świadczeń
Kwota wypłaconych świadczeń

Ilość
888
370
1 361
408 300,00 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ
właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. W Gminie Baranów Sandomierski w 2019
roku prowadzonych było 44 postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Stan należności
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 31 grudnia 2019 roku wyniósł
2 269 681,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 113 379,69 zł z czego 27 047,82 zł
stanowią dochody własne Gminy, natomiast pozostała część została przekazana do Urzędu
Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego. Obsługa funduszu alimentacyjnego kosztowała
Gminę w 2019 roku 10 932,30zł. Łącznie z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku wypłacono
kwotę 364 410,00 zł.
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POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE
STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
- uczniom,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki zamieszkałym na terenie gminy Baranów
Sandomierski.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (netto),a szczególnie, gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność domownika, ciężka lub długotrwała choroba
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
alkoholizm lub uczeń wychowywany jest w rodzinie niepełnej.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
W 2019 roku powyższą pomocą zostało objętych 79 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Baranów Sandomierski.
Kwota środków jaką wykorzystano w 2019 roku na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej
pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków
szkolnych wynosiła – 86211,94 zł. - w tym dotacja przyznana decyzją Wojewody
Podkarpackiego z wynosiła 75000,00 zł natomiast wkład własny Gminy Baranów Sandomierski
to kwota – 11211,94 zł.

5.

Oświata i wychowanie

Gmina Baranów Sandomierski w roku 2019 była organem prowadzącym dla:
- 5 przedszkoli publicznych,
- 1 oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej funkcjonującego w Szkole Filialnej,
- 5 ośmioklasowych szkół podstawowych z 4 klasami gimnazjalnymi,
- 1 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baranowie Sandomierskim funkcjonującego
od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku (liczy 30 miejsc noclegowych).
Ponadto na terenie Gminy Baranów Sandomierski funkcjonowało Przedszkole Niepubliczne
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pw. Św. Anny zlokalizowane w miejscowości
Baranów Sandomierski.
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Stan organizacji szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych w roku 2019 obrazują poniższe
tabele.
Tabela 18. Stan organizacji szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019
(stan na koniec roku szkolnego 2018/2019).
Szkoła podstawowa

Klasy gimnazjum

Ogółem
w poszczególnych
szkołach

Wyszczególnienie
Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów

oddziałów

uczniów

oddziałów

uczniów

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego

10

183

1

23

11

206

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Skopaniu

12

236

2

36

14

272

3. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego

9

162

1

20

10

182

1,42

15

x

x

1,42

15

7

110

1

23

8

133

7

66

x

x

7

66

46,42

772

5

102

51,42

874

w Baranowie Sandomierskim ul. Kościuszki 6

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1

w Woli Baranowskiej ul. Szkolna 4
Szkoła Filialna im. Św. Jadwigi Królowej w Durdach 1

4. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Ślęzakach 75

5. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
w Dąbrowicy 78
Razem

Tabela 19. Stan organizacji szkół podstawowych wg danych SIO stan na dzień 30.09.2019r
Szkoła podstawowa

Wyszczególnienie

Liczba

Liczba

oddziałów

uczniów

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Baranowie

11

185

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Skopaniu ul. Kardynała

13

237

3. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Woli

10

162

1,22

10

8

112

Sandomierskim ul. Kościuszki 6

Wyszyńskiego 1

Baranowskiej ul. Szkolna 4
Szkoła Filialna im. Św. Jadwigi Królowej w Durdach 1

4. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Ślęzakach 75
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5. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich
7

63

50,22

769

w Dąbrowicy 78
Razem

Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziału przedszkolnego przy
szkole podstawowej funkcjonującego w szkole filialnej w roku 2019 obrazuje tabela nr 20 i 21.
Tabela 20. Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziału przedszkolnego
przy szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 stan na koniec roku szkolnego.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

W tym kl. „O”

2

34

20

5

105

24

3

52

20

0,58

7

4

2

44

8

2

41

10

2

31

x

16,58

318

86

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół i Placówek
1.
w Baranowie Sandomierskim ul. Kościuszki 6
Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół
2

w Skopaniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół

3.

w Woli Baranowskiej ul. Szkolna 4a
Oddział przedszkolny przy Szkole Filialnej w Durdach

4.

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ślęzakach, Ślęzaki 75
Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

5.

6.

w Dąbrowicy, Dąbrowica 203
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
NP p.w. św .Anny w Baranowie Sandomierskim ul. Fabryczna
Ogółem:

Tabela 21. Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych, oddziału przedszkolnego
przy szkole podstawowej wg danych SIO stan na dzień 30.09.2019r.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

W tym kl. „O”

2

37

15

5

106

19

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół i Placówek
1.

2

w Baranowie Sandomierskim ul. Kościuszki 6
Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół
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w Skopaniu ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół
3.

Oddział przedszkolny przy Szkole Filialnej w Durdach

4.

3

63

16

0,78

7

4

2

45

15

2

44

11

1

26

x

15,78

328

80

w Woli Baranowskiej ul. Szkolna 4a

Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ślęzakach, Ślęzaki 75
Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

5.
w Dąbrowicy, Dąbrowica 203

6.

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
NP p.w. św .Anny w Baranowie Sandomierskim ul. Fabryczna
Ogółem:

STAN BAZY LOKALOWEJ
Tabela 22. Stan bazy lokalowej oświaty w roku 2019r. (szkoła, przedszkole)
Pomieszczenia (ilość)
lp

Nazwa szkoły

Pracownie
Sale lekcyjne
Komputerowa

1

2

językowa

Sale
gimnastyczne

Gabinet
pomocy
przedlekarskiej*

Gabinet
pedagoga

Świetlica

Biblioteka
z czytelnią

logopedy

3

4

5

6

7

8

9

10

Zespół Szkół i Placówek
1

w Baranowie
Sandomierskim

15

2

2

1

1

2

1

1

2

Zespół Szkół
w Skopaniu

19

1

-

2

1

2

1

1

3

Zespół Szkół
w Woli Baranowskiej
z Filią

18

2

2

2

1

1

2

2

4

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Ślęzakach

10

1

2

1

1

1

1

2

5

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Dąbrowicy

8

1

-

1

1

1

-

1

Razem

70

7

6

7

5

7

5

7
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ZATRUDNIENIE W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach w roku 2019 przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 23. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019.

1

Dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

ogółem

wyszczególnienie

2

3

4

5

6

7

121

0.00

1

9

15

96

liczba

47

0,00

1

2

8

36

w tym
etat

18,64

0,00

0.64

0,34

3,42

14,24

139,64

0,00

1,64

9,34

18,42

110,24

zatrudnieni w pełnym wymiarze

zatrudnieni w niepełnym wymiarze

bez stopnia

Liczba stosunków pracy nauczycieli

Razem etaty

Tabela 24. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach i przedszkolach wg danych SIO stan na
30.09.2019r.

1

Dyplomowany

mianowany

kontraktowy

2

3

4

5

6

7

132

0

5

7

18

102

liczba

38

0

4

3

3

28

w tym
etat

13,68

0

1,61

0,69

1,03

10,35

145,68

0

6,61

7,69

19,03

112,35

zatrudnieni w pełnym wymiarze

Razem etaty

stażysta

ogółem

wyszczególnienie

zatrudnieni w niepełnym wymiarze

bez stopnia

Liczba stosunków pracy nauczycieli
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Tabela 25. Struktura zatrudnienia nauczycieli według awansu zawodowego – udział procentowy

stażysta

kontraktowy

dyplomowany

Zatrudnienie
ogółem

1,64

9,34

18,42

110,24

139,64

1,17

6,69

13,19

78,95

30.09.2019

6,61

7,69

19,03

112,35

145,68

4,54

5,28

13,06

77,12

mianowany

kontraktowy

2018/2019

(stan na dzień…)

mianowany

stażysta

Według
danych SIO

Udział %

dyplomowany

Liczba etatów

Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w 2019 roku przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 26
w tym:
Zatrudnienie rok

2019

Zatrudnienie
ogółem- osobowo

Zatrudnienie w
przeliczeniu na
etaty

61

niepełnozatrudnieni
pełnozatrudnieni

51,25

osobowo

etatowo

18

8,25

43

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Tabela 27. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019r.
Wyszczególnienie

Plan 2019 r.

Wykorzystanie

Środki niewykorzystane

2019 r.

1

Zespół Szkół i Placówek w Baranowie
Sandomierskim

13 655,00

13 357,66

297,34

2

Zespół Szkół w Skopaniu

18 989,00

18 987,10

1,90

3

Zespół Szkół w Woli Baranowskiej

16 800,00

13 771,59

3 028,41

11 507,00

11 271,68

235,32

7 468,00

7 468,00

0,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny
4

w Ślęzakach
Zespół Szkolno-Przedszkolny

5

w Dąbrowicy
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68 419,00

RAZEM

64 856,03

3

562,97

AWANS ZAWODOWY
Stan zatrudnienia (osobowy) w 2019 roku w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego
nauczycieli obrazuje tabela nr 28 i 29
Tabela 28.Awans zawodowy stan na koniec roku szkolnego 2018/2019
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI (w osobach)
bez stopnia
/stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

ogółem

Wyszczególnienie

Studia magisterskie
z przygotowaniem
pedagogicznym
Wyższe studia zawodowe
i przygotowanie
pedagogiczne (licencjat),
dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego, kolegium
j. obcych
Pozostałe kwalifikacje

Razem

osoby

%

osoby

%

osoby

%

osoby

%

1

0,595

11

6,55

23

13,7

132

78,6

1

0.595

0

0.00

0

0,00

0,0

0.00

0

0,00

0,0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

1,19

11

6,55

23

13,69

132

78,57

osoby

168

168

Tabela 29. Awans zawodowy stan na 30.09.2019r.
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI (w osobach)
bez stopnia
/stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

ogółem

Wyszczególnienie
osoby

%

osoby

%

osoby

%

osoby

%

osoby

10

5,88

21

12,35

130

76,48

170

Studia magisterskie
z przygotowaniem
pedagogicznym

9

Wyższe studia zawodowe
i przygotowanie pedagogiczne
(licencjat), dyplom ukończenia
kolegium nauczycielskiego,
kolegium j. obcych

0

0,00

0

0.00

0

0,00

0,0

0.00

0

Pozostałe kwalifikacje

0

0,00

0,0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Razem

9

5,29

10

5,88

21

12,35

130

76,48

170

5,29
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STAN REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY NA RZECZ
UCZNIÓW I SZKÓŁ.
W roku 2019 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy
na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było
zabezpieczenie, na odpowiednim poziomie, przedszkolom i szkołom prowadzonym przez Gminę
środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników
i eksploatację budynków, a także środków finansowych w formie dotacji dla działającego
niepublicznego przedszkola.
Realizując obowiązki określone w art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 996, ze zm.) dowożono lub refundowano wydatki związane
z dowozem uczniów do szkół, którym odległość z domu do szkoły obwodowej przekraczała
ustawowe odległości.
Tabela 30. Dowożenie uczniów do szkół.
uczniowie:

2019

1.

