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WSTĘP 
Raport o stanie Gminy Baranów powstał w oparciu o przepisy tj. art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

130).  

Rada Gminy Baranów określiła Uchwałą nr  VII/39/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku rodzaj 

działalności Gminy Baranów, który ma być zawarty w poniższym raporcie: ochrona środowiska 

naturalnego, demografia i przedsięwzięcia prorodzinne, oświata i wychowanie, kultura, sport i 

rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, funkcjonowanie 

gminnych jednostek organizacyjnych, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje. 

Niniejszy raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Baranów w roku poprzednim i 

zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę 

Baranów i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu wykonywania uchwał podjętych przez Radę 

Gminy Baranów oraz realizację budżetu obywatelskiego.  

Nad raportem pracował zespół, który został powołany przez Wójta Gminy Baranów Zarządzeniem 

50/2019 z dnia 20 maja 2019 roku. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Ogólna charakterystyka gminy 

Położenie administracyjne 
 

Gmina Baranów to gmina wiejska położona w zachodniej części województwa 

mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Od północy graniczy ona z Gminą Teresin i Gminą Błonie, od 

wschodu z Gminą Grodzisk Mazowiecki, od południa z Gminą Jaktorów, a od zachodu – z Gminą 

Wiskitki. Siedzibą jej władz jest wieś Baranów będąca centrum administracyjno-usługowym Gminy, w 

którym obok Urzędu Gminy mieszczą się także m.in. NZOZ, placówka pocztowa, bank spółdzielczy, 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna Biblioteka Publiczna. 

Powierzchnia Gminy Baranów wynosi 75,37 km², co stanowi 20,5% powierzchni powiatu grodziskiego. 

W skład Gminy Baranów wchodzą 24 miejscowości, które tworzą 21 sołectw. Są to: Baranów, Basin, 

Boża Wola, Bronisławów, Buszyce, Cegłów, Drybus, Gole, Regów, Holendry A, Holendry B, Karolina, 

Kaski, Kaski-Budki, Kopiska, Pułapina, Osiny, Stanisławów, Strumiany, Wyczółki, Żaby. 

Gmina Baranów leży w odległości ok. 50 km od stolicy kraju i wchodzi w skład Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy. 

 

Istotnym uwarunkowaniem rozwoju gminy jest sytuacja społeczno-gospodarcza oraz potencjał 

usługowy powiatu, w którym funkcjonuje. Wizerunek powiatu rzutuje na wizerunek gmin go 

tworzących – ma tu miejsce sprzężenie zwrotne, bowiem potencjał powiatu jest tworzony przez 

potencjały gmin, ale jednocześnie, na decyzje inwestorów o lokalizacji danego przedsięwzięcia w 

gminie wpływa ogólny klimat i tło rozwoju, jakie powiat kształtuje. 
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Powiat grodziski, w którym po reformie administracyjnej z roku 1999 znalazła się Gmina Baranów, 

jest jednym z 42 powiatów województwa mazowieckiego. Pod względem zajmowanej powierzchni 

(367,01 km²) oraz liczby mieszkańców (84 977 os. w 2013 r.) należy do grupy średnich powiatów w skali 

województwa. Jego stolicą (siedzibą) oraz centrum społeczno-gospodarczym jest Gmina Grodzisk 

Mazowiecki, która skupia prawie 50% mieszkańców całego powiatu. Usytuowanie w niej 

najważniejszych organów administracji i instytucji ponadlokalnych (siedziba powiatu, sąd rejonowy, 

urząd skarbowy, powiatowy urząd pracy, powiatowa komenda policji, szpital powiatowy i inne) 

powodują przy tym dalszy wzrost atrakcyjności Grodziska Mazowieckiego, jako miejsca zamieszkania. 

 

Powiat grodziski można zaliczyć do grupy najprężniej rozwijających się powiatów na Mazowszu. 

Jego bogactwem jest w szczególności różnorodność gmin i dobra współpraca władz samorządowych. 

Powiat dysponuje przy tym wysokim potencjałem: gruntami pod inwestycje przemysłowe i 

mieszkaniowe oraz terenami atrakcyjnymi turystycznie i rekreacyjnie. 

 

W raporcie atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego wraz z oceną jego 

potencjału inwestycyjnego opracowanym przez ekspertów Agencji Rozwoju Mazowsza, powiat 

grodziski wypada bardzo dobrze. W ujęciu ogólnym zajął 9 miejsce i został zaliczony do drugiej klasy 

na 6-stopniowej skali, co odpowiada „wysokiej ocenie”. Podobnie sytuacja przedstawia się w ujęciu 

dziedzinowym. Wysoko oceniona została jego atrakcyjność dla przemysłu przetwórczego, dla turystyki 

i gastronomii oraz dla handlu i napraw. Jeszcze lepiej wypada on pod względem atrakcyjności dla 

nowoczesnych usług dla biznesu, w której to kategorii uzyskał „najwyższą ocenę” (tab. 1). 

 
 

 

Wskaźnik 

 

Miejsce (klasa) 

 

   
     

 Atrakcyjność dla gospodarki narodowej (ujęcie ogólne) 9 (klasa B) 
   

 Atrakcyjność dla przemysłu przetwórczego 9 (klasa B) 
   

 Atrakcyjność dla nowoczesnych usług dla biznesu 9 (klasa A) 
   

 Atrakcyjność dla turystyki i gastronomii 8 (klasa B) 
   

 Atrakcyjność dla handlu i napraw 8 (klasa B) 
     

Tab.1 Pozycja powiatu grodziskiego w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej powiatów województwa mazowieckiego (2009).  

Objaśnienie: A – najwyższa ocena, B – wysoka ocena, C – dość wysoka ocena, D – dość niska ocena, E – 

niska ocena, F – bardzo niska ocena. 

Źródło: Opracowanie na podstawie „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego wraz z oceną jego 

potencjału inwestycyjnego” 

W rankingu powiatów województwa mazowieckiego pod względem sytuacji na rynku pracy 

(2013), w którym analizie poddano 42 jednostki, powiat grodziski zajął z kolei 6 miejsce, czym 

zakwalifikował się do I klasy powiatów charakteryzujących się najlepszą sytuacją na rynku pracy. 

Wśród jego bezpośrednich sąsiadów lepszą pozycję w rankingu uzyskał tylko powiat pruszkowski. 

Pozostałe powiaty zostały natomiast zaliczone do grupy przeciętnych (grójecki, sochaczewski, 

warszawski zachodni) lub najgorszych (żyrardowski). 
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Położenie komunikacyjne 
 

Przez teren Gminy Baranów nie przebiegają żadne drogi wojewódzkie oraz krajowe. Posiada ona 

jednak dogodne połączenie z drogą krajową nr 2 (na północ od północnych granic Gminy) oraz drogą 

krajową nr 8 (na południowy wschód od południowych granic Gminy). Bardzo istotnym elementem, ze 

względu na przestrzenny układ komunikacyjny Gminy, jest natomiast wiodący przez wsie: Holendry 

Baranowskie, Baranów oraz Kopiska, fragment autostrady A2, która docelowo ma przebiegać na trasie 

Świecko (granica państwa) – Poznań – Łódź – Warszawa – Siedlce – Kukuryki (granica państwa). 

Obecnie istnieje jej 454,2-kilometrowy odcinek łączący Świecko z Konotopą w okolicach Warszawy oraz 

20,8-kilometrowy odcinek między Choszczówką Stojecką a Kałuszynem. 

 

Bezpośredni wjazd na autostradę A2 z terenu Gminy Baranów nie jest możliwy. Odbywa się on 

poprzez dwa zlokalizowane w jej pobliżu węzły komunikacyjne: 

 

 węzeł „Grodzisk” (Gmina Grodzisk Mazowiecki) łączący się z drogą wojewódzką nr 579 Błonie-

Grodzisk Mazowiecki, który znajduje się w odległości ok. 8 km od granic Gminy Baranów w 

kierunku wschodnim,  

 węzeł „Wiskitki” (Gmina Wiskitki) łączący się z drogą krajową nr 50 Sochaczew-Mińsk 

Mazowiecki, który znajduje się w odległości ok. 6 km od granic Gminy Baranów w kierunku 

zachodnim. 
 

Zaspokajanie lokalnych potrzeb ruchu komunikacyjnego na obszarze Gminy Baranów odbywa się 

poprzez siatkę dróg gminnych i powiatowych, łączących jej miejscowości z 

okolicznymi miastami, m.in. Sochaczewem, Żyrardowem, Grodziskiem Mazowieckim oraz Błoniem. Ich 

przestrzenne rozmieszczenie w Gminie tworzy dogodny i zwarty układ. 

 

W zakresie przewozów kolejowych obszar Gminy Baranów jest obecnie praktycznie wyłączony z 

ruchu kolejowego. Jedynie w jej skrajnie północnym fragmencie, przez miejscowość Boża Wola i Żaby 

przebiega krótki fragment linii kolejowej E-20 relacji Warszawa-Poznań. Jest to linia obsługująca 

głównie ruch pasażerski, z ukierunkowaniem na przejazdy przyspieszone. Pomimo, iż większość ruchu 

stanowią pociągi pospieszne, we wsi Boża Wola znajduje się stacja kolejowa, która obsługuje ruch 

pasażerski dla pociągów osobowych. Jest to punkt przystankowy, bez obiektów obsługi pasażerskiej.. 

Mieszkańcy okolicznych miejscowości korzystają ze stacji głównie w celach dojazdowych do miejsc 

pracy, m.in. do Warszawy, Sochaczewa, Błonia, Ożarowa. 

 

W granicach Gminy Baranów planowana jest budowa Linii Kolei Dużych Prędkości relacji 

Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa, która przebiegałaby przez centralny obszar Gminy ze wschodu 

na zachód z rozwidleniem w stronę południową, łączącym szybką kolej z Centralną Magistralą 

Kolejową. PKP PLK S.A. jest w trakcie wytyczania dokładnego przebiegu trasy oraz prowadzone są prace 

studialno-koncepcyjne. Decyzją ministra ds. transportu szczegółowe prace projektowe zostały jednak 

zawieszone do roku 2030. 
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 Gmina Baranów jest skomunikowana dwoma liniami autobusowymi, realizowanymi przez 

PKS Grodzisk Mazowiecki na trasach: Grodzisk Mazowiecki - Kaski  (przez Jaktorów, Baranów) oraz 

Grodzisk Mazowiecki – Boża Wola (przez Izdebno Kościelne). 

 

Kontakt z mieszkańcami 
 

Należy odnotować, że prowadzone w Gminie Baranów konsultacje społeczne nie ograniczają się 

wyłącznie do sytuacji, w których tego rodzaju działania są wymagane przez prawo. Zgodnie z wolą 

ustawodawcy obowiązkowe konsultacje społeczne dotyczą bowiem czterech obszarów: (1) uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (2) zmiany granic gmin lub granic miasta lub 

utworzenia nowych dzielnic, (3) tworzenia programów współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi, (4) ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 

Poza konsultacjami, codzienna komunikacja między gminnymi decydentami, a mieszkańcami, 

odbywa się za pomocą następujących technik i narzędzi: 

 

Strona  internetowa  –  Serwis  Informacyjny  Gminy  Baranów  (www.gmina-baranow.pl):  

Serwis internetowy Gminy Baranów wymaga zmiany ze względu na przestarzałą i nieestetyczną 

grafikę. Strona posiada zbyt dużo zakładek i jest nieczytelna dla mieszkańców Gminy Baranów. 

Nieprzyjazny projekt i przestarzały system zarządzania treścią zmuszają do nadmiernego 

zaangażowania czasowego osób obsługujących stronę.  

Znajdują się na niej m.in.: zapowiedzi i relacje z gminnych wydarzeń, ważne komunikaty i 

ogłoszenia urzędowe, informacje praktyczne (np. rozkłady jazdy, dane instytucji publicznych), 

informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez Urząd Gminy Baranów, informacje o 

działaniach i akcjach społecznych podejmowanych przez lokalne organizacje lub mieszkańców, 

komunikaty o projektach, szkoleniach i konkursach, fotorelacje z gminnych wydarzeń.  

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny 

(weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo w 

wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy 

obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Złożenie dokumentu może się odbywać za 

pośrednictwem jednego z dwóch dedykowanych kanałów komunikacyjnych: platformy eUrząd-

wrotamazowsza.pl lub platformy ePUAP. 

 

„Pytania do Wójta”  
 

Umieszczony na stronie internetowej Gminy formularz umożliwia zadawanie pytań, na które 

odpowiedzi udziela Wójt Gminy Baranów lub wskazany przez niego pracownik Urzędu Gminy. W 

2018 roku przez ten formularz zadano 11 pytań z czego odpowiedziano na dwa. 