liczba
uczniów
dowożonych
miesięcznie(przeciętnie)

lub

refundowano

2.

nakłady za okres 10 miesięcy - rok 2019 (w zł)

wydatki–

137

102 517,17

W roku 2019 podjęto szereg innych działań z zakresu oświaty m.in.
- ustalono, obowiązujący od 1 września 2019 roku plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski oraz określono granice ich obwodów;
- określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy
zawodowego w wymiarze nieprzekraczającym ustawowego progu tj. 22 godzin tygodniowo oraz
dla nauczyciela przedszkola i innych placówek przedszkolnych prowadzącego zajęcia w grupach
mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze w wymiarze 25 godzin
tygodniowo (maksymalny próg ustawowy) ;
- ustalono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina
Baranów Sandomierski jest organem prowadzącym;
- ogłoszono i przeprowadzono konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu szkół i Placówek
w Baranowie Sandomierskim oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach.
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W efekcie Burmistrz dokonał powierzenia, na okres 5 lat, stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
i Placówek w Baranowie Sandomierskim Panu Markowi Kosior, a Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ślęzakach Pani Agacie Stawiarskiej;
- przeprowadzono egzaminy dla dwóch nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego - nauczyciele zdali egzamin uzyskując maksymalną liczbę punktów.
Burmistrz wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z dokonaniem przez
nauczycieli ślubowania.
Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola
Zgodnie z art. 17 ust. 3, oraz 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), na wniosek Niepublicznego Przedszkola
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP pw. św. Anny prowadzącego działalność
w Baranowie Sandomierskim przy ul. Fabryczna 35, z budżetu gminy udzielana zostaje na
każdego ucznia dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.
W 2019 roku przekazana została dotacja w łącznej wysokości 200 051,80 zł.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych
Rok szkolny 2018/2019
Na podstawie art. 39 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2018r.,
poz. 996 ze zm.) podpisano umowy z trzema przewoźnikami na dowóz jedenastu uczniów
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy wraz z opieką do placówek
oświatowych.
Zostały również podpisane umowy z pięcioma rodzicami uczniów niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie naszej gminy w sprawie pokrycia kosztów dowozu dziecka do
placówki do której uczęszcza.
W okresie od stycznia 2019 r. do sierpnia 2019 r. przeznaczono na dowóz uczniów kwotę –
44.185,40 zł.
Rok szkolny 2019/2020
Na podstawie art. 39 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2018r.,
poz. 996 ze zm.) podpisano umowy z trzema przewoźnikami na dowóz trzynastu uczniów
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie naszej gminy wraz z opieką do placówek
oświatowych.

53
Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2019 rok

Zostały również podpisane umowy z pięcioma rodzicami uczniów niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie naszej gminy w sprawie pokrycia kosztów dowozu dziecka do
placówki do której uczęszcza.
W okresie od września 2019 r. do grudnia 2019 r. przeznaczono na dowóz uczniów kwotę –
34.997,60zł.
Dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
W ramach złożonego wniosku o objęcie w 2019 roku dopłatą do przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej, Gmina Baranów Sandomierski otrzymała dofinansowanie
na realizację w/w zadania.
W związku z powyższym podpisano umowę z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia
dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota
dotacji jaką otrzymano wynosi 7454,00 natomiast całkowity koszt realizacji zadania to 15319,54
Od 2 września 2019 roku Gmina Baranów Sandomierski utworzyła 4 linie komunikacyjne:
1. Kaczaki - Ślęzaki przez Marki
2. Baranów Sandomierski - Skopanie przez Skopanie Górka
3. Siedleszczany - Baranów Sandomierski przez Suchorzów i Skopanie
4. Baranów Sandomierski - Baranów Sandomierski przez Dymitrów Duży i Dymitrów Mały.
Z przewozów na w/w liniach korzystają dzieci, które są dowożone do szkół znajdujących się na
terenie gminy.

Rekompensata poniesionej przez operatora publicznego transportu zbiorowego straty
Zawarto umowę Województwem Podkarpackim w sprawie przekazywania dotacji przeznaczonej
na realizację zadania polegającego na finansowaniu w formie rekompensaty poniesionej przez
operatora publicznego transportu zbiorowego straty z tytułu utraconych przychodów w związku
ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na, nowo utworzonych
4 liniach komunikacyjnych.
W okresie od września do grudnia 2019 roku kwota dotacji wynosiła 21.103,05 zł.
PROJEKTY SZKOLENIOWE I EDUKACYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU
Tabela 31

Lp.
1

NAZWA
ZADANIA
"Aktywna
tablica”

PROGRAM

WARTOŚĆ
CAŁKOWITA

DOFINANSOWANIE

Dotacja celowa od
Wojewody Podkarpackiego

17 500,00 zł

14 000,00 zł
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UWAGI
W projekcie
wzięła udział
54

w ramach rządowego
programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie
technologii informacyjnokomunikacyjnych
Program finansowany przez
Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej poprzez
„Szkolny Klub
Ministerstwo Sportu i
Sportowy”
Turystyki oraz Samorząd
Województwa
Podkarpackiego

2

6.

Szkoła
Filialna im.
Św. Jadwigi
Królowej

-

-

W projekcie
wzięły udział
wszystkie
szkoły
podstawowe
z terenu
gminy

Kultura fizyczna, sport i rekreacja
ROZWÓJ SPORTU
Na terenie Gminy Baranów Sandomierski w 2019 roku funkcjonowało 5 klubów

sportowych z czego 4 kluby brały czynny udział w rozgrywkach ligowych. Gmina Baranów
Sandomierski wspiera sport tworząc warunki sprzyjające jego rozwojowi. Warunki i tryb
finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Baranów Sandomierski zostały określone
w Uchwale Nr III/10/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku Rady Miejskiej w Baranowie
Sandomierskim.
Parafialny Klub Sportowy „Wisła” Baranów Sandomierski z siedzibą w Baranowie
Sandomierskim nie uczestniczy w rozgrywkach ligowych. Swoje działania kieruje w stronę
zakupu sprzętu sportowego dla najmłodszych, aby zachęcić ich do czynnego uprawiania sportu.
Klub Sportowy „Wisan” Skopanie z siedzibą w Skopaniu w związku z modernizacją boiska
sportowego w ostatnim roku rozgrywał swoje mecze na użyczonym stadionie lekkoatletycznym
w Baranowie Sandomierskim. Klub stara się szkolić dzieci od najmłodszych lat, dlatego
prowadzi zajęcia w 4 sekcjach wiekowych tj. trampkarze, juniorzy młodsi, juniorzy starsi oraz
seniorzy. Klub w sezonie wiosna 2019 rozgrywał swoje mecze w klasie okręgowej, a w sezonie
jesiennym 2019 w klasie A podokręgu Stalowa Wola.
Klub sportowy „Lasowiak” Wola Baranowska z siedzibą w Woli Baranowskiej prowadzi
drużyny juniorów starszych i seniorów. W 2019 roku zarówno seniorzy jak i juniorzy starsi
rozgrywali swoje mecze w klasie A podokręgu Stalowa Wola.
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Ludowy Zespół Sportowy „Kolejarz” Knapy z siedzibą w Knapach prowadzi drużynę juniorów
i seniorów. W 2019 roku obie drużyny występowały w klasie A podokręgu Stalowa Wola.
Ludowy Zespół Sportowy „Strzelec” Dąbrowica z siedzibą w Dąbrowicy również prowadzi
drużyny juniorów i seniorów. Obie drużyny występowały w klasie A podokręgu Stalowa Wola.
Wszystkie kluby z terenu gminy realizują zadania publiczne zgodnie z powołaną wyżej uchwałą,
otrzymując na ten cel środki z budżetu gminy. Działalność klubów wspierana jest również przez
rady sołeckie i rady osiedli, które w ramach swoich budżetów przekazują środki finansowe na
kluby. Wsparcie finansowe klubów w roku 2019 przedstawiało się następująco:
Tabela 32.
Kwota
przyznanych
dotacji
Gmina Baranów
Sandomierski
Środki sołeckie
lub osiedlowe
Dodatkowe
środki w ramach
promocji
Łącznie

Wisan
Skopanie

Strzelec
Dąbrowica

Klasa O/A
55 500,00+
4 000,00
1 200,00

Klasa A/A
34 000,00

Lasowiak
Wola
Baranowska
Klasa A/A
34 000,00

Kolejarz
Knapy
Klasa A/B
34 000,00

Wisła
Baranów
Sandomierski
2 500,00

4 000,00

34 000,00

38 000,00

164 00,00
5 200,00

1 700,00

60 700,00

Razem

35 700,00

1 700,00

2 500,00

170 900,00

WSPARCIE UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY
Gmina Baranów Sandomierskim stara się wspierać zawodników z terenu gminy, którzy osiągają
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyznając
im stypendia sportowe, nagrody lub wyróżnienia. Wszystko odbywa się w oparciu o uchwałę
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Nr XLVII/393/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Przyznawane formy wsparcia mają za zadanie motywować zawodników do dalszej
systematycznej pracy i osiągania wysokich wyników sportowych. W 2019 roku o taką formę
wsparcia zwróciło się czworo sportowców z terenu gminy osiągających wysokie wyniki
w trzech dyscyplinach tj: karate, kixboxing oraz kajakarstwo klasyczne.
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ZESTAWIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
NA TERENIE GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI
Tabela 33.

Lp.

RODZAJ
OBIEKTU
Stadion
lekkoatletyczny
Hala sportowa

MIEJSCOWOŚĆ UŻYTKUJĄCY

5

Otwarta Strefa
Aktywności
Boisko
wielofunkcyjne
Stadion sportowy

Baranów
Sandomierski
Baranów
Sandomierski
Baranów
Sandomierski
Baranów
Sandomierski
Skopanie

6

Stadion sportowy

Skopanie

7

Hala sportowa

Skopanie

Zespół Szkół / KS
Wisan

8

Sala
gimnastyczna
Otwarta Strefa
Aktywności
Boisko
wielofunkcyjne
Kort tenisowy
Boisko
wielofunkcyjne
przy Świetlicy
Wiejskiej
Kompleks Boisk
Sportowych Orlik
2012
Hala sportowa
Stadion sportowy

Skopanie
Skopanie

Zespół Szkół
w Skopaniu
Osiedle Skopanie

Skopanie

Zespół Szkół Skopanie

Skopanie
Skopanie

Osiedle Skopanie
Sołectwo Skopanie

Wola Baranowska

Zespół Szkół

Wola Baranowska
Wola Baranowska

Zbiornik Gaj
Otwarta Strefa
Aktywności
Stadion sportowy
Boisko sportowe
Boisko sportowe

Wola Baranowska
Wola Baranowska

Zespół Szkół
KS Lasowiak Wola
Baranowska
MGOK
Sołectwo Wola
Baranowska
LZS Kolejarz Knapy
Sołectwo Knapy/ ŚDS
Zespół Szkół w Woli
Baranowskiej filia
w Durdach

1
2
3
4

9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

Knapy
Knapy
Durdy

UWAGI

KS Wisan Skopanie
Zespół Szkół
i Placówek
Miasto Baranów
Sandomierski
Zespół Szkół
i Placówek
PKS Wisła Baranów
Sandomierski
KS Wisan Skopanie

Modernizacja
zakończona
w 2019r.
W trakcie
przebudowy,
termin
zakończenia
2020 r.
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21

Stadion sportowy

Dąbrowica

22

Kompleks Boisk
Sportowych Orlik
2012
Otwarta Strefa
Aktywności
Boisko sportowe

Dąbrowica
Dąbrowica

LZS Strzelec
Dąbrowica
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Dąbrowicy
Sołectwo Dąbrowica

Dąbrowica

LZS Strzelec

Sala
gimnastyczna
Sala
gimnastyczna
Boisko
wielofunkcyjne
Otwarta Strefa
Aktywności
Boisko sportowe

Dąbrowica

Marki

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Sołectwo Marki

Marki

Sołectwo Marki

Suchorzów

Sołectwo Suchorzów

31

Boisko
wielofunkcyjne
Stok narciarski

Siedleszczany

32

Boisko sportowe

Dymitrów Mały

33

Boisko sportowe

Dymitrów Duży

34

Otwarta Strefa
Aktywności

Knapy

Gmina Baranów
Sandomierski
Sołectwo Dymitrów
Mały
Sołectwo Dymitrów
Duży
Sołectwo Knapy

35

Otwarta Strefa
Aktywności

Durdy

Sołectwo Durdy

36

Otwarta Strefa
Aktywności

Kaczaki

Sołectwo Kaczaki

37

Otwarta Strefa
Aktywności

Suchorzów

Sołectwo Suchorzów

23
24
25
26
27
28
29
30

Ślęzaki
Ślęzaki

Budowa
zakończona
2019 r.
Budowa
zakończona
2019 r.
Budowa
zakończona
2019 r.
Budowa
zakończona
2019 r.
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Otwarta Strefa Aktywności w Knapach

Otwarta Strefa Aktywności w Durdach
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Otwarta Strefa Aktywności w Kaczakach

Otwarta Strefa Aktywności w Suchorzowie
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Przebudowa hali sportowej w Skopaniu (grudzień 2019)

Zmodernizowana trybuna stadionu w Skopaniu
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7.
Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa
i przeciwpowodziowa.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Gmina Baranów Sandomierski, jak każdy obszar, a w szczególności tereny rolnicze,
zagrożona jest wystąpieniem sytuacji kryzysowych. W związku z tym opracowany został system
ratownictwa dla tego terenu. Miejscem koordynacji wszystkich sytuacji kryzysowych jest
siedziba Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
Na administrowanym przez Burmistrza terenie funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, które działają lokalnie na rzecz miejscowej społeczności oraz, przy wystąpieniu
szerszych działań ratowniczych, także na obszarze innych gmin. Ochrona przeciwpożarowa jest
zadaniem własnym samorządu terytorialnego. Zadanie to realizowane jest poprzez wspieranie
działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalność w zakresie ochrony
przeciwpożarowej finansowana jest z budżetu Gminy oraz ze środków własnych Ochotniczych
Straży Pożarnych. Na terenie Gminy działa 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w każdej miejscowości po 1 jednostce.
Jednostki te są stowarzyszeniami, w których działa 639członków, w tym, członków
czynnych 556 (w tym: 458 mężczyzn i 98 kobiet), członków wspierających 31i członków
honorowych 52. Na terenie gminy działają również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt
i chłopców (123) oraz Kobiece Drużyny Pożarnicze. Strażacy niosą pomoc głównie podczas
pożarów i powodzi, wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń i klęsk żywiołowych.
W każdej jednostce na terenie Gminy Baranów Sandomierski, powołane zostały
Jednostki Operacyjno-Techniczne tzw. JOT, w których na dzień 31.12.2019 roku jest
235 strażaków ochotników, w tym: 222 mężczyzn i 13 kobiet.
Pięć jednostek z terenu gminy jest włączonych do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, tj. Baranów Sandomierski, Durdy, Siedleszczany, Skopanie i Wola Baranowska.
Dwie jednostki z terenu Gminy specjalizują się w ratownictwie wodnym są to: OSP Dymitrów
Mały i OSP Siedleszczany a jednostka OSP Skopanie specjalizuje się w ratownictwie drogowym.
Poziom wyszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych określa się jako bardzo
dobry. Dobry jest stan wyposażenia jednostek OSP. Dla jednostek OSP z ternu Gminy Baranów
Sandomierski Gmina ma podpisaną umowę na wspomaganie działalności jednostek wraz
z systemem powiadamiania SMS – e-remiza.
Najważniejsze wydatki w 2019 roku poniesione na ochronę przeciwpożarową.
62
Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2019 rok

Tabela 34.
Lp.

NAZWA ZADANIA

WARTOŚĆ
CAŁKOWITA

UWAGI

1.

Remont garażu w
OSP Wola Baranowska

44 999,18 zł

Dotacja KG PSP KSRG
29 000,00 zł
dotacja Gmina Baranów
Sandomierski
15 999,18 zł

2.

Wykonanie i montaż stelaża
dachowego na samochodzie Nissan
w OSP Siedleszczany

6 000,00 zł

Dotacja udzielona przez Powiat
Tarnobrzeski

3.

Dofinansowanie zakupu sprzętu
pożarniczego i umundurowania:
1. OSP Ślęzaki
2. OSP Kaczaki
3. OSP Dąbrowica
4. OSP Durdy
5. OSP Wola Baranowska

Dotacja na zakup motopomp
pływających Niagara 2 -4 szt.

4 493,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
6 000,00 zł

21 955,89 zł

Dotacja celowa na zakup ubrań
specjalnych strażackich dla OSP
Wola Baranowska- 4 szt.

20 000,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu i
umundurowania dla OSP Durdy

21 955,89 zł

Dotacja na zakup sprzętu i
umundurowania dla OSP Kaczaki

16 870,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu i
umundurowania dla OSP Knapy

11 569,20 zł

Dotacja udzielona przez Powiat
Tarnobrzeski

Dotacja 17 000 zł udzielona
przez WFOŚIGW w Rzeszowie
Dotacja 3 000,00 zł Gmina
Baranów Sandomierski
Dotacja 18 000,00 zł udzielona
przez WFOŚIGW w Rzeszowie
2 000,00 zł Gmina Baranów
Sandomierski
Dotacja 19 760,30 zł udzielona
przez WFOŚIGW w Rzeszowie
Dotacja 2 195,59 zł Gmina
Baranów Sandomierski
Dotacja 14 000,00 zł udzielona
przez WFOŚIGW w Rzeszowie
Dotacja 2 870,00 zł Gmina
Baranów Sandomierski
Dotacja 9 000,00 zł udzielona
przez WFOŚIGW w Rzeszowie
Dotacja 2 569,20 zł
Gmina Baranów Sandomierski
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OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Sprawy

porządku

publicznego

i

bezpieczeństwa

obywateli

oraz

ochrony

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego należą do podstawowych zadań własnych gminy
W ramach obowiązków gminy realizowane są następujące rodzaje zadań:
- zadania związane z obronnością kraju.
- zadania obrony cywilnej,
- zadania z karesu zarządzania kryzysowego i zwalczania skutków klęsk żywiołowych.
Wyznaczone podmioty gospodarcze realizują zadania obronne poprzez wykonywanie
świadczeń na rzecz obrony. Nakładanie świadczeń i wzywanie do ich wykonywania
należy do zadań Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Samorząd dysponuje
opracowanymi planami na wypadek sytuacji kryzysowych.
W razie wystąpienia sytuacji kryzysowych Gmina koordynuje i prowadzi działania
ratownicze, angażując do współpracy wszystkie dostępne na swoim terenie jednostki
i instytucje, a w razie potrzeby współdziała z jednostkami i instytucjami spoza swojego terenu.
W roku 2019 wydał Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wydał 103 decyzje
w

sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych

na rzecz obrony oraz

41 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony.
Roczny Plan działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2019 kalendarzowy został uzgodniony
ze Starostą Tarnobrzeskim oraz zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski.
Wojewoda wyznacza zadania, które powinny być zaplanowane w ramach przygotowań
w zakresie obronności. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest
szereg zadań obrony cywilnej, z których najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu
wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania.
System ostrzegania i alarmowania
W skład systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Baranów Sandomierski wchodzą
następujące urządzenia alarmowe OC – 2 syreny oraz 13 syren OSP.
Na terenie gminy Baranów Sandomierski utworzone są następujące formacje obrony cywilnej:
1. Drużyna wykrywania i alarmowania
2. Drużyna alarmowania w punktach sołectw
3. Drużyna wykrywania zagrożeń
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4. Samodzielny pluton ratownictwa ogólnego
Zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski powołał Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego. GZZK pracuje zgodnie z rocznym planem pracy GZZK, który jest
opracowywany na dany rok kalendarzowy. W 2019 roku GZZK obradował zgodnie z planem
3 razy. Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zapewnia na obszarze gminy
całodobowe alarmowania członków GZZK, a w sytuacjach kryzysowych zapewnia całodobowe
dyżury w celu przepływu informacji.

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
Na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski znajduje się 63,2 km wałów
przeciwpowodziowych administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Nadzór Wodny w Tarnobrzegu. Wały zlokalizowane są w pobliżu obiektów wodnych
tj: Babulówka, Kaczówka, Korzeń, Koniecpólka, Smarkata, Łuczek, Trześniówka oraz kanał
Dymitrowsko – Młodochowski. Naturalne cieki wodne na terenie Gminy wynoszą łącznie 32,3
km i obejmują Trześniówkę, Babulówkę, Smarkatą, kanał Dymitrowsko-Młodochowski oraz
Siedleszczankę.
Przez Gminę Baranów Sandomierski przepływa rzeka Wisła, której administratorem jest
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Oddział w Sandomierzu.