 

Gminny System Powiadamiania SMS – „eSeMeSiak” 
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System służy do przekazywania wszystkim zarejestrowanym użytkownikom bezpłatnych 

komunikatów dotyczących sytuacji alarmowych i zagrożeń na terenie Gminy Baranów, informacji 

związanych z wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi oraz informacji o charakterze urzędowym. 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.gmina-baranow.pl):  
 

Na stronie biuletynu znajdują się m.in.: Uchwały Rady Gminy Baranów; zarządzenia Wójta Gminy 

baranów; gminne dokumenty strategiczne; ogłoszenia Urzędu Gminy Baranów (m.in. konkursy dla 

organizacji pozarządowych, ogłoszenia o przetargach); dokumenty regulujące działalność 

gminnych organów samorządowych (regulaminy, statuty) oraz jednostek organizacyjnych i 

pomocniczych Urzędu Gminy Baranów. Strona wymaga szczegółowej analizy i uporządkowania , 

ze względu na  powielenie zakładek i konieczność umieszczania pojedynczych informacji lub 

dokumentów często 2-3 razy.  

 

Ponadto: 

 

• „Informator Gminy Baranów”  
 

• Profil Gminy Baranów na portalu społecznościowym Facebook 
 

• Gminne tablice ogłoszeniowe 
 

• Wizyta u wójta: Wójt Gminy Baranów przyjmuje mieszkańców codziennie w godzinach pracy 

Urzędu 
 

• Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy: Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje 

mieszkańców w poniedziałki w godz. 8.30-10.30. 

 

Demografia 
 

 W Gminie Baranów przez cały 2018 rok liczba mieszkańców nieznacznie wzrosła co 

przedstawia poniższa tabela: 

Na dzień 01-01-2018 Na dzień 31-12-2018 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-18 583 525 1108 0-18 593 528 1121 

>18 2021 2072 4093 >18 2027 2074 4101 

Ogółem 2604 2597 5201 Ogółem 2620 2602 5222 
Tab.2 Statystyka mieszkańców Gminy Baranów wg wieku i płci. 

W roku 2018 udzielono 14 ślubów cywilnych oraz zarejestrowano 59 urodzeń. 
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Frekwencja wyborcza 
 

W 2018 roku należy zwrócić uwagę na frekwencję w wyborach do samorządu terytorialnego, 

która zmieniła się znacznie na poziomie powiatowym jak i gminnym. Na terenie Gminy Baranów 

frekwencja wyborcza wzrosła o 46,69% porównując wybory samorządowe w 2014 roku z wyborami 

samorządowymi z 2018 roku. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKW 

 

 

 

INFORMACJE FINANSOWE 
 
Polityka finansowa gminy Baranów realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową uchwalaną przez 

Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja 

inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o 

załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki majątkowe.  

 

Charakterystyka dochodów i wydatków gminy 

 

Dochody gminy 
 

Dochody gminy dzielimy na dochody bieżące i majątkowe, do których zaliczamy głównie: 

• podatki lokalne i opłaty, 

• udziały w podatkach państwowych, 

• subwencje ogólne z budżetu państwa, 
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• dotacje celowe na zadania własne i  zlecone gminie ustawami. 
 
 
 
Udział poszczególnych składników struktury dochodów Gminy w analizowanym okresie  
przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

 
 

Wyszczególnienie 

Plan  

2018 

(pln) 

Wykonanie 2018 

(pln) 

%    

wykonania 
planu 

%                         
w dochodach 

2018 r. 

Dochody ogółem, w tym:: 25 452 339,30 25 164 184,12 98,87%  100,00% 

1. Dochody bieżące, w tym: 23 871 256,42 23 861 028,20 99,96% 94,82% 

1.1. Dochody własne 11 453 565,21 11 443 336,99 99,91% 45,47% 

a) dochody z tytułu udziału gminy z 
tytułu wpływów  z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

4 225 106,00 4 493 605,00 106,35% 17,86% 

b) pozostałe podatki i opłaty lokalne  6 252 580,00 6 022 534,88 96,32% 23,93% 

c) pozostałe dochody własne 975 879,21 927 197,11 95,01% 3,68% 

1.2. subwencja ogólna 5 435 819,00 5 435 819,00 100,00% 21,60% 

1.3.  dotacji i środków przeznaczonych 
na cele bieżące 

6 981 872,21 6 981 872,21 100,00% 27,75% 

w tym: dotacje z budżetu państwa na 
realizację zadań własnych i zleconych 

6 920 958,97 6 896 185,79 99,64%  27,40% 

2. Dochody majątkowe, w tym 1 581 082,88 1 303 155,92 82,42% 5,18% 

2.1. Dochody własne 515 000,00 241 993,20 46,99%  0,96% 

w tym: ze sprzedaży majątku 515 000,00 141 993,20 27,57% 0,56% 

2.2. z tytułu dotacji oraz środków 
przeznaczonych na inwestycje 

1 066 082,88 1 061 162,72 99,54% 4,22% 

Tab. 3 Struktura dochodów gminy 

 

W całym analizowanym okresie dominującym elementem dochodów bieżących  były dochody 

własne stanowiące 45,47 % ogólnych dochodów gminy,. Pochodzą one  z następujących źródeł: 

podatków i opłat lokalnych 23,93 %, udziałów z podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 17,86 

% oraz pozostałych dochodów własnych (dochodów z majątku gminy, świadczonych usług, odsetek 

itp.) – 3,68%. Znaczący udział dochodów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki 

pochodzące z UE, które w budżecie Gminy stanowią- 27,75%, dochodów ogółem. Znaczny wzrost 

udziałów tej pozycji dochodów występuje od 2016 roku z uwagi na realizowany przez gminy rządowy 

program  „Rodzina 500+”. Subwencje stanowią 21,60% dochodów. 

Dochody majątkowe stanowią 5,18 % dochodów gminy, na które składają się: dochody własne 0,96 % 

oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  inwestycyjnych 4,22 %. Stosunkowo 
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wysoki udział dotacji  z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w analizowanym okresie wystąpił z 

uwagi na pozyskaną kwotę  1 045 079,84 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Bożej Woli”. 

 

Wysoki udział środków zewnętrznych (czyli subwencji i dotacji) wśród składowych budżetu nie jest 

korzystnym zjawiskiem, świadczy o niskiej samodzielności finansowej jednostki.  Z drugiej strony 

stopniowo rosnący udział wpływów z podatków i opłat lokalnych przekłada się na większe możliwości 

inwestycyjne samorządu, zapewnia większą stabilność finansową jednostki. Pozycję finansową gminy 

określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych. Obrazując stan finansów gminy w ostatnich 

czterech latach, poniżej zaprezentowano realizację finansową wraz ze strukturą procentową  

podstawowych dochodów gminy w latach 2015 – 2018. 

 
REALIZACJA DOCHODÓW GMINY BARANÓW W LATACH 2015 - 2018 

Wyszczególnienie 

2015 2016 2017 2018 

Kwota 
złotych 

%                         
w 

dochodach 
ogółem 

Kwota 

złotych 

%                         

w 

dochodach 

ogółem 

Kwota 

złotych 

%                         

w 

dochodach 

ogółem 

Kwota 

złotych 

%                         

w 

dochodach 

ogółem 

Dochody ogółem 
17 500 
925,77 

100,00% 
21 302 
902,17 

100,00% 
23 320 
781,22 

100,00% 
25 164 
184,12 

 100,00% 

1. Dochody 
bieżące, w 
tym: 

17 085 
084,19 

97,62% 
20 887 
262,92 

98,05% 
22 919 
178,07 

98,28% 
23 861 
028,20 

94,82% 

1.1. Dochody 
własne 

9 845 
085,89 

56,25% 
10 074 
621,50 

47,29% 
10 649 
474,21 

45,67% 
11 443 
336,99 

45,47% 

a) dochody z 
tytułu udziału we 
wpływach z 
podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

2 968 
560,00 

16,96% 3 337 662,00 15,67% 
3 834 

383,00 
16,44% 

4 493 
605,00 

17,86% 

b) pozostałe 
podatki i opłaty 
lokalne 

5 849 
294,80 

33,42% 5 799 515,64 27,22% 
5 949 

346,50 
25,51% 

6 022 
534,88 

23,93% 

c) pozostałe 
dochody własne 

1 027 
231,09 

5,87% 937 443,86 4,40% 
865 

744,71 
3,71% 

927 
197,11 

3,68% 

1.2. z subwencji 
ogólnej 

4 868 
705,00 

27,82% 5 016 484,00 23,55% 
5 228 

386,00 
22,42% 

5 435 
819,00 

21,60% 

1.3. z tytułu 
dotacji i środków 
przeznaczonych 
na cele bieżące 

2 371 
293,30 

13,55% 5 796 157,42 27,21% 
7 041 

317,86 
30,19% 

6 981 
872,21 

27,75% 

2. Dochody 
majątkowe,  

w tym 
415 841,58 2,38% 415 639,25 1,95% 

401 
603,15 

1,72% 
1 303 

155,92 
5,18% 

2.1. Dochody własne 4 650,00 1,12% 75 684,00 0,36% 
298 

885,00 
74,42% 

241 
993,20 

0,96% 

2.2. z tytułu dotacji 
oraz środków 
przeznaczonych na 
inwestycje 

411 191,58 2,35% 339 955,25 1,60% 
102 

718,15 
0,44% 

1 061 
162,72 

4,22% 

Tab. 4 Realizacja dochodów gminy 
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Wydatki budżetu gminy 
 

Wydatki budżetu gminy, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w 

dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. Służą one sfinansowaniu realizacji zadań publicznych 

jednostki samorządu terytorialnego oraz na wykonywaniu innych operacji finansowych, tj. zarządzanie 

środkami, finansowanie potrzeb pożyczkowych i zarządzanie długiem publicznym. Art. 167 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych, stanowi, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

mogą służyć wyłącznie sfinansowaniu zadań publicznych tej jednostki, wynikających z przepisów 

prawa. Nie zalicza się do wydatków jednostek samorządu terytorialnego środków przeznaczonych na 

spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

Wydatki, które ponosi gmina są ujęte w budżecie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. 

Wydatki bieżące służą bieżącej działalności Gminy jaką jest m.in. utrzymanie  dróg, lokalny transport 

zbiorowy, gospodarka mieszkaniowa, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i ochrona 

środowiska oraz kultura fizyczna i sport. Wydatki bieżące stanowią:  

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 

• dotacje udzielone z budżetu j.s.t. 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki, zapomogi, ekwiwalenty pieniężne dla 

pracowników wynikające z przepisów kodeksu pracy), 

• wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez 

nie organów(zakup materiałów i usług), 

• wydatki na obsługę długu. 

Wydatki majątkowe budżetu obejmują z kolei wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) 

jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie 

wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki majątkowe służą powiększeniu majątku gminy. W tej 

kategorii mieszczą się wszelkie wydatki dotyczące zakupu środków trwałych, jak i budowy czy 

rozbudowy obiektów komunalnych, modernizację dróg itp., czyli działania, dzięki którym możliwy jest 

postęp społeczno-gospodarczy gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Samorz%C4%85d_terytorialny
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kredyt
https://mfiles.pl/pl/index.php/Po%C5%BCyczka
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wydatki_inwestycyjne
https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszt
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Wyszczególnienie 
Plan  

2018 
Wykonanie 2018 

% wykonania 

planu 

Udział  

%  

 w wydatkach 
ogółem 

      Ogółem wydatki. 

 z tego: 
27 923 371,13 27 005 430,34 96,71% 100,00% 

1. wydatki majątkowe 4 853 579,26 4 507 408,36 92,87% 16,69% 

2. wydatki bieżące  
w tym: 

23 069 791,87 22 498 021,98 97,52% 83,31% 

2.1. wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczone 

9 935 329,51 9 784 507,71 98,48% 36,23% 

2.2. dotacje 550 000,00 549 139,30 99,84% 2,03% 

2.3. świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

6 616 911,00 6 568 017,45 99,26% 24,32% 

2.4. pozostałe wydatki bieżące 
jednostek budżetowych 

5 951 551,36 5 582 880,68 93,81% 20,67% 

2.5. wydatki na obsługę długu 16 000,00 13 476,84 84,23% 0,05% 

Tab. 5 poniesione wydatki z budżetu gminy za 2018 r. według kryterium rodzajowego 

 
Wydatki bieżące stanowią 83,31% poniesionych wydatków budżetu gminy  2018 r., natomiast 

wydatki majątkowe stanowią 16,69%. 

W strukturze wydatków bieżących najważniejszą pozycją jest fundusz płac z pochodnymi, który stanowi 

36,23 % ogółem poniesionych wydatków przez gminę. Do tej kategorii zaliczamy wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach budżetowych: Urzędzie Gminy, 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Usług Komunalnych oraz w 4 placówkach 

oświatowych. Kolejną pozycją stanowiącą 24,32 % są świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach 

tej kategorii występują głownie wypłacone przez GOPS zasiłki wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej, wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz  zadań wynikających 

z ustaw i rządowych programów: świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  w 

wychowywaniu dzieci - „Rodzina 500+”, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin "Za życiem",   "Karta Dużej Rodziny" i „Dobry start  

Pozostałe wydatki rzeczowe, głównie z tytułu zakupu materiałów i usług, jednostek budżetowych 

stanowią 20,67 % wydatków analizowanego roku. 

Niewielki procentowo udział (2,03%) stanowią dotacje udzielone z budżetu gminy na dofinansowanie 

działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, realizowane przez stowarzyszenia w imieniu 

gminy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz przedszkoli niepublicznych w związku 

z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do placówek przedszkolnych prowadzonych na terenie 

innych gmin. 

Wydatki na obsługę długu, tj. regulowanie odsetek od zaciągniętych przez gminę  kredytów i pożyczek 

stanowią 0,05%.  
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W ramach wydatków majątkowych, stanowiących 16,69%, m.in. zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

1. prace projektowe związane z planowaną w 2019 r. inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Bronisławowie” - 49 343,80 zł, 

2. wykupiono od osób fizycznych wybudowany wodociąg uliczny w drodze gminnej , ul. Pogodnej w 

Bożej Woli, -  29 298,60 zł,  

3. zgodnie z podpisaną umową gmina przekazała dla Powiatu Grodziskiego dotację celową na 

współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi  powiatowej 3833W ul. Królewska w 

miejscowości Kaski” 1 000 000,00 zł, 

4.  na sfinansowanie inwestycji w drogach gminnych wydatkowano kwotę 1 050 154,66,zł w ramach 

której wykonano następujące zadania drogowe 

 

• Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Gole. Wykonano następujący zakres 

robót: nawierzchnia z kostki betonowej o długości 55 mb, szer. 1,20m2, 

• Modernizacja drogi gminnej w Baranowie – droga dojazdowa do budynku komunalnego przy 

ul. Armii Krajowej 85. Wykonano następujący zakres robót: nawierzchnia z betonu asfaltowego 

o długości 65,50 m, szer. 3,50 m, wraz z poboczami z destruktu, 

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszyce. Wykonano następujący zakres robót: 

nawierzchnia z betonu asfaltowego o długości 750 m, szer. 3,50 

• Przebudowa drogi gminnej w Regowie. Wykonano następujący zakres robót: nawierzchnia z 

betonu asfaltowego o długości 450 m, szer. 3,50 m 

• Przebudowa drogi gminnej w Żabach – wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o 

długości 1090 mb, szer. 3,50 m, wraz z poboczami z tłucznia kamiennego o szer. 0,50 m 

obustronnie.  

• Przebudowa dróg gminnych w Baranowie, ul. Akacjowa i Kościelna - wykonano nawierzchnię z 

betonu asfaltowego o długości 1130 mb, szer. 3,50 m2 wraz z poboczami obustronnymi  z 

kruszywa łamanego kamiennego o szer. 0,75 m, 

• Budowa dróg w Bożej Woli - ulice: Krótka, Ogrodowa - wykonano nawierzchnię z kostki 

betonowej kolorowej gr. 8 cm o długości 453 mb, szer. 4 m2 

• Przebudowa drogi w Bożej Woli, ul. Brzozowa.- wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego 

o długości 170 m, szer. 3,50 m2 

• Modernizacja drogi gminnej Karolina – Gole - wymieniono nawierzchnię z betonu asfaltowego 

o długości 683 m, szer. 5 m2. 

• Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bożej Woli.-  2 179 776,12 zł. 

Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia i oddania gotowego obiektu 

do użytkowania – sierpień 2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano zakończono roboty 

budowlano instalacyjne: stan surowy 100%, instalacje sanitarne – 100%, instalacje elektryczne 

– 100 % roboty wykończeniowe 35,80%.  

5. Modernizacja kotłowni w szkole Podstawowej w Kaskach– 84 691,04 zł. Oddano do użytkowania 

zmodernizowaną kotłownię przystosowaną do ogrzewania gazowego. Wykonano przyłącze 

gazowe do budynku szkoły, wymieniono piec oraz instalację wewnątrz kotłowni celem 

przystosowania do ogrzewania gazowego. Zamontowano piec o mocy 130 KW 
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6. Budowa oświetlenia ulicznego – 52 378,32 zł, z tego wykonano następujące zadania: 

• Montaż dodatkowych lamp na istniejących słupach w Bożej Woli, ul. Sadowa – 

wykonano Montaż 6 szt. opraw SGS103 150W PHILPS wraz z wysięgnikami i osprzętem. 

• Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Drybus wykonano Montaż 5 szt. 

słupów wraz z oprawami SGS101 70W PHILPS oraz wysięgnikami i osprzętem. 

• Montaż dodatkowych lamp na istniejących słupach w Kaskach ul. Południowa 

wykonano Montaż 5 szt. opraw SGS103 150W PHILPS wraz z wysięgnikami i osprzętem, 

podwieszenie linii oświetleniowej izolowanej przewodem ASXSn 2x25 o długości 540 mb 

wraz z osprzętem. 

7. Zakupiono używany samochód ratowniczo – gaśniczy dla potrzeb OSP Boża Wola – 

30 000,00 zł.   

 

 

Zgodnie z podpisaną umową gmina przekazała dla Powiatu Grodziskiego dotację celową na 

współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi  powiatowej 3833W - ul. Królewska w miejscowości 

Kaski” w kwocie 1 000 000,00 zł, 

 

Ponadto niewielkie kwoty przeznaczono na wykup gruntów w pasie drogowym dróg gminnych, 

współfinansowanie projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 

zakresie e-administracji i geoinformatyki”, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania mini-tężni 

w Kaskach.   

 

Dla porównania zrealizowanych wydatków z budżetu gminy poniżej zaprezentowano strukturę 

poniesionych wydatków wg najważniejszych źródeł oraz w układzie działów klasyfikacji budżetowej w 

perspektywie czterech ostatnich lat, tj. obejmującej lata 2015 – 2018. 
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REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BARANÓW W LATACH 2015 – 2018  

wg kryterium rodzajowego 

   Wydatki z budżetu 

2015 2016 2017 2018 

Kwota złotych 

Udział %  
w 

wydatkach 
ogółem 

2016 
Udział %  w 
wydatkach 

ogółem 
2017 

Udział %  w 
wydatkach 

ogółem 
2018 

Udział %  w 
wydatkach 

ogółem 

Ogółem wydatki, 

w tym; 
18 688 303,36 100,00% 

20 358 
487,83 

100,00% 
21 379 
627,51 

100,00% 
27 005 
430,34 

100,00% 

1. wydatki 
majątkowe  

2 767 329,83 14,81% 
1 417 

006,92 
6,96% 580 122,51 2,71% 

4 507 
408,36 

16,69% 

2. wydatki 
bieżące 

15 920 973,53 85,19% 
18 941 
480,91 

93,04% 
20 799 
505,00 

97,29% 
22 498 
021,98 

83,31% 

2.1. wydatki na 
wynagrodzenia 
i składki od 
nich naliczone 

8 566 871,75 45,84% 
8 759 

626,99 
43,03% 

9 022 
063,80 

42,20% 
9 784 

507,71 
36,23% 

2.2.  dotacje  380 000,00 2,03% 538 131,61 2,64% 558 662,75 2,61% 549 139,30 2,03% 

2.3. świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 

2 019 413,86 10,81% 
5 332 

863,73 
26,19% 

6 295 
615,44 

29,45% 
6 568 

017,45 
24,32% 

2.4. pozostałe 
wydatki 
bieżące 
jednostek 
budżetowych 

4 908 323,18 26,26% 
4 247 

430,77 
20,86% 

4 890 
748,59 

22,88% 
5 582 

880,68 
20,67% 

        2.5 wydatki na 
obsługę długu 

46 364,74 0,25% 63 427,81 0,31% 32 414,42 0,15% 13 476,84 0,05% 

Tab. 6 REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BARANÓW W LATACH 2015 – 2018 wg kryterium rodzajowego 

 

 

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BARANÓW W LATACH 2015 – 2018  

wg działów klasyfikacji budżetowej 

Nazwa działu - 
wyszczególnienie 

2015 2016 2017 2018 

Kwota 

złotych 

Udział %  

w 

wydatkach 

ogółem 

Kwota złotych 

Udział %  w 

wydatkach 

ogółem 

Kwota 

złotych 

Udział %  w 

wydatkach 

ogółem 

Kwota 

złotych 

Udział %  

w 

wydatkach 

ogółem 

Ogółem wydatki , 

 w tym 

18 688 
303,36 

100,00% 20 358 487,83 100,00% 
21 379 
627,51 

100,00% 
27 005 
430,34 

100,00% 

 010 - Rolnictwo i 
łowiectwo 

2 122 437,86 11,36% 428 169,29 2,10% 376 641,60 1,76% 387 431,15 1,43% 

150 - Przetwórstwo 
przemysłowe 

10 703,94 0,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

400 - Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

397 122,06 2,12% 267 972,26 1,32% 318 009,95 1,49% 447 140,93 1,66% 

600 - Transport i 
łączność 

1 201 211,72 6,43% 1 193 276,61 5,86% 1 063 501,70 4,97% 2 758 372,24 10,21% 
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700 - Gospodarka 
mieszkaniowa 

209 507,98 1,12% 156 922,40 0,77% 212 130,68 0,99% 178 036,23 0,66% 

710 - Działalność 
usługowa 

47 861,63 0,26% 43 980,83 0,22% 44 624,19 0,21% 35 717,49 0,13% 

750 - Administracja 
publiczna 

2 320 137,06 12,41% 2 322 671,93 11,41% 2 236 943,35 10,46% 2 472 877,48 9,16% 

751 - Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

51 585,80 0,28% 6 692,03 0,03% 1 020,00 0,00% 59 533,65 0,22% 

754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

273 998,01 1,47% 699 539,52 3,44% 275 165,18 1,29% 349 164,06 1,29% 

757 - Obsługa długu 
publicznego 

46 364,74 0,25% 63 427,81 0,31% 32 414,42 0,15% 13 476,84 0,05% 

801 - Oświata i 
wychowanie 

7 104 492,94 38,02% 7 199 863,82 35,37% 7 703 269,85 36,03% 
10 664 
645,98 

39,49% 

851 - Ochrona zdrowia 47 316,02 0,25% 47 721,56 0,23% 56 038,78 0,26% 58 952,67 0,22% 

852 - Pomoc społeczna 2 170 236,34 11,61% 5 628 189,46 27,65% 867 774,00 4,06% 930 078,82 3,44% 

 853 - Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej 

67 089,81 0,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 x 

854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

292 419,34 1,56% 277 887,68 1,36% 285 059,50 1,33% 304 855,65 1,13% 

855 - Rodzina - - - - 5 726 415,04 26,78% 5 950 543,56 22,03% 

 900 - Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

1 402 209,95 7,50% 1 295 344,26 6,36% 1 391 732,65 6,51% 1 608 870,47 5,96% 

 921 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

493 373,19 2,64% 533 940,50 2,62% 579 909,67 2,71% 582 325,41 2,16% 

926 - Kultura fizyczna 430 234,97 2,30% 192 887,87 0,95% 208 976,95 0,98% 203 407,71 0,75% 

Tab. 7 REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BARANÓW W LATACH 2015 – 2018  wg działów klasyfikacji budżetowej 

 

Wynik wykonania budżetu gminy, przychody i rozchody, zadłużenie gminy. 
 

Budżet gminy Baranów  stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi w kwocie 25 164 184,12 zł a 

wydatkami w wysokości 27 005 430,34 zł zamknął się  deficytem  w kwocie 1 841 246,22 zł 

Przychody wyniosły  2 891 031,83 zł i zrealizowane zostały z: 

• kredytu w kwocie  1 950 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Teresinie, 

• wolnych  środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w 

wysokości 941 031,83 zł. 

Rozchody w kwocie  420 000,00 zł dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych                             w 

latach poprzednich, z tego: kwotę 220 000,00 zł uregulowano wobec Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej natomiast kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na spłatę rat 

kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A 

W 2018 r. decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie została częściowo umorzona pożyczka w kwocie 

480 000,00 zł zaciągnięta przez gminę w 2015 r. na realizację przedsięwzięcia „Budowa stacji 

uzdatniania wody  w Kaskach”. 
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Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w stosunku do początku roku uległo 

zwiększeniu  i na dzień 31.12.2018 r. zamknęło się kwotą -  2 000 000,00 zł, wg wyliczenia jak niżej: 

• stan zadłużenia na początku 1.01.2018 r. 950 000,00 zł, 

• spłata pożyczek i kredytów w 2018 r.  - 420 000,00 zł, 

• kwota umorzenia pożyczki z WFOŚiGW  - 480 000,00 zł, 

• kredyt zaciągnięty w 2018 r. na rynku krajowym + 1 950 000,00 zł, 

• stan zobowiązań na  dzień 31.12.2018 r.                              2 000 000,00 zł. 