8.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków- informacja z GZUP.
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim jest samorządowym

zakładem budżetowym, którego przedmiotem działania jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców
Miasta i Gminy w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności:
1) Zaopatrzenia w wodę,
Na terenie Gminy Baranów Sandomierskim zlokalizowane są dwa ujęcia wody pitnej tj:
Stacja Uzdatniania Wody w Ślęzakach oraz Zakład Produkcji Wody Pitnej w Baranowie
Sandomierskim. Stacja Uzdatniania Wody w Ślęzakach zaopatruje w wodę pitną sołectwa:
Ślęzaki, Dąbrowica, Marki, Knapy, Durdy, Kaczaki, Wola Baranowska. Natomiast Zakład
Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim zapewnia wodę dla mieszkańców
Baranowa

Sandomierskiego,

Dymitrowa

Małego,

Dymitrowa

Dużego,

Suchorzowa,

Siedleszczan oraz Skopania.
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Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w 2019 roku z obu ujęć sprzedał 297 263,6 m3
wody. Od Zakładu Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim w 2019 roku zakupiono
198 432 m3 wody. Ze stacji Uzdatniania Wody w Ślęzakach ujęto w 2019 roku 218 100 m3 wody.
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierski w 2019 roku wymienił
145 sztuk wodomierzy, 10 sztuk rozmrożonych wodomierzy oraz wykonał 40 przyłączy
wodociągowych.
2) Odprowadzania ścieków,
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim realizuje zadania
w zakresie odprowadzania ścieków od części mieszkańców Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski. Zadania te wykonywane są przy pomocy trzech odrębnych sieci kanalizacyjnych
z trzema oczyszczalniami ścieków.
Tabela 35
Lp. Usytuowanie

Wydajność

oczyszczalni

Ilość przyjętych i

Zasięg

oczyszczonych
ścieków

1

Baranów

800m3/dobę

283 439 m3

Baranów Sandomierski,
Siedleszczany Dymitrów Mały,

Sandomierski

część Skopania Osiedla, część
Suchorzowa,
2

Dąbrowica

150m3/dobę

29 080 m3

Dąbrowica, Ślęzaki

3

Knapy

30m3/dobę

10 236 m3

Knapy, zakłady działające na
terenie strefy ekonomicznej LHS
Wola Baranowska

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w 2019 roku wykonał 86 przyłączy
kanalizacyjnych z czego w Baranowie Sandomierskim – 8 szt., Dąbrowicy – 10 szt., Dymitrowie
Małym- 54 szt., Knapach- 3 szt., Siedleszczanach 11 szt.
3) Utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i posypywania w okresie zimowym,
koszenia poboczy w okresie letnim, remontów cząstkowych dróg,
W ramach corocznej akcji zima Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie
Sandomierskim posypywał i odśnieżał drogi i place gminne zgodnie z otrzymanym wykazem
dróg i standardami zimowego utrzymania wykorzystując do tego wszelki dostępny sprzęt będący
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na stanie GZUP. Do wspomnianej akcji w 2019 roku wykorzystano 227,5 t mieszanki piaskowosolnej.
W trakcie 2019 roku dwukrotnie dokonano koszenia poboczy dróg gminnych o łącznej
powierzchni 315 070 m2 oraz wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych na powierzchni
261 m2.
4) Gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi.
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim zajmuje się
administracją mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Tabela 36
Lp.

Miejscowość

Adres

Liczba

Uwagi

mieszkań
1

Baranów Sandomierski

Zamkowa 23

8

zamieszkałe

2

Baranów Sandomierski

Zamkowa 25

5

zamieszkałe

3

Baranów Sandomierski

Zamkowa 27

7

zamieszkałe

4

Skopanie

Jana Pawła II

1

zamieszkałe

5

Skopanie

Kard. Wyszyńskiego

1

zamieszkałe

6

Dymitrów Duży

1

zamieszkałe

7

Dymitrów Mały

4

2- zamieszkałe, 2-

47

wymagają
remontu
8

Dąbrowica

78

2

zamieszkałe

9

Dąbrowica

203

1

zamieszkałe

10

Dąbrowica

230

5

4- zamieszkałe, 1wolne, 5 wymaga
remontu

11

Durdy

1

1

zamieszkałe

12

Wola Baranowska

Szkolna 4A

2

zamieszkałe

13

Wola Baranowska

Wschodnia 1

2

1 – zamieszkałe,
1- wolne
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Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierski administruje
również lokalami użytkowymi jn:
Tabela 37
Lp. Miejscowość
1

Baranów Sandomierski

Rodzaj

Uwagi

Pomieszczenia na przystanku PKS

1 umowa
najmu

2

Baranów Sandomierski

Pomieszczenia NZOZ

3

Dąbrowica

Sklep spożywczy

4

Baranów Sandomierski

Pomieszczenia handlowe na placu

1 lokal

targowym

9. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny i piecza zastępcza
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Jednostką organizacyjną realizującą zadania pomocy społecznej w gminie Baranów
Sandomierski jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) w Baranowie
Sandomierskim. W swojej pracy tutejszy Ośrodek kieruje się potrzebami mieszkańców gminy,
którzy z różnych względów znaleźli się w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej. Podstawą
prawną tych działań jest Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Powody trudnej sytuacji życiowej rodzin korzystających
z pomocy w 2019 roku prezentuje poniższa tabela.
Tabela 38
Przesłanka do udzielenia pomocy

Liczba
osób/rodzin
objętych pomocą

ubóstwo

Liczba
osób w
rodzinach

128

366

5

5

potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność

48

270

bezrobocie

91

332

niepełnosprawność

122

284

długotrwała i ciężka choroba

194

598

bezdomność
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bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego

22

94

4

15

21

51

trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego;

4

11

sytuacja kryzysowa

1

3

przemoc w rodzinie
alkoholizm

Najczęstszymi przyczynami, dla których osoby i rodziny ubiegają się o pomoc
finansową lub rzeczową pozostaje niezmiennie od wielu lat długotrwała i ciężka choroba,
następnie ubóstwo, niepełnosprawność i bezrobocie. Pozostałe powody trudnej sytuacji życiowej
osób i rodzin to między innymi wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz alkoholizm.
Pomoc świadczona jest przez pracowników socjalnych i wynika bezpośrednio
z ujawnionych potrzeb osób i rodzin ubiegających się o pomoc, jak też z ich kompetencji
w tym zakresie. Do działalności ośrodka należy również praca opiekunek świadczących usługi
opiekuńcze w stosunku do dzieci i osób dorosłych wymagających wsparcia w ich środowisku.
Względem rodzin zagrożonych dysfunkcjami w opiece i wychowaniu małoletnich dzieci swoje
usługi świadczą asystenci rodziny.
W 2019 roku wśród 287 rodzin, które korzystały z pomocy materialnej funkcjonowało
839 osób (członków tych rodzin). Poza tymi rodzinami w grupie świadczeniobiorców tak
zwanej pracy socjalnej (poradnictwo, pomoc w prowadzeniu różnych spraw urzędowych,
w umieszczeniu w placówkach specjalistycznej opieki i inne), znalazło się 11 rodzin, które nie
skorzystały z żadnej formy pomocy materialnej z tutejszego ośrodka.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało w 2019r. osobom
i rodzinom, których dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekraczał:


dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł,



dla gospodarstw domowych (rodzin) 528,00 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w przytoczonej wyżej
ustawie o pomocy społeczne, które stanowią powody przyznawania pomocy.

Tabela 39
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Wśród zadań własnych gminy realizowanych w 2019 roku
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
należało miedzy innymi:

L.p.

Nazwa zadania

Liczba
osób/rodzin
objętych
pomocą

Kwota
świadczeń

1 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

44

229.081zł.

2 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

37

56.200zł.

242

283.429zl.

1

1.000zł.

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
3
w tym celowych specjalnych
4 usługa pogrzebowa
5

przyznawanie posiłku osobom tego pozbawionym –
realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

232

134.958zł.

6

udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym w
schroniskach – ponoszenie odpłatności za ich pobyt

10

53.020zł.

7 praca socjalna

51

-

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z
8
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;

26

207.209zł.

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

16

384.304zł.

43

20.125zł.

9

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
10 określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Koszty realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej to:
dofinansowanie do kosztów pobytu dzieci w placówkach
opiekuńczo- wychowawczych

10

158.123zł.

3

22.791zł.

23

101.305zł.

11
dofinansowanie do pobytu dzieci w rodzinach
zastępczych
koszty usług 2 asystentów świadczących pomoc

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należało miedzy innymi:
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organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
1 opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

5

49.475zł.

2 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

2

9.514zł.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom
i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji. Okres na jaki przyznaje się świadczenie np.
zasiłek okresowy i stały zależy od okoliczności sprawy takich jak przedłożone przez stronę
dokumenty i informacje zebrane w wywiadzie środowiskowym.
Działalność pracowników ośrodka to nie tylko przyznawanie pomocy materialnej, lecz
także świadczenie usług na rzecz osób i rodzin. Należy wymienić tu działania pracowników
socjalnych mających obowiązek w pierwszej kolejności wspierać rodzinę w formie pracy
socjalnej, pozwalającej znaleźć rozwiązanie jej problemów bez udziału wsparcia materialnego.
Świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki obejmuje osoby starsze, przewlekle
chore, jak też dzieci, które na podstawie zaleceń lekarskich wymagają wsparcia specjalistów
w ich środowisku rodzinnym. W sytuacji braku możliwości zabezpieczenia odpowiedniej opieki
w miejscu zamieszkania osoba na własną prośbę lub na podstawie Postanowienia Sądu
kierowana jest do Domu Pomocy Społecznej.
Na system usług świadczonych przez pracowników tutejszego ośrodka składają się
usługi asystenta rodziny. Z chwilą wejścia w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (jedn. tekst Dz. U. z 2019, poz. 1111, z późn. zm.), każda
gmina ma obowiązek partycypacji w kosztach związanych z pobytem dziecka w systemie pieczy
zastępczej. Dodatkowo ustawodawca nałożył na gminę obowiązek zatrudnienia i utrzymywania
asystenta rodziny, pracującego bezpośrednio w środowisku rodzinnym dziecka, zagrożonym
dysfunkcjami ze strony członków tej rodziny. Asystenci pracowali z rodzinami w wielu
płaszczyznach, z których głównymi były: sfera socjalno-bytowa i mieszkaniowa rodziny oraz
sfera opiekuńczo-wychowawcza i szkolna.
W ramach świadczenia mieszkańcom gminy specjalistycznej pomocy w MGOPS
prowadzone były usługi psychologiczne. Zatrudniony psycholog w ramach umowy zlecenia
od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. świadczył swoje usługi dwa razy w tygodniu. Pomoc
ta objęła 32 rodziny, z czego najczęściej były to przypadki rodzin dotkniętych przemocą. Rodzice
szukają pomocy psychologa w związku pojawieniem się trudności w realizacji funkcji
opiekuńczo – wychowawczych w stosunku do dzieci uzależnionych lub z podejrzeniem
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uzależnienia od Internetu, gier komputerowych, w 3 przypadkach prowadził pracę z dziećmi,
w stosunku do których placówki szkolne sygnalizowały rodzicom potrzebę pomocy
psychologicznej dziecku z problemami emocjonalnymi.
Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
działa Zespół Interdyscyplinarny. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji
działających w ramach swoich obowiązków służbowych i realizowanych zadań. W 2019 r. do
Zespołu wpłynęło 28 Niebieskich Kart. Niezmiennie Zespół realizuje swoje ustawowe cele, ze
szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom i rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy
współdziałając

przy tym

i

rozpowszechniając

informacje

o

instytucjach,

osobach

i możliwościach udzielenia pomocyw środowisku lokalnym.
Kolejnym zadaniem Ośrodka jest naliczenie i wypłacenie wynagrodzenia należnego
opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. Wynagrodzenie
i jego wysokość jest przyznawana na drodze postanowienia Sądu Rejonowego opiekunowi
prawnemu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub dziecka, którego rodzice mają
ograniczone prawa opiekuńcze.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1938 ) do zdań zleconych gminie
należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Kierownik
MGOPS z upoważnienia Burmistrza wydał na podstawie wywiadu środowiskowego w 2019 roku
16 decyzji dla osób uprawniających je do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
na okres 90 dni.
Od 2014 roku tutejszy ośrodek prowadzi działania związane z przyjmowaniem
wniosków, gromadzeniem niezbędnej dokumentacji i wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
Wytyczne w tej sprawie zawiera Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz.1390, z późn. zm.). Karta Dużej Rodziny (KDR) to system
zniżeki dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak
i w firmach prywatnych. Posiadacze KDRmają możliwość tańszego korzystania z oferty
podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu
(bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej
pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego. Zadania te realizowane są przez Urząd
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Osoba, która otrzymuje dodatek mieszkaniowy może
ubiegać się również o dodatek energetyczny. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
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realizowane sąw oparciu o obowiązujące przepisy prawa wynikające z ustawy o dodatkach
mieszkaniowych i dodatkach energetycznych. Sytuacja dotycząca dodatków mieszkaniowych
i energetycznych w 2019 roku w Gminie Baranów Sandomierski przedstawia się następująco:
Tabela 40
Lp.

Miejsce zamieszkania
wnioskodawcy

1

Miasto (Baranów Sandomierski)

Liczba wydanych
pozytywnych
decyzji
5

2

Wieś (Pozostałe miejscowości)

34

Liczba
wypłaconych
dodatków
43
212

Kwota
wypłaconych
dodatków
5845,00 zł
37393,00 zł

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach jest ośrodkiem wsparcia Typu ABC dla osób
psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz

innymi przewlekłymi

zaburzeniami czynności psychicznych. W roku 2019 z usług świadczonych przez SDS
skorzystało38 osób. W miesiącu październiku uruchomione zostały miejsca całodobowego
pobytu dla uczestników – z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.
Zadaniem Domu jest przede wszystkim

podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności

niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Po przez swoją
działalność dom służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby
życiowe uczestników, uczy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Zajęcia dla
podopiecznych organizowane były w formie treningów i terapii w 8 pracowniach: krawieckohafciarskiej, plastycznej, muzycznej, ceramicznej, stolarskiej, komputerowej, ruchowej
i kulinarnej. Placówka zapewnia swoim uczestnikom transport – dowóz na zajęcia i powrót do
domu oraz umożliwia spożywanie jednego posiłku przygotowywanego w ramach treningu
kulinarnego.
W celu poprawy sytuacji zdrowotnej, bytowej, materialnej uczestników ŚDS współpracował
z wieloma instytucjami np. ośrodkami pomocy społecznej, PCPR Tarnobrzeg, Zespołem
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, poradniami zdrowia psychicznego, PUP
Tarnobrzeg. Dzięki współpracy z PUP Tarnobrzeg 2 uczestników ŚDS odbyło staż zawodowy.
W 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował również z rodzinami,
opiekunami oraz innymi osobami bliskimi uczestników w zakresie omawiania bieżących spraw
dotyczących podopiecznych, informowania o zmianach ich stanu zdrowia, zmianach
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w zachowaniu, o planowanych uroczystościach i wycieczkach a także mobilizowania rodziców,
opiekunów do aktywnego uczestnictwa w życiu placówki.
Uczestnicy SDS w Knapach

często i chętnie brali udział w różnych spotkaniach

integracyjnych , zawodach sportowych, konkursach organizowanych przez inne środowiskowe
domy, warsztaty terapii zajęciowej z terenu naszego województwa .Niejednokrotnie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach sam był organizatorem kilku ciekawych
inicjatyw. Rokrocznie odbywają się w nim spotkania z okazji takich świąt jak: Dzień Matki,
Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Niepodległości i wiele innych. W roku 2019 odbył się
między innymi już po raz 12 Integracyjny Przegląd Kolęd i Jasełek. Wzięło w nim udział 220
uczestników z zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
W celu większej integracji ze środowiskiem lokalnym zorganizowano wspólnie z sołectwem
Knapy spotkanie noworoczne i piknik z okazji Dnia Rodziny dla uczestników ŚDS
i mieszkańców sołectwa. Łącznie w 2019 roku placówka uczestniczyła w 23 różnego rodzaju
spotkaniach,

organizowanych

przez

inne

jednostki,

zaś

sama

była

organizatorem

19 przedsięwzięć.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim powstał 15 września 1999 r.
Jednostką prowadzącą i nadzorującą Warsztat jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Baranowie Sandomierskim.
Warsztat w 2019 roku w dalszym ciągu realizował zadania w zakresie rehabilitacji
zawodowej, społecznej i ruchowej. Zmierzały one głównie do ogólnego rozwoju i poprawy
sprawności uczestnika, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia, tak w środowisku społecznym, jak i rodzinnym. Realizacja
tych zadań odbywała się poprzez rozwijanie umiejętności w wykonywaniu czynności życia
codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, ogólne usprawnienie, a także rozwój sprawności
psychofizycznej. Przy realizacji tych zadań zawsze brano pod uwagę indywidualne możliwości
uczestnika.
Placówka posiada własny środek transportu, którym codziennie na zajęcia dowożonych
było 36 osób. Czterech uczestników przychodziło na Warsztat samodzielnie, ze względu na
bliską odległość ich miejsca zamieszkania od placówki. Natomiast w okresie letnim, oczywiście
przy sprzyjającej aurze, dwie uczestniczki dojeżdżały rowerem. Uczestnicy podczas dowożenia

74
Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2019 rok

na zajęcia uczyli się zapinania pasów, punktualności oraz zasad prawidłowego zachowania
w trakcie poruszania się środkami transportu.
W terapii prowadzonej w Warsztacie, brało udział 40 uczestników, w tym 25 osób
z powiatu tarnobrzeskiego i 15 osób z powiatu mieleckiego. Każdy z nich posiada aktualne
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do
uczestnictwa w terapii zajęciowej, wydanym przez właściwy organ. Znaczny stopień
niepełnosprawności posiadało 26 uczestników, natomiast umiarkowany 14. Były to osoby
z upośledzeniem

umysłowym,

chorobami

psychicznymi,

dysfunkcją

neurologiczno-

reumatoidalną, narządu ruchu, słuchu, mowy, wzroku i inne. Pięciu uczestników jest
ubezwłasnowolnionych całkowicie, a ich opiekunami prawnymi są rodzice, lub członkowie
najbliższej rodziny.

10.

Ochrona zdrowia
Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

korzystają z usług dwóch pobliskich placówek leczniczych zlokalizowanych w Tarnobrzegu
i Nowej Dębie. Samorząd Gminy Baranów Sandomierski zdając sobie sprawę, iż życie ludzkie
ma najwyższą wartość, stara się w miarę posiadanych możliwości finansowych, wspierać
działalność obu placówek. W roku 2019 Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim
zdecydowała o przeznaczeniu dotacji w wysokości 20 000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala im.
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego
sprzętu na doposażenie oddziałów i pracowni diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb z zakresu ratownictwa medycznego.
Ponadto zabezpieczeniem potrzeb Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie
ochrony zdrowia zajmuje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka Partnerska
Lekarzy, któremu podlegają: Przychodnia w Baranowie Sandomierskim, Ośrodek Zdrowia
w Woli Baranowskiej, Ośrodek Zdrowia w Ślęzakach oraz Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Skopaniu.

11. Mienie gminne (gospodarka nieruchomościami, stan mienia
komunalnego, targowiska, tereny zielone, cmentarze, zasób mieszkaniowy,
akcyza).
Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Baranów Sandomierski,
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:
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Tabela 41
Lp.

Miejscowość

Powierzchnia w ha

1

m. Baranów Sandomierski

2

Dąbrowica

3

Durdy

4

Dymitrów Duży

5

Dymitrów Mały

6

Kaczaki

7

Knapy

8

Siedleszczany

9

Skopanie

10

Suchorzów

11

Ślęzaki

67,9617

12

Marki

15,5472

13

Wola Baranowska

74,7152

x

razem:

114,6605
405,8681
114,5665
83,8938
34,3174
124,8303
94,8688
135,9570
75,4118
142,6715

1485,2698

Powyższa tabela obejmuje grunty skomunalizowane, zakupione. Nie uwzględnione są w niej
grunty, które wymagają regulacji na drodze sądowej.
Gmina Baranów Sandomierski w 2019 roku sprzedała grunty o łącznej powierzchni 0,5055 ha.
Szczegółowe zestawienie sprzedanych gruntów zawiera poniższa tabela.
Tabela 42

2671/32
1348/19

Powierzchnia
(m2)
1092
100

Na poprawę zagospodarowania działki przyległej
Na poprawę zagospodarowania działki przyległej

2066/1.

3066

Pod zabudowę

822/5
1348/31
1715/77
1715/96

18
755
18
6

Na poprawę zagospodarowania działki przyległej
Na poprawę zagospodarowania działki przyległej
Pod zabudowę
Na poprawę zagospodarowania działki przyległej

Miejscowość

Nr działki

Dąbrowica
Wola Baranowska
Baranów
Sandomierski
Skopanie
Wola Baranowska
Skopanie
Skopanie

Cel

Razem: 5055

76
Raport o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za 2019 rok

Zestawienie gruntów nabytych na mienie komunalne w formie decyzji administracyjnej
wydawanej przez Wojewodę Podkarpackiego z wniosku Gminy Baranów Sandomierski.

Tabela 43
Miejscowość
Baranów Sandomierski

Durdy

Nr działki
2064

Powierzchnia (m2)
613

347

17 023

348

2580

349

1764

350

1541

351

1623

352

1464

354

1152

355

1410

356

1317

357

1346

358

1410

359

1251

361

1320

362

1379

363

1349

364

1486

365

1320

366

1692

367

1643

368

1564

369

1460

370

1458

371

1402

372

2012

373

1502

374

1483

375

1473

376

1475

377

231

379

3277

380

5643

381

2860

70523

Gmina Baranów Sandomierski w 2019 roku zbyła w drodze darowizny grunty w następujących
miejscowościach (grunty pod drogami).
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Tabela 44
Instytucja

Miejscowość

Starosta Tarnobrzeski

Nr działki

Powierzchnia

2372

1,6037

2373

1,582

Dąbrowica

1701/3

0,9172

Dąbrowica

1892

0,0788

Dąbrowica

529/2

0,2624

Dąbrowica

529/3

0,072

4008

1,9432

Ślęzaki

Starosta Tarnobrzeski

Dąbrowica

Sposób gospodarowania budynkami między innymi to:
Budynki

Remiz

Strażackich

zostały

użyczone

Ochotniczym

Strażom

Pożarnym

na prowadzenie ich statutowej działalności.
Szatnie, stadiony zostały użyczone Zespołom Sportowym na prowadzenie ich statutowej
działalności.
Domy ludowe są obiektami użyteczności publicznej. W niektórych budynkach powierzchnia
użytkowa została częściowo użyczona na prowadzenie działalności gospodarczej czy statutowej,
w tym:
1.

Dom Ludowy w Suchorzowie - użyczono lokal o pow. 30,82 m2 dla PZEiR;

2.

Dom Ludowy w Ślęzakach -użyczono lokal o pow. 17,55 m2 dla KGW w Ślęzakach;

3.

Centrum Rekreacji w Durdach - użyczono lokal o pow. 23,10 m2 dla KGW w Durdach

oraz lokal o pow. 5,7 m2 dla Stowarzyszenia Tor Rozwoju;
4.

Lokal w budynku przy ul. Rynek 24 w Baranowie Sandomierskim - użyczono lokal

o pow. 16,23 m2 dla PZEiR;
5.