 

Powyższe dane z okres ostatnich czterech lat przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 

1. Wynik budżetu  - nadwyżka/deficyt -1 187 377,59 944 414,34 1 941 153,71 -1 841 246,22 

2.Przychody budżetu, 

z tego 
2 066 650,71 99 773,12 4 187,46 2 891 031,83 

2.1. Wolne środki, o których mowa w 
art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 

291 999,51 99 773,12 4 187,46 941 031,83 

2.2. Kredyty, pożyczki, emisja 
papierów wartościowych 

1 750 000,00 0,00 0,00 1 950 000,00 

2.3. Inne przychody niezwiązane z 
zaciągnięciem długu 

24 651,20 0,00 0,00 0,00 

3.Rozchody budżetu  

Spłaty rat kapitałowych kredytów i 
pożyczek 

779 500,00 1 040 000,00 1 004 309,34 420 0,00 

4.Kwota długu na koniec roku 
budżetowego 

2 994 309,34 1 954 309,34 950 000,00 2 000 000,00 

5.Dochody 17 500 925,77 21 302 902,17 23 320 781,22 25 164 184,12 

6. Wskaźnik długu gminy  na koniec 
roku budżetowego 

17,11% 9,17% 4,07% 7,95% 

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań 4,72% 5,18% 4,45% 1,72% 

Tab. 8 Wykonanie budżetu w latach 2014-2018 

Najwyższe zadłużenie kwotowe miało miejsce w 2015 roku. Wyniosło ono wtedy blisko 3 mln 

zł, czyli 17,11% dochodów. Najniższe zadłużenie miało miejsce w 2017r.  

Wielkość zaciąganych zobowiązań powiązana jest z planami inwestycyjnymi gminy oraz koniecznością 

dysponowania wkładem własnym przy realizacji wielu przedsięwzięć, na które gmina nie jest w stanie 

w danym roku budżetowym w pełni zabezpieczyć środków.  

Od 2014 r. obowiązuje nowa norma, regulująca limitowanie zadłużenia samorządu 

terytorialnego, oparta na zindywidualizowanym podejściu do obliczania dopuszczalnego poziomu 

zadłużenia samorządów. Ze względu na charakter tej reguły powszechnie określa się ją mianem 

indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z którym o dopuszczalnym poziomie zadłużenia 

jednostki samorządu terytorialnego decyduje kształtowanie się relacji wielkości obsługi długu do 

środków, które w ocenie ustawodawcy można przeznaczyć na jego spłatę, tj. przede wszystkim do 

nadwyżki operacyjnej z trzech ostatnich lat osiągniętej przez Gminę. 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Informacje ogólne 
 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości stanowiące własność gminy, które 

nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz grunty będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego gminy. 

Na dzień 31.12.2018 roku gminny zasób nieruchomości obejmuje 551 działek o łącznym obszarze 

139.4994 ha, stanowiących: 

  
L.p. Rodzaj użytku Powierzchnia w ha 

1. użytki rolne 18,1836 

2. drogi 114,3131 

3. tereny zabudowane 6,3749 

4. tereny przemysłowe 0,6278 

  RAZEM 139.4994 

        Tab. 9 Zasób nieruchomości gminnych w podziale na rodzaje działek  

  
Do powyższego zasobu nieruchomości należą m.in. grunty: 

- oddane w dzierżawę -   4,02 ha, 

- oddane w użyczenie – 0,30 ha 

Powierzchnia 3 nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów oddanych w użytkowanie 

wieczyste, wyłączonych z gminnego zasobu nieruchomości, wynosi 2,1977 ha, na którą składają się: 

grunty zabudowane – 2,1977 ha,  

 

W zasobach komunalnych, na dzień 31 grudnia 2018 roku, gmina posiadała: 

• 3 lokale mieszkalne w domu nauczyciela w Drybusie 

• 4 lokale mieszkalne w domu nauczyciela w Baranowie 

• 6 lokali mieszkalnych w domu nauczyciela w Kaskach 

• 4 lokale w domu nauczyciela w Golach 

• 2 lokale mieszkalne w budynku agronomówki w Baranowie 

• 4 lokale mieszkalne w budynku ośrodka zdrowia w Baranowie 

• 1 budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi (siedlisko) w Cegłowie 

• budynek mieszkalny nabyty na własność od PKP (Gmina jest użytkownikiem wieczystym 

gruntu) 

• 1 remiza strażacka 

• 3 hydrofornie 

• budynek Urzędu Gminy 

• budynek instytucji kultury w Kaskach 

• budynek szkoły podstawowej Kaskach 

• budynek szkoły podstawowej Bożej Woli 
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• budynek szkolno-przedszkolny w Golach 

• budynek szkoły podstawowej Baranowie 

• gminna biblioteka przy szkole podstawowej w Baranowie 

• gminny ośrodek zdrowia w Cegłowie 

• gminny ośrodek zdrowia w Baranowie  

• działka siedliskowa w Kaskach 

 

W 2018 roku dokonano sprzedaży 6 nieruchomości za łączną kwotę: 86.300,00 zł w tym: 

• nieruchomość w Bożej Woli  dz.ew.nr 174/2 na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 

15.900,00 zł 

• nieruchomość gruntowa w Holendrach Baranowskich dz. ewid. nr 54/2 i 960/2 w przetargu 

nieograniczonym za kwotę 13.500,00 zł 

• nieruchomość w Kaskach zabudowana dz. ewid. 565/6 na rzecz najemcy za kwotę 44.500,00 zł 

• nieruchomość gruntowa w Kaskach dz. ewid. 429/1 i 429/2 za cenę 12.400,00 zł 

  

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gmina osiąga dochody w wysokości 17 102,70 zł 

rocznie.  

 

Plan wykorzystania zasobu 
 

 
Nieruchomości, które nie będą służyć do realizacji zadań własnych przewidywane są do obrotu, 

w szczególności będą one przedmiotem zbycia, oddania w najem, dzierżawę, użyczenia. Sprzedaż 

nieruchomości gruntowych odbywać się będzie w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej w 

ramach realizacji składanych wniosków w przypadku spełnienia warunków przewidzianych prawem. 

Przedmiotem sprzedaży nieruchomości lokalowych będą również lokale mieszkalne wraz z udziałem w 

nieruchomości wspólnej. 

W latach 2019 – 2021 przewiduje się dochody budżetowe z tytułu gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości na poziomie około 600 000,00 zł. Ewentualne różnice zależne będą głównie od 

intensywności procesu sprzedaży prawa własności nieruchomości, wniosków o wykupienie prawa 

użytkowania wieczystego na własność jak również wniosków w sprawie zbycia lokali mieszkalnych. W 

latach 2019 - 2021 przewiduje się dokonywanie podziałów oraz innych regulacji geodezyjnych granic 

będących własnością Gminy Baranów – np. wznawianie granic, ewentualnie rozgraniczenia, a także 

połączenia działek. 

Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy 

gminy ustaleniami zawartymi w uchwałach Rady Gminy Baranów, w formach przewidzianych w 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawie Kodeks Cywilny oraz innych 

uregulowaniach prawnych. 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY BARANÓW ZA ROK 2018 
Urząd Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów 

 

 

21 29 maja 2019 

ŁAD PRZESTRZENNY 
 

Informacje ogólne 
 

Politykę przestrzenną Gminy Baranów określa studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów . Dokument ten  swoim zakresem określa w sposób 

ogólny wszystkie aspekty zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jej perspektywiczny rozwój 

przestrzenny. Zapisy studium co prawda nie stanowią same w sobie prawa miejscowego , lecz stanowią 

wiążące wytyczne, przewidziane do uszczegółowienia przy tworzeniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego ,  które to już, swoimi zapisami takie prawo stanowią.  

Z mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1945 ze zmianami ), wszystkie plany zatwierdzone przed 1995 r.  utraciły ważność. 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego 
 

W obecnej chwili dla całego obszaru Gminy Baranów obowiązuje 12 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego  uchwalonych przez Radę Gminy po 1995 r., oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów.  

 

Zestawienie obowiązujących PZP przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp Uchwała Data Obszar obowiązywania publikacja uwagi 
1 XXIV/2/97 07.03.9

7 
1.1 Żaby (działki 35, 46, 47) 
1.2 Stanisławów (działki 103,  
      110, 130) 
1.3 Kopiska (działki 92) 
1.4 Cegłów (działki 77/5) 
1.5 Baranów (działki 307/1) 
1.6 Kaski (działki 150/2, 89) 
1.7 Nowa Pułapina (działki 4/10, 4/11) 

Dz. U. Woj. 
Skierniewickiego 
Nr 11 poz. 53 z 23.05.1997 
r.  

 

2 XXXII/6/98 28.04.9
8 

1.1 Baranów (działki 132, 34) 
1.2 Bronisławów (działki147/2) 
1.3 Kopiska (cz. Działki 235) 
1.4 Żaby (działki 117/1) 

Dz. U. Woj. 
Skierniewickiego Nr 10 poz. 
93 z 15.06.1998 r.  

Dla 147/2 nie 
działa 

3 XXXIV/15/98 18.06.9
8 

1.1 Kaski (działka 149/1) 
1.2 Cegłów działki 76/1, 199, 78) 

Dz. U. Woj. 
Skierniewickiego Nr 14 poz. 
125 z 10.08.1998 r.  

 

4 IX/58/99 29.10.9
9 

1.1Kaski (działki 86/12, 86/13) Dz. U. Woj. Mazowieckiego 
Nr 110, poz. 2679 z 
17.12.1999 

 

5 XVII/102/00 22.11.0
0 

1.1 Cegłów (działki 35, 36, 39, 206) 
1.2 Kaski (działki 70, 81, 87/5,  87/6, 116/6, 
291/3, 293-295) 
1.3 Kopiska (działka 391/1) 
1.4 Stanisławów (działki 105- 
      107, 108/2) 
1.5 Nowa Pułapina (działka  
      194/2) 
1.6 Żaby (działki 2/3, 98/6, 99/1) 
1.7 Boża Wola (działka 119) 

Dz. U. Woj. Mazowieckiego 
Nr 58, poz. 537 z dnia 
31.03.2001  

Dla 119 nie działa 
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6 XVII/103/00 22.11.0
0 

1.1 Murowaniec (działki 90, 105) 
1.2 Regów (działki 183) 
1.3 Bronisławów (działka 80) 
1.4 Żaby (działki 200, 32/1) 

Dz. U. Woj. Mazowieckiego 
Nr 58, poz. 538 z dnia 
31.03.2001 

Dla 80 nie działa 

7 XXV/160/02 06.03.0
2 

1.1 Baranów (działki 311/3,   
      705/3) 
1.2 Boża Wola (działki 74/2- 
      74/5,122, 126) 
1.3 Bronisławów (działki 47,  
      49, 134/1, 134/2, 50, 104  
      cz. 34) 
1.4 Holendry Baranowskie    
      (działka 121) 
1.5 Kaski (działki 5/18, 150/4,  442, 702) 
1.6 Żaby (działka 3/1) 

Dz. U. Woj. Mazowieckiego 
Nr 94 poz. 1995 z 
11.04.2002 

Dla 74/2-74/5, 
122, 126) 
47,49,134/1, 
134/2, 50, 104 cz. 
34) 
 

8 XXVI/168/02 26.04.0
2 

1.1 Cegłów (działki 37, 38, 40) Dz. U. Woj. Mazowieckiego 
Nr 136 poz. 3019 z 
25.05.202  

 

9 X/58/2003 29.08.0
3 

1.1 Boża Wola (działki 5/3,  
       5/4, 5/5, 199, 209) 
1.2 Bronisławów ( 86, 91, 92,  
      97, 90, 137) 
1.3 Kaski (działka 904/1)  
1.4 Żaby (działka 104/2) 
1.5 Wyczółki (działka 225) 

Dzienniku Urzędowym 
Województwa 
Mazowieckiego Nr 252 poz. 
6665 z dnia 29 września 
2003 r. 

Dla  
5/3, 5/4, 5/5, 
199,209 
86, 91, 92,  
97, 90, 137 
Mie działa 
 

10 XXXVII/202/0
6 

22.06.0
6 

Studium  Cały obszar Gminy 
Baranów  

 

11 XXXIX/217/06 27.09.0
6 

Boża Wola  Dz. U. Woj. Mazowieckiego 
Nr 39 poz. 816 z 
09.02.2007 

 

12 XXV/110/12 30.10.1
2 

Bronisławów  Dz. U. Woj. Mazowieckiego  
Z 2012 poz. 8367 z 
03.12.2012 r.  

 

13 XXVIII/135/20
17 

06.03. 
17 

Zmiana planu Obszar I Boża Wola Dz. U. Woj. Mazowieckiego 
z 
2017 r., poz. 4737 z dnia 17 
maja 2017 r. 

 

Tab. 10 REJESTR PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW  NA 2018 r.  

 

Ze względu na podjętą Uchwałę prze Rząd RP w sprawie  zlokalizowania na terenie Gminy 

Baranów  Centralnego Portu Komunikacyjnego.  Wszystkie procedury planistyczne związane z 

opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od listopada 2017 r. zostały 

wstrzymane, do czasu określenia obszaru gminy Baranów przewidzianego pod planowana inwestycję 

CPK. 

 

 

Decyzje o ustaleniu inwestycji lub warunków zabudowy 
 

Dla obszarów gminy Baranów nie posiadających pokrycia planistycznego  ustawodawca 

odpowiednimi  zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określił sposób 

postępowania przy wyznaczaniu parametrów, skali, gabarytów dla zamierzeń inwestycyjnych w formie 

decyzji administracyjnych o ustaleniu  inwestycji  celu publicznego oraz o ustaleniu warunków  

zabudowy .  