Centrum rekreacji w Markach – 4,66 m2 dla KGW w Markach;

6.

Były punkt skupu żywca w Dymitrowie Małym o pow. 0,33 ha dla OSP w Dymitrowie

Małym;
7.

Lokal w budynku przy ul. Zamkowa 24 b w Baranowie Sandomierskim o pow. 229,6 m2

dla Fundacji Teatr Wyobraźni.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku niezagospodarowane pozostają obiekty lub lokale
jak niżej:
Tabela 45
Lp.
Miejscowość

Obiekt lub lokal

Przyczyna

1

Wiata

W planie nieruchomość

Siedleszczany
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przeznaczona dla potrzeb miejscowej
jednostki OSP
2

Baranów Sandomierski

Budynki na dz. ewid.
1549/8 o pow. 596m2,
293m2, 21m2

W użyczeniu na rzecz GZUP

3

Baranów Sandomierski

Lokal – Rynek 17

Przeznaczony do remontu

Ilość mieszkań w zasobie gminy nie uległa zmianie w stosunku do roku 2018.
Na żadnej nieruchomości stanowiącej mienie gminy nie ciąży zastaw hipoteczny.

12.

Kultura, współpraca z organizacjami pozarządowymi
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim zajmuje się upowszechnianiem
i promowaniem kultury lokalnej oraz prowadzeniem działalności związanej z organizacją czasu
wolnego. MGOK organizuje liczne koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, kulturalnorozrywkowe, patronuje lokalnym twórcom i zespołom oraz pomaga współtworzyć różnym
instytucjom, sołectwom ich lokalne imprezy.
Działalność Ośrodka Kultury jest specyficzna, zasadniczo skupia się na kształtowaniu człowieka,
wzbogacaniu jego osobowości, dostarczaniu pozytywnych wzorców, przeżyć estetycznych
i emocjonalnych. Jest to działalność kompensacyjna polegająca na uzupełnianiu wiedzy
i wychowania zdobywanych w rodzinie i w szkole.
Obecnie kształcimy i wychowujemy dzieci oraz młodzież w dziedzinie tańca nowoczesnego,
estradowego, teatru, kabaretu, wokalu, nauki gry na instrumentach, plastyki, rękodzieła
artystycznego. Prowadzą je instruktorzy z przygotowaniem zawodowym i cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy, a nawet okolic.
W 2019 roku korzystaliśmy już ze świeżo odnowionych pomieszczenia sali widowiskowej
MGOK i zaplecza, z których chętnie korzystało wielu mieszkańców, zarówno podopiecznych
MGOK-u, jak i zewnętrznych organizatorów, w tym szkoły oraz powstały w 2019 r. Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
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1. Działalność wystawiennicza.
Wiosną ponownie zaczęła działać galeria MGOK – pierwsza po remoncie została wystawiona
duża wystawa prac ARTE TBG. Były to obrazy z trzydniowego pleneru, w którym udział wzięli
studenci, absolwenci i wykładowcy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
absolwentki Uniwersytetu im. KEN w Krakowie. Plener i wystawę zorganizowała Pracownia
Artystyczna Regio Ars. Następna wystawa to florografy autorstwa miejscowej artystki – Albiny
Róg, współorganizowana z UTW.
W styczniu na holu wyeksponowane były prace: Gminnego Konkursu Plastyki Obrzędowej
"Tradycyjna Choinka 2018", dzieci uczęszczających na rękodzieło (w lutym), „Martwa natura”
(w marcu), Konkursowe Plastyki Tradycyjnej „Wielkanoc 2019” (w kwietniu) oraz Gminnego
Konkursu Plastycznego „Majowa kropla krwi” (w maju). W czerwcu wróciła wystawa zdjęć
„Lasowiackie gusła” autorstwa Radosława Delimaty wykonane w skansenie w Kolbuszowej. Od
jesieni mamy stałą ekspozycję zabawek drewnianych autorstwa Jana Puka – Lasowiaka,
rzeźbiarza, artysty ludowego. „Mistyczne Indie” – w grudniu odbył się wernisaż wystawy zdjęć
Bogdana Myśliwca oraz spotkanie z autorem współorganizowane z UTW.

2. Imprezy, koncerty, wydarzenia kulturalne.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim corocznie organizuje wiele
imprez kulturalno-rozrywkowych i rocznicowych, w tym: Karnawałowe Harce, Bal
Przebierańców, Plastyka Obrzędowa związana z Wielkanocą, Bożym Narodzeniem, obchody
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, Gminne Konkursy Plastyczne („Martwa natura”, „Majowa kropla krwi”),
koncerty wieńczący sezon artystyczny 2018/2019, Narodowe Czytanie, Gminne Dożynki,
„Gdzie Wnuki nie mogą Dziadkowie pomogą”, spotkania biblioteczne „Bajkowy bukiet
jesienny”, „Jesienne Impresje” oraz wiele innych.
W nowej, wyremontowanej sali widowiskowej MGOK przez cały rok zorganizowaliśmy
koncerty zespołów rodzimych i wokalistów rozwijających się na naszym terenie, a mianowicie:
„Ola i Schola”, SpookyWookyWooky, ODS oraz duetu: saksofonistki Katarzyny Dereń oraz
akordeonisty Adama Sadeckiego. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
odbył się koncert rapera Tadka, a poprzedziły go występy lokalnych młodych twórców: Kacpra
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Smykli i Jakuba Chwałka z własnymi utworami. Warto dodać, że koncerty cieszyły się dużym
zainteresowaniem i odbyły się przy pełnej widowni.
W kwietniu zrealizowany został jedyny w Polsce projekt pt. „BO warto grać”, dofinansowany
przez MKiDN. W ramach zadania odbyły się dwudniowe warsztaty muzyczne dla ok.50 osób
(głownie dzieci i młodzieży oraz dorosłych – mieszkańców gminy, ale także przyjezdni
z Warszawy, czy Zamościa oraz ościennych powiatów) w czterech sekcjach, które poprowadzili
najlepsi muzycy w Polsce: Jan Borysewicz – gitara, Michał Grott – bas, Radek Owczarz –
perkusja, Wojtek Olczak – produkcja muzyczna. W ramach zadania odbył się również koncert
grupy JAN BO, w którym zagrał obok artystów mieszkaniec gminy i uczestnik warsztatów
wybrany przez Jana Borysewicza- Michał Chmielowiec. Wstęp na koncert był bezpłatny, wzięło
w nim udział ponad 200 osób, które przyjechały nawet z odległych miejscowości (Kraków,
Zamość, a nawet Warszawa).
W 2019 roku odbyło się też kilka spotkań z ciekawymi ludźmi: wiosną odwiedziła MGOK Alina
Szymczyk (była dyrektor MGOK-u, poetka, malarka) oraz Aleksander Dyl (fotograf, operator
filmowy, autor kilkunastu filmów dokumentalnych), a wczesną jesienią z dziećmi
i mieszkańcami gminy spotkał się artysta ludowy, rzeźbiarz, regionalista i poeta - Jan Puk.
Podczas ferii MGOK tradycyjnie organizuje dla dzieci zajęcia, zarówno w Baranowie
Sandomierskim, jak i w Skopaniu. Odbywają się gry i zabawy, pokazy filmów, spotkania
z ciekawymi ludźmi, warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, wycieczka itp. Zimowa edycja
kończy się wielkim Balem Przebierańców, w którym wzięło udział ponad 50 małych
mieszkańców gminy wraz z rodzicami.
Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży odpoczywającej w naszej okolicy odbyły się tym razem
pod hasłem „Zielona Akcja”. Były to zajęcia plastyczne, ekologiczne, muzyczne, ruchowe oraz
spotkanie z gościem z Centrum Natura 2000, wycieczka rowerowa na Ranczo Alpaka i konkurs
plastyczny promujący recykling i walkę ze smogiem.
Największe wydarzenia o zasięgu ponadregionalnym to:
XXVI Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „DZIECKO
W FOLKLORZE” i Dni Baranowa Sandomierskiego czyli: dwudniowe przesłuchania
konkursowe na scenie MGOK-u, dwa dni koncertów. Pierwszego dnia: folkowe widowisko
zespołu FRAM i wokalistów TDK oraz koncert zespołu Trebunie Tutki. W niedzielę: Jarmark
Ludzi z Pasją (stoiska rękodzielników i twórców z regionu), Ciastko z rodowodem i mnóstwo
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atrakcji okołofestiwalowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kulinarne prezentacje, warsztaty
rękodzieła, zabawy naszych babć i mam, animacje, turniej rowerowy) oraz koncerty: ODS,
SOSNOWSKI i VOO VOO. Nie obyło się bez lasowiackich prezentacji artystycznych na dużej
scenie, gdzie wystąpił: Zespół Obrzędowy Lasowiaczki, Małe Lasowiaczki oraz Solaretkipo
Lasowiacku. Dwudniowe świętowanie zakończył nocny widowiskowy pokaz świętojański
Teatru Ognia „Leśne Licho”. W festiwalu wzięło udział ok.350 osób. Przez dwa festiwalowe dni
w MGOK-u oglądaliśmy występy 13 grup śpiewaczych, 9 solistów śpiewaków, 3 grup
obrzędowych, 3 kapel, 5 instrumentalistów i 6 Zespołów Pieśni i Tańca. Przyjechali do nas z
5 województw, przy czym najliczniejsza oczywiście była reprezentacja Podkarpacia. W komisji
zasiadali: prof. Dr hab. Jan Adamowski – językoznawca, kulturoznawca, folklorysta, kierownik
Zakładu Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Tomasz
Nowak – etnomuzykolog, adiunkt w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr
Kinga Strycharz-Bogacz – etnomuzykolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autorka
wielu publikacji z zakresu muzyki ludowej, tradycji muzyczno-religijnej, dyrygentka, mgr
Jolanta Dragan – kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, badaczka kultury ludowej.
Pula nagród wynosiła 11 tys. Zł. Każdy ze zwycięzców otrzymał także drewnianego Ptoka
Klepoka, którego w tym roku zdobiły lasowiackie wycinanki.
3. Współorganizacja.
MGOK wspiera także inne instytucje na terenie gminy w organizacji różnych wydarzeń. Są to
głównie uroczystości okazjonalne i konkursy, tj.: spotkania noworoczne, spotkania powiatowych
jednostek OSP, Dzień Babci i Dziadka, Powiatowy Konkurs Zespołów Kolędniczych i Jasełek
organizowany przez MGOPS w Baranowie Sandomierskim, Dzień Kobiet w Woli Baranowskiej
i organizowany przez Koło Związku Emerytów i Rencistów w Baranowie Sandomierskim,
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Gminny Konkurs Literacki „Ksiądz Jan
od biedronki” oraz

Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Ekologicznej ZSiP w Baranowie

Sandomierskim, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Dzień Matki i Ojca, uroczystości jubileuszowe 50lecia małżeństw, Majowa Kropla Życia, Gminne Obchody Dnia Strażaka, dziecięce spektakle
teatralne uczniów ZS w Skopaniu, odpust i kiermasz wielkanocny w baranowskim zamku oraz
pikniki i święta szkół, w czasie których występują nasi podopieczni, udostępniamy sprzęt
nagłaśniający,

scenę,

namioty,

przygotowujemy

scenografię,

wypożyczamy

stroje.
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W tym półroczu odbyło się kilka ciekawych koncertów organizowanych przez zewnętrzne
podmioty, tj.: „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś” – koncert szkolnego zespołu wokalnoinstrumentalnego NEON, czy Koncert Charytatywny przygotowany przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Ślęzakach, Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej ZSP w Ślęzakach, czy
Konkurs Ekologiczny ZSiP w Baranowie Sandomierskim.
Wiosną gościliśmy grupę seniorów z Tarnobrzega, którzy prezentowali swoje umiejętności
aktorko-wokalne mieszkańcom naszej gminy w przedstawieniu pt.: „Jej portret”. Ponadto
w styczniu i maju odbyły się u nas spektakle szkolne Krakowskiego Katolickiego Teatru
Edukacji.
Do największych wydarzeń, które obsługujemy technicznie i organizacyjnie należały:
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, Gminny Dzień Strażaka w Woli Baranowskiej,
„Pożegnanie wakacji” i otwarcie stadionu KS WISAN w Skopaniu, uroczystość 20-lecia WTZu, inauguracja roku akademickiego UTW, „Szkoła pamięta”, a także uroczystości z okazji
Odzyskania Niepodległości (Wola Baranowska, Skopanie, Ślęzaki) czy otwarcie posterunku
Policji w Baranowie Sandomierskim.