 



RAPORT O STANIE GMINY BARANÓW ZA ROK 2018 
Urząd Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów 

 

 

23 29 maja 2019 

Lp Rodzaj decyzji Ilość 
pozytywnych 

Ilość 
odmownych  

Razem  

1. Celu publicznego 8 0 8 

2. Warunki zabudowy  57 12 69 

Tab. 11 Wykaz wydanych decyzji w roku 2018 

 

 

ŚRODOWISKO 
 

Ochrona środowiska 
 

Na terenie gminy przez cały rok prowadzono prace zmierzające do poprawy jakości 

środowiska. W 2018 r. zutylizowano wyroby zawierające azbest z terenu gminy Baranów w ilości 2 

827,18 m² co stanowi 36,77 Mg za kwotę 15 266,77 zł.  

Na terenie Gminy Baranów w 2018 r. działają 3 Stacje Uzdatnia Wody: Kaski, Stanisławów, 

Cegłów. Większą część Gminy w zapatrzenie wody obsługuje SUW Kaski. Ilość wody pobrana na terenie 

Gminy Baranów w 2018 r. ze znajdujących się ujęć, wyniosła 357,7 tys. m³. Zużycie jakie odnotowano 

zużycia wody przez gospodarstwa domowe i indywidualne gospodarstwa rolne wyniosła 264,8 tys. m³. 

Stawka opłaty za wodę (brutt) wyniosła 2,60 zł. Ścieki odprowadzone od gospodarstw domowych i 

indywidualnych gospodarstw rolnych wyniosły 23,5 tys m³. Stawka opłaty za ścieki (brutt) wyniosła 

7,78 zł. 

 Ogółem w 2018 r. stan sieci wodociągowej Gminy Baranów wyniósł 122,90 km długości, z czego 

do użytku oddano 100 m, powstałego nowego wodociągu. Budynków mieszkalnych oddanych i 

posiadających przyłącze wodociągowe było 37szt., natomiast w sieć kanalizacji podłączono 11 szt. 

Kanalizacja wyniosła zatem 7,90 km długości, której przebieg wytyczony jest na terenie sołectw: Boża 

Wola i Bronisławów. Indywidualne wiejskie oczyszczanie ścieków posiada 5 podmiotów, na terenie 

gminy.  

Wójt Gminy Baranów wydał decyzje środowiskowe w sprawie budowy dwóch niezależnych 
instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1 MW każda,  na terenie działek o nr 
ewid. 600/3, 600/4, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 600/11, 600/12, 600/13, 600/14, 600/15, 
600/16, 600/17, 600/18, 600/19, 600/20 obręb Holendry Baranowskie, gmina Baranów, powiat 
grodziski, województwo mazowieckie. 

 

Do Urzędu Gminy w 2018 r. wpłynęło 477 zgłoszeń w sprawie pozwolenia o wycinkę drzew. Z 

ogólnej liczby zgłoszeń, 373 dotyczyło drzewa liściaste i 104 drzew iglastych, rosnących na prywatnych 

nieruchomościach.  

Bezdomne Zwierzęta 
 

Stan psów bezdomnych na koniec 2018 r. w Schronisku w Skierniewicach mieszczącego się przy ul. 

Pamiętnej 16, 96-100 Skierniewice wynosił 8 szt. Z tym też schroniskiem Gmina Barnów miała 

podpisaną umowę odnośnie opieki nad bezpańskimi psami z terenu gminy. 
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Komisje klęskowe 
 

W 2018 r. Wójt Gminy Baranów  w dniu 29.06.2018 r. z godnie z Zarządzeniem nr. 412 Wojewody 

Mazowieckiego, powołał Komisje do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez nie korzystne zjawisko 

atmosferyczne (susza). 

Komisja w składzie: 

Wioletta Mechocka – Urząd Gminy Baranów 

Genowefa Wacławek – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Bielice 

Witold Konarski – Mazowiecka Izba Rolnicza  

Poszkodowanych producentów rolnych którzy zgłosili straty w wyniku klęski było 142. 

  

INWESTYCJE 
 

Wykaz inwestycji 
 

W 2018 roku Gmina Baranów realizowała inwestycje, które w znacznym stopniu obejmowały 

przebudowę i remonty dróg oraz nadbudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Bożej Woli.  

 

I. Budowa, przebudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w 2018 
roku. 

 

na sfinansowanie inwestycji w drogach gminnych wydatkowano kwotę 1 584 182,86 zł  
w ramach której wykonano następujące zadania drogowe 

 

• Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Gole. Wykonano następujący zakres 

robót: nawierzchnia z kostki betonowej o długości 55 mb, szer. 1,20m2, 

• Modernizacja drogi gminnej w Baranowie – droga dojazdowa do budynku komunalnego przy 

ul. Armii Krajowej 85. Wykonano następujący zakres robót: nawierzchnia z betonu asfaltowego 

o długości 65,50 m, szer. 3,50 m, wraz z poboczami z destruktu, 

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszyce. Wykonano następujący zakres robót: 

nawierzchnia z betonu asfaltowego o długości 750 m, szer. 3,50 

• Przebudowa drogi gminnej w Regowie. Wykonano następujący zakres robót: nawierzchnia z 

betonu asfaltowego o długości 450 m, szer. 3,50 m 

• Przebudowa drogi gminnej w Żabach – wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o 

długości 1090 mb, szer. 3,50 m, wraz z poboczami z tłucznia kamiennego o szer. 0,50 m 

obustronnie.  

• Przebudowa dróg gminnych w Baranowie, ul. Akacjowa i Kościelna - wykonano nawierzchnię  

z betonu asfaltowego o długości 1130 mb, szer. 3,50 m2 wraz z poboczami obustronnymi   
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z kruszywa łamanego kamiennego o szer. 0,75 m, na realizacje tego zadania Gmina Baranów 

pozyskała środki od Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych w kwocie 100 000,00 zł 

• Budowa dróg w Bożej Woli - ulice: Krótka, Ogrodowa - wykonano nawierzchnię z kostki 

betonowej kolorowej gr. 8 cm o długości 453 mb, szer. 4 m2 

• Przebudowa drogi w Bożej Woli, ul. Brzozowa.- wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego 

o długości 170 m, szer. 3,50 m2 

• Modernizacja drogi gminnej Karolina – Gole - wymieniono nawierzchnię z betonu asfaltowego 

o długości 683 m, szer. 5 m2. 

• Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych gruntowych na ternie gminy Baranów destruktem 

asfaltowym w ilosci 2500 ton. W wyniku prac wzmocniono destruktem 9 odcinków dróg 

grunowych w nastepujących miejscowościach Kaski ul.Piaskowa, Kaski ul. Topolowa, Holendry 

Baranowskie A, Holendry Baranowskie B, Boża Wola ul. Brzozowa, Kopiska, Cegłów, Stara 

Pułapina, Basin, łączna długość zmodernizowanych dróg 2,5 km 

• Wykonie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą na zimno  

w ilości ok. 550 m2. Prace zostały wykonane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych, 

• Wzmocnienie dróg gminnych gruntowych w miejscowościach Drybus, Wyczółki, Gongolina, 

Bronisławów poprzez gruzowanie gruzem betonowym długość 600 m, szer. 3,5 m 

• Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych gruntowych poprzez leszowanie  

w miejscowościach Baranów, Holendry Baranowskie A, Holendry Baranowskie B, Żaby 

• Profilowanie dróg gminnych gruntowych przy użyciu równiarki drogowej gminnych  

w ilości 30 km,  

• W ramach bieżącego utrzymania dróg pracownicy Zakładu Usług Komunalnych wykonywali 

koszenie poboczy drogowych, uzupełnianie poboczy drogowych, wycinkę krzaków, ciecie 

pielęgnacyjne drzew, utrzymanie zieleni, sprzątanie śmieci itp.  

 

Zgodnie z podpisaną umową gmina przekazała dla Powiatu Grodziskiego dotację celową  

na współfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi  powiatowej 3833W - ul. Królewska  

w miejscowości Kaski” w kwocie 1 000 000,00 zł, 

  
II. Pozostałe inwestycje realizowane przez gminę Baranów w 2018 r.  

 

1. Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w Bożej Woli, przy 

ul. 1-go Maja. gm. Baranów dz. nr. 174/1 obręb Boża Wola – etap I – w ramach inwestycji 

dokonano nadbudowy II piętro z przeznaczaniem na sale lekcyjne i pracownie dla dzieci  

starszych (klasy VII – VIII) Przy obecnej bibliotece została dobudowana druga sala  

przeznaczona na bibliotekę. Dobudowano klatkę schodowa i windę dla osób 

niepełnosprawnych.. Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bożej 

Woli.-  2 179 776,12 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia i 

oddania gotowego obiektu do użytkowania – sierpień 2019 r. W okresie sprawozdawczym 

wykonano zakończono roboty budowlano instalacyjne: stan surowy 100%, instalacje 

sanitarne – 100%, instalacje elektryczne – 100 % roboty wykończeniowe 35,80%. Wartość 

całej inwestycji opiewa na kwotę 2 978 530,25 zł brutto na realizacje w/w inwestycji udało 
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się pozyskać kwotę 1 045 079,84 zł z rezerwy celowej pochodzącej od Premiera 

Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Modernizacja kotłowni w szkole Podstawowej w Kaskach– 84 691,04 zł. Oddano do 

użytkowania zmodernizowaną kotłownię przystosowaną do ogrzewania gazowego. 

Wykonano przyłącze gazowe do budynku szkoły, wymieniono piec oraz instalację 

wewnątrz kotłowni celem przystosowania do ogrzewania gazowego. Zamontowano piec o 

mocy 130 KW 

3. Budowa oświetlenia ulicznego – 52 378,32 zł, z tego wykonano następujące zadania: 

• Montaż dodatkowych lamp na istniejących słupach w Bożej Woli, ul. Sadowa – 

wykonano Montaż 6 szt. opraw SGS103 150W PHILPS wraz z wysięgnikami i osprzętem. 

• Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Drybus wykonano Montaż 5 szt. 

słupów wraz z oprawami SGS101 70W PHILPS oraz wysięgnikami i osprzętem. 

• Montaż dodatkowych lamp na istniejących słupach w Kaskach ul. Południowa 

wykonano Montaż 5 szt. opraw SGS103 150W PHILPS wraz z wysięgnikami i osprzętem, 

podwieszenie linii oświetleniowej izolowanej przewodem ASXSn 2x25 o długości 540 mb 

wraz z osprzętem. 

 

4. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Osiny i zakup kruszywa i kratki trawnikowej 
do utwardzenia alejek przy tężni solankowej w miejscowości Kaski –  koszt wykonania 
obydwu zadań 24 057,70 zł brutto. Na realizacje tych inwestycji pozyskano dotację  
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2018 – w kwocie 11 942,10 zł 

 

OŚWIATA 
 

Informacje ogólne 
 

W 2018 roku Gmina Baranów była organem prowadzącym następujących jednostek oświatowych: 

 

 
Nazwa jednostki oświatowej 
 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
Kaski ul. Królewska 23 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej 
Szkoła Podstawowa 
Gole 51 

Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Jana Twardowskiego 
Boża Wola, ul. 1 Maja 13 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II 
Baranów, ul. Armii Krajowej 49 

Tab. 12 Zestawienie placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów 
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Jako gmina organizujemy edukację publiczną na etapie wychowania przedszkolnego i szkoły 

podstawowej dla dzieci z 21 miejscowości. Obecna sieć szkół podstawowych jest zorganizowana w ten 

sposób, że odległość pomiędzy miejscowościami, w których znajdują się szkoły nie przekracza 

8 kilometrów. Mimo zorganizowania sieci szkolnej dogodnej dla mieszkańca i jednocześnie kosztownej 

dla gminy  tylko ok. 62% dzieci trafia do szkoły obwodowej, ponieważ rodzice decydują o nauce swoich 

dzieci bądź w innej szkole gminnej bądź poza terenem Gminy Baranów.  

 

Charakterystyka poszczególnych jednostek oświatowych 
 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach 
 

Budynek ma 57 lat, stan budynku jest bardzo dobry. Ze względów finansowych nie były 

wykonywane w 2018 roku większe remonty, były to tylko drobne prace remontowe typu: położenie 

paneli w szatni szkolnej, pomalowanie części lamperii na korytarzu szkolnym itp. Po kontroli nadzoru 

budowlanego organ prowadzący wyremontował kominy. Ogólna liczba sal – 9 w tym typowa 

pracownia to pracownia komputerowa, pozostałe 8 sal to klasy tzw. tematyczne: matematyczna, 

humanistyczna, przyrodnicza, językowa, artystyczna, edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziału 

przedszkolnego, biblioteka, gabinet pedagoga i logopedy, pomieszczenie na świetlicę szkolną oraz sala 

gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw. Dobrze wyposażona między innymi w takie   pomoce 

dydaktyczne jak: plansze dydaktyczne, sprzęt sportowy, magnetofony, 4 projektory, 3 tablice 

multimedialne, gry edukacyjne, programy multimedialne i tematyczne wyposażenie poszczególnych 

pracowni. Na przełomie grudnia 2017 roku i stycznia 2018 szkoła otrzymała pracownię multimedialną 

z Projektu Unijnego „Nauka czyni Mistrza” jest to 25 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne, 2 tablice 

multimedialne oraz 2 projektory. 