W lutym oficjalnie otwarto Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Baranowie Sandomierskim,
który siedzibę ma w budynku MGOK-u i od marca dwa razy w tygodniu (z przerwą wakacyjną)
odbywały się różne wykłady, prelekcje, warsztaty, zajęcia i spotkania dla UTW. MGOK
wyznaczył pomieszczenie na biuro dla seniorów oraz współorganizuje większość spotkań, dba
także o obsługę techniczną, nagłośnienie itp. Efektem współpracy jest szereg wniosków
realizowanych w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego, Fundacji Fundusz Lokalny SMK,
Lasowiackiej Grupy Działania i innych.
Instruktorzy MGOK-u uczestniczą w pracach komisji konkursowych, w Gminnym Konkursie
Literackim „Ksiądz Jan od biedronki” ZSiP w Baranowie Sandomierskim, Gminnym Konkursie
Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Woli Baranowskiej, Gminnym Konkursie Piosenki i Poezji
Ekologicznej ZSiP w Baranowie Sandomierskim, „Nasze Sandomierskie – kulinaria regionalne”
w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu oraz konkursie na grę lasowiacką w Bibliotece
Pedagogicznej w Tarnobrzegu, Przeglądzie Kolęd i pastorałek w TDK w Tarnobrzegu.
W obu placówkach odbywały się także spotkania przedwyborcze oraz służyły jako lokale
wyborcze. Co najmniej raz w miesiącu w Baranowie Sandomierskim odbywają się sesje rady
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Miejskiej oraz spotkania komisji. MGOK obsługuje także sołtysów i Rady Sołeckie w zakresie
rozliczania organizacji festynów i pikników wiejskich, a także montuje dla nich scenę mobilną,
wypożycza podłogę, namioty, barierki itp.
Kilkakrotnie udostępnialiśmy nasze sale w Baranowie sandomierskim i Skopaniu na spotkania:
historyczne, działkowców, Stowarzyszenia Tor Rozwoju (projekt ASOS), Tarnobrzeskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółek Wodnych, Klubu Sportowego WISAN, rady osiedla
w Skopaniu i Baranowie Sandomierskim, policji, OSP, Lasowiackiej Grupy Działania, Fundacji
fundusz Lokalny SMK, Banku Żywności w Tarnobrzegu, porady prawne, a nawet korepetycje.
Wielokrotnie pomagaliśmy w organizacji badań, głównie mammograficznych, ale badanie
gęstości kości, czy wzroku.
MGOK organizuje także spotkania i szkolenia dla organizacji pozarządowych. Odbyło się
szkolenie z pisania wniosków współorganizowane z regionalnym Ośrodkiem Wspierania
Ekonomii Społecznej w Tarnobrzegu, konsultacje LGD, czy Agencji Rozwoju i Modernizacji
Rolnictwa. Swoja siedzibę w MGOK-u ma kilka stowarzyszeń: Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Koło Gospodyń Wiejskich Lasowiaczki, Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego
„Arkadia”, Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności lokalnej i Rozwoju
Przedsiębiorczości w Gminie Baranów Sandomierski „Sokół”.
W ŚDK w Skopaniu regularnie raz w tygodniu spotyka się grupa wsparcia dla osób
uzależnionych . Filia w Skopaniu pełni także funkcję świetlicy środowiskowej – mieszkańcy
w różnym wieku spotykają się także, by pograć w piłkarzyki, czy tenis stołowy.

4. Projekty.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim realizuje i bierze udział w wielu
projektach przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku. Są to zadania oparte na współpracy
z organizacjami pozarządowymi (np. ASOS ze Stowarzyszeniem Tor Rozwoju, szereg zadań
z Uniwersytetem trzeciego Wieku), oraz własne.
W roku 2019 projekty własne to:


„Dziecko w Folklorze”, dofinansowanie organizacji festiwalu ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. kwota
dofinansowania – 35 000 zł.
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„BO warto grać!” unikalny w skali kraju. Jest to efekt współpracy ośrodka z Fundacją
Akademia Jana Borysewicza. Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Edukacja
kulturalna”. Kwota dofinansowania – 38 000 zł.



„Sieć komputerowa w MGOK-u w Baranowie Sandomierskim” – Zadanie polegało na
stworzeniu sieci komputerowej i zakupie wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów
statutowych Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim. Kwota
dofinansowania – 30 000 zł.



„Zielona akcja” – realizacja kampanii edukacyjnej i informacyjnej popularyzującej wiedzę
nt. właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Baranów Sandomierski.
Odbyły się zajęcia wakacyjne, konkurs plastyczny, spotkanie przyrodnicze, zbiórka
makulatury i nakrętek, kiermasz książek i piknik ekologiczny.
Biblioteka regularnie uzupełnia księgozbiór dzięki uczestnictwu w realizacji projektu zakupu
nowości wydawniczych realizowanego przez Bibliotekę Narodową, a finansowanego
z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych. Kwota dofinansowania – 5 600 zł.
W drugiej połowie roku Środowiskowy Dom Kultury w Skopaniu został wyposażony
w nowoczesny sprzęt: oświetlenie sceniczne, nagłośnienie oraz krzesła w ramach
realizowanego przez Gminę Baranów Sandomierski zadania pt. „Rozwój oferty kulturalnej
poprzez zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu”.
Końcem roku wyremontowana została sala kameralna w Baranowie Sandomierskim, w której
rozpocznie działalność Uniwersytet Samorządności – inicjatywa samorządu województwa
podkarpackiego, która ma wspierać ideę społeczeństwa obywatelskiego na obszarach
wiejskich. Jest finansowana ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2017-2020.

5. Biblioteka.
Liczba czytelników ogółem: 1047
Liczba czytelników dziecięcych: 431
Liczba czytelników w oddziale dla dzieci: 177
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Liczba wypożyczeń ogółem: 20 810 woluminy
Liczba wypożyczeń w oddziale dla dzieci: 3265 woluminów
Liczba odwiedzin w Bibliotekach na terenie gminy: 7939 czytelników.
Księgozbiór ogółem we wszystkich bibliotekach liczy 48 242 woluminów. W 2019 roku
przybyło 1190 woluminów, z czego ze środków budżetowych – 851 na kwotę 17790 złotych,
a z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 257 woluminów na kwotę 5600
zł. Z kolei 82 woluminy o wartości 2816 zł to dary od czytelników.
W celu promocji i czytelnictwa w 2019 roku w Bibliotekach na terenie miasta i gminy odbyły
się następujące wydarzenia:


Początkiem roku nagrodzeni zostali najaktywniejsi czytelnicy 2018 r.



W lutym w filiach bibliotecznych odbyły się spotkania dla najmłodszych czytelników
„Znane
i lubiane baśnie świata”.



W marcu Filia w Dąbrowicy przeprowadziła warsztaty wielkanocne z udziałem
Lasowiaczki
B. Sroczyńskiej. dzieci z przedszkola miały możliwość wykonania palm wielkanocnych.



„Łapiemy marzenia” to tytuł imprezy zorganizowanej w maju z okazji „Nocy Bibliotek”.
Zaproszono miejscowego członka koła Polskiego Związku Hodowli Gołębi, aby każdy
uczestnik spotkania mógł szepnąć swoje marzenie i wypuścić go wraz z gołąbkiem,
odbyły się też zajęcia plastyczne i muzyczne.



W maju także odbyło się spotkanie z emerytowanymi pracownikami z okazji Dnia
Bibliotekarza.



Dla najaktywniejszych czytelników zorganizowano wycieczkę do Biblioteki Publicznej
w Zwoleniu oraz Magicznych ogrodów w janowcu (50 dzieci).



W ramach świetlicy wakacyjnej najmłodsi czytelnicy byli na wycieczce rowerowej na
Ranczu Alpaka w Woli Baranowskiej. Bezpieczeństwo podczas wycieczki zabezpieczyli
strażacy z OSP w Baranowie Sandomierskim.



W okresie wakacyjnym w filii w Woli Baranowskiej odbyło się skontrum, czyli
przepisowa kontrola zbiorów bibliotecznych.



Na zakończenie wakacji odbyła się cykliczna impreza sportowo-rekreacyjna „Gdzie
wnuki nie mogą, dziadkowie pomogą”. Bawiło się ok. 40 dzieci wraz z dziadkami,
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członkami UTW z gminy Baranów Sandomierski. Wydarzenie połączone zostało
z piknikiem w ramach projektu „Zielona akcja” promującym segregację śmieci
i przeciwdziałanie zatruciu powietrza smogiem.


Podczas Narodowego czytania odbył się Kiermasz książek wycofanych.



„Bajkowy bukiet jesienny” – w listopadzie odbyła się impreza dla dzieci, a podczas niej
zajęcia plastyczne, łamigłówki i zagadki oraz czytanie wierszy i wykonywanie pokarmu
dla ptaków.



W ramach projektu „Zielona akcja” Biblioteka zorganizowała gminna zbiórkę
makulatury.
We wszystkich filiach odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu recyklingu, czytanie
ekologicznych bajek i rękodzieło recyklingowe.



Ogłoszone zostały konkursy na najpiękniejszą zakładkę do książki pod hasłem
„Lasowiackie źródła” oraz poetycki „Życie wierszem pisane”.



Biblioteki z terenu gminy wzięły udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka –
wielki człowiek” zorganizowanego przez Instytut Książki – najmłodsi czytelnicy
otrzymali wyprawki w postaci książeczek, karty czytelnika i gadżetów oraz poradnik dla
rodziców, a na zakończenie akcji – dyplomy.



W ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowaliśmy lekcje biblioteczne dla dzieci, gdzie
dzieci zapoznały się z bibliotekami, poznawały księgozbiory, układ książek na półkach,
oraz budowę katalogów.