Zgodnie z informacja pozyskaną od Pani Dyrektor najpilniejsze potrzeby to: ocieplenie stropu, 

wymiana podłogi w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, cyklinowanie podłóg w poszczególnych klasach, 

malowanie sali gimnastycznej oraz korytarza górnego; pomalowanie części dachu na tak zwanym 

łączniku szkoły, położenie kostki na parkingu szkolnym od strony „domu nauczyciela”. 

 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie 
 

Szkoła Podstawowa w Baranowie zajmuje budynek składający się z sali gimnastycznej oraz części 

dydaktycznej – 1 sala oddziału przedszkolnego, 2  sale edukacji wczesnoszkolnej, pracownia 
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polonistyczna, pracownia biologiczno-chemiczna, pracownia informatyczna, pracownia 

matematyczna, pracownia humanistyczna, biblioteka i pokój nauczycielski. W szkole w ostatnich 10-

ciu latach nie były przeprowadzane większe remonty. W roku 2018 szkoła otrzymała wyposażenie do 

nauki matematyki, biologii, chemii i fizyki oraz pracy z uczniem o specyficznych trudnościach 

edukacyjnych w ramach projektu „Nauka czyni mistrza”. Szkoła pozyskała również w ramach 

wewnętrznego (szkolnego) projektu gry dydaktyczne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i na świetlicę szkolną w ramach przynależności do Klubu Gier Planszowych Granna. 

Potrzeby szkoły w zakresie remontów to: pilny remont lub wymiana szamba przy Domu 

Nauczyciela, remont łazienki i toalet szkolnych, remont dachu w sali gimnastycznej, udrożnienie dwóch 

pionów wentylacji (sekretariat, biblioteka), wymiana podłogi w pracowni humanistycznej i 

matematycznej, malowanie korytarzy i sześciu izb lekcyjnych oraz wymiana podłoża na szkolnym placu 

zabaw. Natomiast potrzeby szkoły w zakresie wyposażenia to: wymiana komputerów w pracowni 

informatycznej, zakup sprzętu i przeprowadzenie szkolenia na potrzeby wprowadzenia dziennika 

elektronicznego, doposażenie placu zabaw przed szkołą, założenie monitoringu wewnątrzszkolnego  

w celu zwiększenia bezpieczeństwa w placówce. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli 
Budynek szkoły był wybudowany w 1967 roku – obecnie w trakcie rozbudowy. Ogólna liczba sal 

lekcyjnych – 8 w tym sala lekcyjna z dostępem do 20 zestawów komputerowych. Ponadto szkoła 

posiada zaplecze sportowe: małą salę gimnastyczną - 228 m2, boisko wielofunkcyjne przy budynku 

szkoły oraz plac zabaw. Na wyposażenie szkoły składają się m.in.: 2 tablice interaktywne, 2 tablety , 1 

kamera wideo, 2 odtwarzacze DVD, 4 drukarki wielofunkcyjne, 8 telewizorów, 16 laptopów, 24 

zestawów komputerowych stacjonarnych. 

Zgodnie z informacja pozyskaną od Pani Dyrektor najpilniejsze potrzeby to: wymiana nawierzchni 

na placu zabaw, uzupełnienie obrzeży, parking dla pracowników szkoły i rodziców, usunięcie starych, 

spróchniałych drzew rosnących na terenie szkoły oraz konieczna pielęgnacja suchych gałęzi. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach 
Budynek szkoły został wybudowany w 1958r. Ogólna liczba sal w szkole: 5 (w tym pracownia 

komputerowa), brak zaplecza sportowego, dlatego  zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na 

korytarzu szkolnym, albo na boisku gminnym. Najważniejsze wyposażenie szkoły: 2 tablice 

interaktywne, kilka laptopów, drukarek, rzutniki i inne pomoce dydaktyczne. W 2018 r. szkoła 

pozyskała środki w wysokości 66 383,00 z MEN na pomoce naukowe i dydaktyczne/wyposażenie 

pracowni w szkole. 
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Budynek przedszkola został oddany do użytku w 2010 roku. Ogólna liczba sal w przedszkolu: 5 sal 

zajęciowych. Wyposażenie: kilka laptopów, drukarek, rzutniki i inne pomoce dydaktyczne. 

Potrzeby: remonty sal szkolnych i przedszkolnych, remont poddasza szkolnego i dostosowanie go 

do potrzeb uczniów (sale zajęciowe) oraz klatki schodowej, remont pieca gazowego w przedszkolu, 

naprawa części dachu w przedszkolu, wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt i 

oprogramowanie oraz szybki Internet.  

 

Warunki organizacyjne przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum w 
2018: 
 

W roku 2018 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym była Gmina Baranów 

uczęszczało 667 w tym 469 uczniów szkół podstawowych, 125 uczniów gimnazjum i 59 wychowanków 

4 oddziałów przedszkolnych. Utworzonych zostało łącznie 31 oddziałów dla klas I-VI 7 oddziałów 

gimnazjum oraz II i III klas gimnazjalnych. Najmniejszą liczbę uczniów, ze wszystkich gminnych szkół ma 

obecnie Szkoła Podstawowa w  Golach. W klasach I-VII uczyło się tylko 63 uczniów, a średnia liczebność 

oddziału to tylko 8,40 ucznia. Pozostałe szkoły, także zachowują niską liczebność oddziałów:  Szkoła 

Podstawowa w Kaskach - 13,3  ucznia na oddział, Szkoła Podstawowa w Baranowie średnia oddziału to 

14,88 ucznia, a Szkoła Podstawowa w  Bożej Woli 19,05. 

W roku  2018 wychowanie przedszkolne było realizowane  w przedszkolu i 4 oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. Łącznie opieką   było objętych 177 dzieci w tym 118  

w przedszkolu i 59 w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.  
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Tab. 13 Liczba uczniów w placówkach oświatowych – średnia z dwóch sprawozdań SIO na 30.03.2018r  i 30.09.2018r 

 

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych na terenie gminy w roku 2018 
 

W szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baranów zatrudnionych było w sumie 136 

osób na 104,68 etatu.  Dobór kadry to przede wszystkim rola dyrektorów. W jakości realizacji zadań 

oświatowych zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli, ich wiedza o życiu, 

zrozumienie współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia. To oni stanowią 

najliczniejszą grupę wśród osób zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Baranów tj. 

105 osoby. Pozostali to pracownicy administracji i obsługi - 32 osoby zatrudnione na 26,90 etatach.  

Tab. 14 Struktura zatrudnienia w podziale na stopień awansu zawodowego 

 

Liczba uczniów w 2018 

  Baranów Boża Wola 
Gole / 
Cegłów 

Kaski RAZEM Liczba Oddziałów 

Przedszkole + kl.0 

Przedszkole 0 0 118 0 118 5 

oddział przedszkolny 22 13,5 14 9,5 59 4 

 

RAZEM 22 13,5 132 9,5 177 9  

Szkoła Podstawowa    

I 11 17,5 10,5 14 53 4  

II 10 14 6 14,5 44,5 4  

III 20 22,5 10 11,5 64 6  

IV 23 27 9,5 16 75,5 4  

V 16,5 25 6,5 13 61 5  

VI 12 24,5 5 10 51,5 4  

VII 15 23,5 6,5 9,5 54,5 4  

VIII 19 27 9 10 65 0  

RAZEM 126,5 181 63 98,5 469 31  

Gimnazjum    

I 0 0 0   0 0  

II 17 22 0 10 49 3  

III 10 38 0 28 76 4  

RAZEM 27 60 0 38 125 7  

Razem P+SP+G 175,5 254,5 195 146 771 47 ODDZIAŁÓW  

Razem bez P i kl. O 153,5 241 63 136,5 594    
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Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

Przedszkole 15,42 18 7,7 9 7,72 9 

SP w Golach 16,9 22 12,94 19 3,25 4 

Razem 32,32 40 20,64 28 10,97 13 

SP Baranów 18,5 27 13 21 5,5 6 

SP Boża Wola 31,26 38 26,13 32 5,13 6 

SP Kaski 22,6 31 17,4 24 5,3 7 

Ogółem 104,68 136 77,17 105 26,9 32 

Tab. 15 Struktura zatrudnienia w podziale z uwzględnienie etatów nauczycieli i pozostałych pracowników 

 

Strukturę zatrudnienia według stopnia awansu zawodowego najliczniejszej grupy zawodowej  

w Gminie Baranów przedstawia poniższa tabela. Najliczniejszą grupę – według danych udostępnionych 

przez Dyrektorów –  stanowią nauczyciele dyplomowani – 52,00%. Drugą, co do wielkości grupą są  

nauczyciele mianowani – 28,00%. Nauczyciele kontraktowi stanowią 15,00% ogółu zatrudnionych 

nauczycieli. Uwagę zwraca niski odsetek stażystów, zaledwie 8%. 

 

 

 

 

Nazwa szkoły lub 
przedszkola 

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 

Przedszkole 1 11% 6 67% 2 22% 0 0% 9 

SP w Golach 1 5% 3 16% 6 32% 9 47% 19 

SP Baranów 1 5% 1 5% 7 33% 12 57% 21 

SP Boża Wola 3 9% 4 13% 9 28% 16 50% 32 

SP Kaski 2 8% 1 4% 6 25% 15 63% 24 

Ogółem 8 8% 15 21% 30 28% 52 43% 105 
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Wydatki na oświatę w 2018 roku 
 

Plan  Wykonanie % 

8 617 228,02 8 296 620,82 97,44 
Tab. 16 Poziom wykonania planu budżetowego na oświatę w 2018 roku  

 

Wykonanie planu wydatków w dziale 801 przez jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy w 2018 
roku przedstawiało się następująco: 

Nazwa 
jednostki 

Rozdział Treść Plan Wykonanie 
%                

wyk planu 

Szkoła 
Podstawowa 
w Baranowie 

80101 Szkoły podstawowe 1 357 790,00 1 329 093,30 97,89% 

80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

81 480,00 79 745,68 97,87% 

80110 Gimnazja 241 633,00 212 613,98 87,99% 

80150 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

28 456,00 28 157,98 98,95% 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

16 530,57 16 429,18 99,39% 

80195 Pozostała działalność 5 906,00 5 906,00 100,00% 

Razem 1 731 795,57 1 671 946,12 96,54% 

Szkoła 
podstawowa 
w Bożej Woli 

80101 Szkoły podstawowe 1 417 520,00 1 412 801,16 99,67% 

80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

71 564,00 71 146,55 99,42% 

80110 Gimnazja 470 633,00 468 618,77 99,57% 

80150 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

157 571,00 152 749,85 96,94% 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

22 762,71 22 754,57 99,96% 

80195 Pozostała działalność 5 508,00 5 508,00 100,00% 

Razem 2 145 558,71 2 133 578,90 99,44% 

Zespół 
Szkolno – 

Przedszkolny 
w Golach 

80101 Szkoły podstawowe 1 018 715,00 1 007 011,99 98,85% 

80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

62 749,00 58 488,33 93,21% 

80104 Przedszkola 1 006 625,00 992 685,32 98,62% 

80153 
Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 

8 214,16 8 196,12 99,78% 
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edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

80195 Pozostała działalność 2 485,00 2 485,00 100,00% 

Razem 2 098 788,16 2 068 866,76 98,57% 

Szkoła 
Podstawowa 

w Kaskach 

80101 Szkoły podstawowe 1 318 565,00 1 304 490,69 98,93% 

80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

76 594,00 76 505,97 99,89% 

80110 Gimnazja 272 836,00 269 629,44 98,82% 

80150 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

38 195,00 35 921,48 94,05% 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

11 023,85 11 013,04 99,90% 

80195 Pozostała działalność 10 462,00 10 462,00 100,00% 

Razem 1 727 675,85 1 708 022,62 98,86% 

Razem Szkoły 7 703 818,29 7 582 414,40 98,42% 

Urząd Gminy 
w Baranowie 

80104 Przedszkola 157 520,00 156 658,96 99,45% 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 366 117,00 364 834,48 99,65% 

80153 

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

338,71 0,00 0,00% 

80195 Pozostała działalność 389 434,02 292 712,98 75,16% 

  Razem 913 409,73 814 206,42 89,14%  

OGÓŁEM 8 617 228,02 8 396 620,82 97,44% 

Tab. 17 Wykonanie wydatków w dziale 801 przez jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy w 2018 roku 

 

KULTURA 
 

Biblioteka  
Kultura to element, który znacząco wpływa na jakość życia mieszkańców. Jest również 

narzędziem integracji i budowania wspólnej, lokalnej tożsamości. Instytucją kultury działającą 

na terenie gminy Baranów jest Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka w Baranowie działa od 

1949 r. posiada osobowość prawną wpisana do Rejestru Instytucji Kultury gminy Baranów pod 

poz. Nr. 1. 