Przy Bibliotece w Baranowie Sandomierskim w grudniu powstał Dyskusyjny Klub
Książki.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Gmina Baranów Sandomierski realizowała w 2019 roku roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego przyjęty uchwałą Nr LIX/482/18 z dnia 6 listopada 2018 roku Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim. Program ten to dokument określający w perspektywie rocznej
cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne
realizowane w ramach współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jej terenie na rzecz jej
mieszkańców oraz jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Gminy.
Realizacja zadań własnych gminy zaplanowanych w budżecie na rok 2019 odbywała się przy
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współpracy z organizacjami pozarządowymi, które biorą udział w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy. Podział
środków finansowych pomiędzy organizacje pozarządowe w 2019 roku przedstawia się
następująco:
Tabela 46
L.p. Nazwa stowarzyszenia

1.

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych Ludzi Dobrej
Woli z siedzibą w
Baranowie Sandomierskim,
ul. Kościuszki 3
Uczniowski Klub Sportowy
przy Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Siedleszczanach 39,
39-450 Baranów
Sandomierski

Nazwa zadania

Wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży – prowadzenie
placówki wsparcia dziennego

Kwota
udzielonej
dotacji
10 000,00zł.

Realizacja zadań własnych gminy
w zakresie promowania kultury
fizycznej, sportu, turystyki,
wypoczynku, zdrowego trybu życia
wśród dzieci i młodzieży na terenie
Gminy
- VIII NADWIŚLAŃSKI MARSZ
NORDIC WALKING
Realizacja zadań własnych gminy
w zakresie promowania kultury
fizycznej, sportu, turystyki,
wypoczynku, zdrowego trybu życia
wśród dzieci i młodzieży na terenie
Gminy

3 000,00 zł.

2 500,00 zł.

3.

Uczniowski Klub Sportowy
„Strzelec” przy Szkole
Podstawowej
w Ślęzakach 74
39-450 Baranów
Sandomierski

4.

Ludowy Zespół Sportowy
„Strzelec”
w Dąbrowicy,
39-450 Baranów
Sandomierski

Realizacja zadań własnych gminy
w zakresie promowania kultury
fizycznej, sportu, turystyki,
wypoczynku, zdrowego trybu życia
wśród dzieci i młodzieży na terenie
Gminy –
V Regionalny Turniej Oldbojów
w piłce nożnej „STRZELEC CUP
2019”

2 160,00 zł.

5.

Fundacja Fundusz Lokalny
SMK Koćmierzów 2
27-650 Samborzec

Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieciom i młodzieży poprzez
działalność przeciwdziałającą
uzależnieniom i patologiom
społecznym

5 000,00 zł.
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13.

Struktura zatrudnienia.
Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski według stanu na

31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:
Tabela 47
Lp.

KATEGORIA STANOWISK

LICZBA
ZATRUDNIONYCH OSÓB

1

Władze samorządowe

3

2

Kierownicy referatów

5

3

Stanowiska urzędnicze

27

4

Stanowiska pomocnicze i obsługi

14

5

Robotnicy gospodarczy zatrudnieni w ramach grup

13

robót publicznych
Obsługa informatyczna oraz obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
zapewniona jest w ramach umów zlecenia. W 2019 roku zostały przeprowadzone dwa otwarte,
konkurencyjne nabory na wolne stanowiska ds. księgowości budżetowej oraz ds. promocji
w Urzędzie Miasta i Gminy oraz rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem przez
pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.
Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski współpracuje z Powiatowym Urzędem
Pracy w Tarnobrzegu w celu aktywizacji osób bezrobotnych w terenu Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski. Najczęstsze formy wsparcia to zatrudnianie w Urzędzie Miasta i Gminy na
umowę o pracę bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy w ramach grup robót publicznych.
Robotnicy zatrudnieni w tej formie zajmują się drobnymi remontami budynków użyteczności
publicznej a także pracami porządkowymi oraz utrzymywaniem czystości na terenie miasta
i gminy. W 2019 roku w ramach grupy robót publicznych zatrudniono 13 osób bezrobotnych
w tym 6 kobiet.
Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski umożliwia również absolwentom szkół
ponadpodstawowych oraz studiów wyższych odbycie stażu zawodowego, a tym samym zdobycie
praktycznego doświadczenia w pracy samorządowej. W 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski staż odbyło 6 osób bezrobotnych w terenu miasta i gminy.
Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski uczestniczy w realizacji programu praktyk
szkolnych oraz studenckich na podstawie porozumień z uczelniami wyższymi, umożliwiając
uczniom i studentom odbycie bezpłatnych praktyk zawodowych, koniecznych do zaliczenia
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kolejnych etapów kształcenia. Praktyki mają na celu uzupełnienie wiedzy teoretycznej
o aspekty praktyczne oraz zapoznanie się praktykantów z pracą w urzędzie. W 2019 roku
w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski praktykę odbył 1 uczeń i 2 studentów.

Struktura zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Tabela 48
Lp.
Nazwa jednostki

1

Gminny Zakład

Stanowiska
urzędnicze

Kierownicy

Grupy
robót

5

Stanowiska gospod.
(operatorzy,
konserwatorzy itp.
16

1

1

11

6,5

1

0

8,25

0,5

1

0

11,5

1,5

1

0

11

3

1

0

Użyteczności
Publicznej w
Baranowie
Sandomierskim
2

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

3

Środowiskowy
Dom Samopomocy

4

Warsztat Terapii
Zajęciowej

5

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury

14.

Działalność gospodarcza na terenie gminy

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzone są w systemie teleinformatycznym przez Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć listownie, elektronicznie lub osobiście
w dowolnym urzędzie miasta/gminy. Sytuacja dotycząca ilości dokonywanych wpisów
w Gminie Baranów Sandomierski uzależniona jest od miejsca zamieszkania przedsiębiorcy oraz
miejsca wykonywania działalności i przedstawia się następująco:
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Tabela 49
Status wpisu
Aktywny
Działalność wykonywana w formie spółki
Nie rozpoczął działalności
Przeniesiony niezgodnie z ustawą
Wykreślony
Zawieszony
Suma
Tabela 50.
Status wpisu
Aktywny
Działalność wykonywana w formie spółki
Nie rozpoczął działalności
Przeniesiony niezgodnie z ustawą
Wykreślony
Zawieszony
Suma
Tabela 51.
Płeć przedsiębiorcy

Ilość wpisów dla głównego miejsca
wykonywania działalności
341
24
2
2
359
65
793

Ilość wpisów dla głównego miejsca
zamieszkania przedsiębiorcy
372
25
2
2
367
77
845

Liczba
przedsiębiorców
247
546

Kobiety
Mężczyźni

Procentowy udział
31,14%
68,85%

Zestawienie liczby przedsiębiorców pod względem wieku przedsiębiorcy.
Tabela 52.
Lp.

Przedział wiekowy przedsiębiorców

Liczba zarejestrowanych
przedsiębiorców

1

20-30

89

2

31-40

185

3

41-50

209

4

51-60

172

5

61-70

109

6

71-80

24

7

81-92

5

Głównym kierunkiem działalności gospodarczej w Gminie Baranów Sandomierski jest
handel detaliczny i hurtowy stanowiący ok. 29 % przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Uwagę
zwraca duży udział

podmiotów zajmujących się szeroko pojętą działalnością budowlaną
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obejmującą wszelkiego rodzaju roboty budowlane, stolarskie, wykończeniowe, instalacyjne itp.
oraz w transportem drogowym i spedycją. Dwie ostatnie dziedziny łącznie stanowią 26 %
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG

W 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim wpłynęło od
przedsiębiorców:
1) 25- wniosków o dokonanie wpisu do CEIDG
2) 195- wnioski w sprawie zmiany wpisu do CEIDG
3) 9- wniosków o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
4) 32 -wnioski o wznowienie działalności gospodarczej
5) 22- wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG
W roku 2019 na terenie Gminy Baranów Sandomierski funkcjonowało 40 punków prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych tj. sklepy i lokale gastronomiczne. Przedsiębiorcy prowadzący
sprzedaż napojów alkoholowych ubiegają się o wydanie zezwolenia na ich sprzedaż. Burmistrz
Miasta i Gminy wydał w 2019 roku łącznie 54 decyzje zezwalające na sprzedaż napojów
alkoholowych według zestawienia:
Tabela 53.
Rodzaj napojów
alkoholowych
Do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa
4,5% do 18% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem
piwa)
Powyżej 18% zawartości
alkoholu

Zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży
17

Zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży
4

16

1

15

1

Dodatkowo Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2019 roku wydał
13 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Według uzyskanych informacji na dzień 31 grudnia 2019 roku w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Tarnobrzegu figurowało 371 zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski z podziałem na miasto tj. Baranów Sandomierski – 35 osób oraz
pozostałe miejscowości tj. 336 osób. Powyższe dane wskazują, że na koniec 2019 roku
bezrobocie w Gminie Baranów Sandomierski wynosiło 3,07% ogólnej liczby mieszkańców
gminy.
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V. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej
1. Omówienie ogólne
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie
Uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w Baranowie
Sandomierskim w 2019 r. w sposób określony uchwałami.
W 2019 roku Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim obradowała i podejmowała
stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady przyjętym Uchwałą nr IV/19/2018 z dnia 27
grudnia 2018 r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku Rada Miejska
obradowała na 13 sesjach zwyczajnych i podjęła 107 uchwał. Wśród podjętych przez Radę
uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, zmian
budżetu, podejmowanych inwestycji, planów, strategii, regulaminów, pomocy społecznej i spraw
związanych z oświatą.
Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz zgodnie z art.90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazał w terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie
zgodności z prawem – Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna
Izba Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały
stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Zestawienie tematyczne uchwał
Tabela 54.
Lp.

Zakres tematyczny podejmowanych uchwał

1

Budżetowe (w tym zmiany w budżecie, w

Ilość podjętych uchwał

Uwagi

32

Wieloletniej Prognozie Finansowej,
podatkowe, zabezpieczenie środków
finansowych na inwestycje, upoważnienie
Burmistrza do zaciągania zobowiązań itp.)
2

Gospodarowanie mieniem Gminy Baranów

13

Sandomierski
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3

Przyjęcia i aktualizacje programów, planów,

27

regulaminów, strategii, polityk, statutów itp.
4

Związanych z ustaleniem planów pracy komisji

2

i rady miejskiej
5

Udzielenia wsparcia dla powiatu,

3

województwa, policji, dotacji dla spółek
wodnych
6

Związane z szeroko pojętym systemem oświaty

9

7

Ustanowienia użytku ekologicznego

1

8

Dotyczące transportu zbiorowego

4

9

Związane z wyborami ogólnokrajowymi

3

10

Dotyczące skargi na działalność Burmistrza

1

11

Dotyczące dróg gminnych

2

12

Uchwały podatkowe

6

13

Ustalające wysokość diet

1

14

Dotyczące przyznawania tytułów honorowych

2

15

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

1

międzygminnego z Gminą Stalowa Wola w
sprawie realizacji zadań własnych Gminy
Baranów Sandomierski w zakresie
zagospodarowania odpadów
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