Sieć biblioteczną  gminy Baranów tworzą 3 placówki biblioteczne; Biblioteka Publiczna 

w Baranowie ul. Armii Krajowej 49 (biblioteka główna) oraz filie biblioteczne w Kaskach ul. 

Królewska 44 i w Golach 51/4. Placówki biblioteczne w Baranowie i w Kaskach są 
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przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, są czynne 5 dni w tygodniu, natomiast 

Filia Biblioteczna w Golach czynna jest 2 razy w tygodniu w liczbie godzin 15 (przy zatrudnieniu 

15/40). Stan zatrudnienia w bibliotekach to 5 osób, co daje 3,63 etatu, w tym: kadra 

zarządzająca 1,25 etatu Dyrektor oraz Główny Księgowy (pełniący dodatkowo funkcję 

kadrowe). Osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich  2,38 etatu - starszy 

bibliotekarz 1 etat, bibliotekarz 1,38. Filie biblioteczne w Kaskach i Golach pracują w 

jednoosobowej obsadzie kadrowej. 

 

 

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów.  
 

 

Do zadań statutowych bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie i wypożyczanie 

księgozbioru, czasopism, opracowanie katalogów, porządkowanie i ubytkowanie książek, 

udostępnianie Internetu, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, kulturalnej  

i edukacyjnej.  

Opracowanie, gromadzenie i udostępnianie zbiorów we wszystkich placówkach 

bibliotecznych w gminie Baranów odbywa się elektronicznie poprzez system biblioteczny 

Mateusz i Kasia. Zbiory w 100 % są skatalogowane a czytelnicy mają zdalny dostęp do swojego 

konta i katalogu centralnego. Czytelnik logując się na swoje konto może przedłużać termin 

zwrotu oraz rezerwować zbiory do wypożyczenia. Poniższa tabela przedstawia stan 

księgozbioru i czytelnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 18 Stan księgozbioru i czytelnictwa 

 

Udostępnianie zbiorów.  
 

W 2018 roku biblioteka zarejestrowała 1160 użytkowników w tym 1087 czytelników, którzy 

wypożyczyli 13146  książek, oraz 234 zbiorów specjalnych: 

Odwiedziny w placówkach w 2018r. wraz z organizacją imprez wynosiło 16 211 osób. 

Biblioteka publiczna w 
2018  (K-03 i AFB) 

Ogółem GBP w 
Baranowie 

Filia Gole  Filia Kaski 

Liczba woluminów  17907 7366 5067 5474 

Liczba pozyskanych 
woluminów w danym 
roku 

1003 391 216 396 

Liczba nabytków(zakupy) 953 370 214 369 

Liczba ubytków 1102 647 0 455 
Zbiory specjalne (filmy  
i  książka mówiona) 

221 221 0 0 
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Agenda 
wypożyczeń 

Zarejestrowani 
czytelnicy 

Wypożyczenia 
ogółem 

Odwiedziny 

Ogólem 1087 13380 16211 

GBP w Baranowie 551 5596 3929 

F. Kaski 317 5409 11072 

F. Gole 219 2375 1210 

Tab. 19 Zestawienie czytelników i wypożyczeń 

 

Informacja i promocja 
 

Działalność informacyjna prowadzona jest: 

www.gbpbaranow.bipstrona.pl,www.biblioteka-

baranow.pl,www.Facebook.com/pages/Gminna-biblioteka-Publiczna-wBaranowie/oraz 

Gminny Informator. 

 

Budżet biblioteki 
 

 

W 2018r  na prowadzenie biblioteki i działań promujących czytelnictwo i kulturę gmina 

Baranów wydała 340 000 złotych. Sprawozdanie z przyznania, przekazania i rozliczenia dotacji 

podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie złożono do Urzędu Gminy  

w Baranowie w dniu 14.01.2019 r. 

 

 

 

 

 

Tab. 20 Budżet biblioteki 

 

 

Działalność popularyzatorska i kulturalno-oświatowa 
 

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. 

Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-światowym. Biblioteka jest  

miejscem skupiającym ludzi z pasją, stwarza możliwości rozwoju dzieci i młodzieży, seniorów poprzez 

organizację zajęć, a w szczególności: 

1.1 Działalność promująca czytelnictwo: 

 

 

Budżet – suma 
wydatków rocznie 
w tys. 

Budżet organizatora Na zakup 
zbiorów z 
dotacja z 
BN 

Dotacje 
pozyskane  

Zakup 
prenumeraty 

349 340 340 000 25181 8500 1099 

http://www.biblioteka-baranow.pl/
http://www.biblioteka-baranow.pl/
http://www.facebook.com/pages/Gminna-biblioteka-Publiczna-wBaranowie/
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L.p. Wydarzenie Liczba 
uczestników 

Uwagi 

SPOTKANIA Z LITERAURĄ (autorskie) 

1. Tadeusz Jan Murzyn  15 Historia gminy Baranów 

2. Marcin Kozioł 
 (2 spotkania) 

110 Szkoła Podstawowa w Baranowie kl.  I-IV 
Szkoła Podstawowa 05.12.2018 

3. Pisaninka cykl 
warsztatów kreatywnego 
pisania prowadząca 
Aneta Krasińska 

 
 

11.01,08.03,26.04,17.05,14.06,31.08  
cykliczne comiesięczne warsztaty GBP  
w Baranowie 
 

SPOTKANIA CZYTELNICZE 
(Cała Polska Czyta Dzieciom 20 spotkań) 

4. Czytanie na dywanie 
klasy 0 

co czwartek Szkoła Podstawowa  
w Baranowie i Bożej Woli 

5. Czytanie na trawie 15 F. Kaski 

WARSZTATY, LEKCJE BIBLIOTECZNE 

6. Warsztaty rękodzieła  z P. 
L Malina Warsztaty 
artystyczno- plastyczne 

20 07.02.2018 Filia Kaski 

7. Kogel Mogel 
Cykliczne miesięczne 
warsztaty  
w I półroczu 2018r 

25 Warsztaty artystyczno- plastyczne (09.02;25.02.09.03, 
11.03,16.03,25.05) 
Filia Kaski 

8. Kogel Mogel 
Cykliczne miesięczne 
warsztaty  
w II półroczu 2018r 

 
25 

Warsztaty artystyczno-plastyczne  
(14.09,16.09,22.9,7.10,19.10,26.10,23.11)Filia Kaski 

9. Lkcja biblioteczna 20 12.02.2018 Filia  Gole 
 

10. Warsztaty wielkanocne  10 15.02.2018 Filia Gole 

11. Warsztaty wielkanocne 
(Pisanki) 

8 26.03.2018 Filia  Gole 

12. Tradycje wielkanocne, 
Palmy wielkanocne, 
Stroik wielkanocne. 

30 15- 22.03 GBP Baranów 

13. Harcerskie pląsy w 
Bibliotece 

25 11.06.2018 GBP W Baranowie 

14. Czytanie na trawie  24 13.05 Filia Kaski 

15. Lekcja biblioteczna  25 Klasa 0 GBP w Baranowie 

16. VI Fetting Festiwal 600 03.11.2018 GBP w Baranowie 

17. 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości 

20 10.11. Filia  Kaski 

18. Zakończenie projektu 
Pisaninka – spotkanie 
podsumowujące 

20 14.11.2018 GBP w Baranowie 

19. Warsztaty  
Bożonarodzeniowe 

12 26.11  Filia Gole 

20. Andrzejki  
w Bibliotece 

35 26.11.2018 Filia Kaski 

21. Podsumowanie konkursu 
Europejski Rok 
Dziedzictwa kulturowego  

 Kraków28.11.2018             
GBP w Baranowie  

22. Zajęcia biblioteczne 
Mikołajkowe czytanie na 
dywanie 

25 6.12.2018 GBP w Baranowie 
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23. Manufaktura 
świątecznego piernika 

40 14.12.2018GBP 
 w Baranowie/Filia Kaski 

KONKURSY CZYTELNICZE I PLASTYCZNE 

24. Najpiękniejsza Kartka 
Walentynkowa 

58 13.02FiliaGole/GBP  
w Baranowie 

25. Najaktywniejszy 
czytelnik wakacji 2018 

60 GBP/ Filia/Kaski/ Filia Gole 

26. Zostań Ilustratorem 
Książki-Ilustracja do 
książki Legendy 
Baranowa i okolic 

35  04-10-26.11.2018GBP 
 w Baranowie 

27. Wygraj książkę  Legendy 
Baranowa 
 i Okolic 

 15.11.2018 GBP w Baranowie 
Facebook 

OGÓLNOPOLSKIE AKCJE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO 

28. Tydzień Bibliotek 120  08-11.05.2018GBP  
w Baranowie/Filia Kaski/Filia Gole 

29. Noc Bibliotek  
 

32 09.06.2018  GBP w Baranowie Harcerze z Hufca ZHP Błonie 
drużyna I DHS ORŁY –Zośki  
z  Bożej Woli 

30. Narodowe Czytanie 
Przedwiośnie Stefan 
Żeromski 

50 07.09.2018GBP 
w Baranowie/Filia Kaski 

FERIE W BIBLIOTEKACH 

31. Zajęcia biblioteczne 10 15.01.2018 Filia Gole 

32. Warsztaty  10 17.01.2018 Filia Gole 

33. Przedstawienie teatralne 30 18.01.2018 Filia Kaski 

34. Warsztaty plastyczne 25 19.01.2018 Filia Kaski 

35. Zgaduj zgadula 25 Quiz 24.01.2018 Filia Kaski 

36. Bal Karnawałowy 30 26.01.2018 Filia Kaski 

37. Warsztaty plastyczne 12 16.01.2018 GBP w Baranowie 

38. Planszówki w bibliotece 12 23.01.2018 GBP w Baranowie 
39. Bajkolandia 12 24.01.2018 GBP w Baranowie 

40. Kalambury 12 25.01.2018 GBP w Baranowie 

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ – PODRÓŻE Z BIBLIOTEKĄ 2018 

41.  Galeria figur Stalowych  
w Pruszkowie  
i Manufaktura Lodów 
Naturalny 

38 27.06.2018 GBP w Baranowie 

42. Wakacyjne środy  27.06.2018 Filia Kaski 

43. Pałac w Nieborowie-
Zabawy dawne 

38 28.06.2018 GBP w Baranowie 
Lekcja muzealna 

44.  Kino Bajka Błonie 38 29.06.2018  GBP w Baranowie 
seans filmowy 

45. Pałac w Nieborowie-Przy 
blasku świec. 

38 30.06.2018 GBP w Baranowie 
warsztaty 

46. Płock 
Zoo i plac linowy 

38 31.06.2018 GBP w Baranowie wycieczka oraz zabawy  

47. Wakacyjne środy 15 04.07.2018 Filia Kaski 

48. Wakacyjne środy 15 11.07.2018 Filia Kaski 
49. Wakacyjne środy 15 18.07.2018 Filia Kaski 
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50. IV Ogólnopolska Noc 
Bibliotek  
 RzeczpospoCzyta  

50 Wieczorno-nocna akcja promująca w niekonwencjonalny 
sposób czytanie i biblioteki: GBP w Baranowie z Harcerzami  

Tab. 21 Zestawienie działań promujących czytelnictwo realizowanych w 2018 roku 

 

 

Szczególne osiągnięcia: 

• Wydanie pierwszej własnej publikacji  Legendy Baranowa i |Okolic. 

 

• Uzyskanie patronatu Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego za projekt VI Fetting Festiwal. 

      

POMOC SPOŁECZNA 
 

Informacje ogólne        
 

Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie jest 
rozpoznanie i zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem 
nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka. 

Pomoc udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie 
konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania. Powodami tymi są: 

1. ubóstwo;  
2. sieroctwo;  
3. bezdomność;  
4. bezrobocie;  
5. niepełnosprawność;  
6. długotrwała lub ciężka choroba;  
7. przemoc w rodzinie;  
8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;  
9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność;  
10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 
r. o cudzoziemcach;  

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  
13. alkoholizm lub narkomania;  
14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;  
15. klęska żywiołowa lub ekologiczna. 
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Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymieniona w ustawie, ma prawo 
zwrócenia się do Ośrodka o udzielenie pomocy . Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do 
uzyskania pomocy nie jest katalogiem zamkniętym.  

Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu trudnej  
sytuacji życiowej. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego  
usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również  
zapobiegać w powstawaniu nowych problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na  
świadczenia pomocy społecznej.  

 

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

W Gminie Baranów na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców wynosiła 5 222 osoby. 
Wsparciem systemu pomocy społecznej objęto 119 rodzin liczących 254 osoby. Analizując ilość osób 
objętych wsparciem w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Baranów, można stwierdzić, że pomocą 
objęto 4,46 % ogółu ludności gminy. 

     Całkowity budżet Ośrodka na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 6 922 930,00 zł, a wykonanie 
6 871 168,33 zł co stanowi 99,25%, przy czym środki pochodzące z dotacji to 6 229 806,62 zł ( 91 %), a 
środki własne gminy  to 641 361,71 zł ( 9%). 
Szczegółowy wykaz wydatków zarówno na realizację zadań Ośrodka  jak i bieżącą działalność 
przedstawia załącznik do sprawozdania. 
Podobnie jak w latach poprzednich zauważalny jest wzrost zaangażowania środków finansowych na 
realizację zadań oraz utrzymanie ośrodka zarówno po stronie środków własnych gminy jak i 
otrzymywanych dotacji. 
W 2018 r. wydatki Ośrodka wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 4%,  
a spowodowane to było m.in. realizacją rządowego programu „Dobry start”, z którego skorzystało 717 
osób. 
Łączna kwota wydatków na realizację programu w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze - 
wyniosła 3 909 387,82 zł. 

Kolejnymi pozycjami w budżecie Ośrodka  są: 

• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 – 1 761 220,17 zł, 

• koszty utrzymania ośrodka - rozdział 85219 – 455 433,02 zł, 

• wspieranie rodziny – rozdział 85504 – 238 737,09 zł, w tym: 
- zatrudnienie asystenta rodziny – 17 087,09 zł, 
- program rządowy „Dobry start” – 221 650,00 zł’ 

• zasiłki stałe - rozdział 85216 – 208 954,02 zł, 

• zasiłki i pomoc w naturze -  rozdział 85214 – 103 734,24 zł, 

• domy pomocy społecznej - rozdział 85202 – 72 886,71 zł,   

• Pomoc państwa w zakresie dożywiania - rozdział 85230 – 39 144,50 zł,  
 

• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85213 – 28 739,00 zł, 

• usługi opiekuńcze-  rozdział 85228  - 21 187,33 zł, 

• pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 – 14 444,50 zł, 

• działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – rozdział 85510 – 13 770,40 zł 

• rodziny zastępcze – rozdział 85508 – 3 319,53 zł, 

• Karta Dużej Rodziny - rozdział  85303 – 210,00 zł. 
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Powody przyznawania pomocy 
 

        Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc jest ubóstwo, które wyznaczane jest przez 
określone w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze 
świadczeń pieniężnych.  
Od października 2018 roku wynosi ono dla osób samotnie gospodarujących 701 zł, a w przypadku 
rodziny 528 zł na osobę. W 2018 roku  z powodu ubóstwa pomoc otrzymało 71 rodzin liczących  127 
osób.  
Spełnienie kryterium dochodowego nie jest jednak wystarczającym powodem, aby Ośrodek mógł 
udzielić rodzinie wsparcia finansowego, dodatkowo musi wystąpić przynajmniej jeden z powodów 
określonych w art. 7 pkt. 2 –15 ustawy o pomocy społecznej.  
 
Najczęstszym powodami przyznania pomocy finansowej w 2018 roku były:  
 

• niepełnosprawność  - 53 rodziny, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 
- 36 rodzin, w tym 14 rodzin niepełnych i 8 wielodzietnych, 

• alkoholizm - 32 rodziny, 

• długotrwała lub ciężka choroba - 29 rodzin, 

• bezrobocie – 16 rodzin, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa - 12 rodzin, 

• bezdomność - 7 osób, 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 osoba, 

• przemoc w rodzinie – 4 rodziny.  
 
        W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się 
również struktura klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby- z których wynika, iż pomoc 
finansowa choć nadal bardzo ważna - nie jest jedyną formą wsparcia.  Do Ośrodka zwracają się osoby, 
które nie oczekują wsparcia finansowego lecz wymagają pomocy w formie pracy socjalnej. W 2018 
roku z pomocy udzielanej w postaci pracy socjalnej skorzystało 97 rodzin, w tym wyłącznie w postaci 
pracy socjalnej 29 rodzin. W ramach pracy socjalnej pracownicy Ośrodka  pomagali rozwiązywać lub 
łagodzić konflikty rodzinne, organizowali pomoc psychologiczną i pedagogiczną, pomagali w 
załatwianiu spraw urzędowych, przeprowadzali rozmowy motywacyjne, kierowali na leczenie lub do 
innych instytucji itp. Na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej Ośrodek wydał kwotę 
444 578,62 zł.  

W rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadził 

działania asystent rodziny. Jego działania polegały głównie na: opracowaniu i realizacji planu pracy z 

rodziną we współpracy z członkami rodziny, udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 

życiowej,  w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,  wychowawczych z dziećmi, 

wspieraniu aktywności społecznej rodzin, motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej 

itp. Pomocą asystenta rodziny objętych było 9 rodzin liczących 40 osób. W ramach resortowego 

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018- asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej otrzymaliśmy dotację  w kwocie 4 124,00 zł. 

Zauważalny  proces starzenia się społeczeństwa w gminie Baranów powoduje konieczność 

zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, które są jej pozbawione ze strony rodziny 

lub gdy rodzina sama nie jest w stanie zapewnić jej w wymaganym zakresie.  Dlatego niezwykle 

ważnym staje się wzmocnienie środowiskowych form wsparcia dla grupy tych mieszkańców, poprzez 
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usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania tych osób.  W roku 2018 Ośrodek wystąpił z wnioskiem o 

dofinansowanie z budżetu państwa zadania własnego gminy w formie usług opiekuńczych w ramach 

programu Opieka 75+. Z programu skorzystały dwie osoby.  Ponadto Ośrodek złożył deklarację 

współpracy partnerskiej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej przy realizacji projektu " W stronę 

aktywnej starości", w ramach którego przewidziana jest realizacja szerokiego spektrum usług 

społecznych dla seniorów. 

 

 

Inne zadania wykonywane przez GOPS 
 

       Od  1 kwietnia 2016 r. Ośrodek jest realizatorem programu „Rodzina 500+”. W ramach powyższego 

programu  w 2018 r. świadczenie wychowawcze wypłacono dla 645 dzieci (7 051 świadczeń), w tym 

193 pierwszych dzieci. W roku ubiegłym w sprawie świadczeń wychowawczych wydanych zostało 495 

decyzji. 

    Od 15 lat Ośrodek realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych. W sprawach świadczeń rodzinnych 

w roku ubiegłym wydano 457 decyzji administracyjnych. Od listopada 2015 roku kryterium dochodowe 

uprawniające do otrzymywania świadczeń rodzinnych wynosi  674 zł na osobę w rodzinie, a w 

przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 764 zł. 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie działając z ramienia organu właściwego 

wierzyciela zajmuje się postępowaniem związanym z przyznaniem świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz jako organ właściwy dłużnika zajmuje się postępowaniem wobec dłużników 

alimentacyjnych. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były dla 28 osób uprawnionych na łączna kwotę 

113 990,00zł. 

Na koniec  2018 roku na terenie naszej gminy przebywało 28 dłużników alimentacyjnych wobec, 

których prowadzono postępowanie zarówno administracyjne jak i egzekucyjne . 

Od czerwca 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie obsługuje program 

Ogólnopolska  Karta Dużej Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, 

kreowanie jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, 

życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest 

realizowana w ramach rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do 

rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci, w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia 

- jeżeli dziecko kontynuuje naukę. Do programu mogą przystąpić także rodziny zastępcze oraz rodzinne 

domy dziecka. Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, każdemu członkowi rodziny, niezależne 

od dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnego rodzaju zniżek i uprawnień 

na terenie całego kraju. 

Ośrodek realizował również uchwałę Rady Gminy Baranów  z dnia 10 września 2014 r. w sprawie 

podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Baranów – Kartę Dużej Rodziny dla mieszkańców gminy. Rodziny 

wielodzietne z terenu naszej gminy są uprawnione do zniżek w Centrum Kultury w Błoniu, Ośrodku 

Kultury w Grodzisku Mazowieckim, Centrum Kultury w Żyrardowie, Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy 

Grodzisk Maz. , Pływalni „AQUA” w Żyrardowie a także w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w gminie Baranów Na koniec 2018 roku Karty Dużej Rodziny posiadało 105 rodzin 

liczących 573 osoby. 
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      GOPS w Baranowie  od 2010 roku zajmuje się udzielaniem pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów. W 2018 roku Ośrodek wypłacił 
stypendia szkolne dla 39 dzieci.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, (potwierdzających prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej), w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 
spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.  
W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, GOPS przeprowadza rodzinny 
wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej.  
W 2018 roku decyzje, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  
finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni, wydano dla 5 osób.  
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla 
Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów biorących udział w Programie Operacyjnym Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym - Podprogram 2016 kwalifikował i wydawał skierowania osobom, które spełniały 
kryteria ww. programu.  
W ramach powyższego programu Ośrodek współpracuje z Oddziałem Rejonowym Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Grodzisku Maz. W 2018 r. pomoc żywnościową od stycznia do czerwca otrzymały 
53 rodziny liczące 146 osób, a od września do grudnia  55 rodzin liczących 151 osób. 
 
     W 2018 roku dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. z 
wypoczynku letniego skorzystało 8 dzieci. Kolonie sfinansowało  Kuratorium Oświaty. 

 

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej 
 

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych 

prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, 

zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne 

podmioty, działające w systemie pomocy społecznej, a także analiza zasobów Gminy Baranów  w sferze 

socjalnej. 

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Baranowie określa następujące, 

najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 

1) Zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na: 
a) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
b) zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe, 
c) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 
d) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, 
e) ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, 
f) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, 
g) realizację projektów z funduszy europejskich. 

2) Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez 
stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej. 

3) Poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej  – osób 
marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi w oparciu o 
projekty dofinansowywane z funduszy europejskich oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. 
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W roku 2018 z pomocy społecznej skorzystało 61 rodzin z dziećmi liczących 205 osób. Pomoc 

finansowa była udzielana głównie w postaci:  

zasiłków stałych - 35 rodzin liczących 39 osób; 

zasiłków celowych – 49 rodzin liczących 100 osób; 

zasiłków okresowych – 7 rodzin liczących 7 osób.  

Bardzo ważną formę wsparcia udzielanego mieszkańcom gminy stanowiła pomoc rzeczowa, 

udzielana przede wszystkim w postaci posiłku. Dożywianie – w formie gorącego posiłku – prowadzone 

było we wszystkich szkołach na terenie gminy oraz dla dzieci uczęszczających do szkól poza terenem 

gminy np. w Teresinie, Grodzisku Maz., Izdebnie Kościelnym gdzie uczęszczają dzieci z terenu gminy 

Baranów. W 2018 roku programem dożywiania w szkołach objęto 44 dzieci z 24 rodzin. 

W ramach realizacji Programu Rodzina 500+  w 2018 roku świadczenia wypłacono dla 645 dzieci (7 051 
świadczeń). Natomiast liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2018 roku wynosiła 330. 
 

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Statystyka zdarzeń w 2018 roku 
 

 W analizowanym okresie na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim miało miejsce 1425 zdarzeń, z czego: 435 pożarów, 880 

miejscowych zagrożeń, 110 alarmów fałszywych. W tym okresie na terenie Gminy Baranów było 49 

pożarów, 56 miejscowych zagrożeń i 8 fałszywych zgłoszeń. Podsumowując wszystkie zgłoszenia, na 

terenie gminy było ich 113 zdarzeń  co stanowiło 8% wszystkich zdarzeń powiatu. Jednakże porównując 

ilość zdarzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców analizowanych terenów, Gmina Baranów znacznie 

zawyża średnią wojewódzka i powiatową z ilością wszystkich zdarzeń.  

 

ZDARZEŃ NA 1000 
MIESZKAŃCÓW 

POLSKA 
WOJ. 

MAZOWIECKIE 
POWIAT 

GRODZISKI 
GMINA 

BARANÓW 

POŻARY 3,89 3,2 4,68 9,3 

MIEJSCOWE 
ZAGROŻENIA 

8,12 8,03 9,48 10,6 

ZDARZENIE OGÓŁEM 13,6 12,8 15,3 21,49 
Tab. 22 Ilość zdarzeń w 2018 roku w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  
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Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 
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ał

ań
 Teren własny 

Poza 
swoim 

terenem 
* 

Teren własny 

Poza 
swoim 

terenem 
* 

Teren 
własny 

Poza 
swoim 

terenem 
* 

S W S W S W S W S W S W 

BARANÓW 45 18 8 0 0 2 16 0 0 1 0 0 0 45 0 

KASKI 24 1 3 0 0 16 2 0 0 1 1 0 0 24 0 

OSINY 19 3 7 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 14 1 

BOŻA WOLA 29 9 4 0 0 9 5 0 0 1 0 0 0 28 0 
S-wyjazd samodzielny  W- wyjazd wspólny z jednostkami PSP 

* zgodnie z § 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 17.07.1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, 

szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U.Nr 94, poz. 598, ze zmianami). 

 
Tab. 23 Udział w działaniach ratowniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baranów w 2018 roku  

 

Potencjał ratowniczy  
 

Gmina Baranów pod względem operacyjnym zabezpieczona jest przez Jednostkę Ratowniczo-

Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim oraz 4 jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych typu „S”. Potencjał ratowniczy jakim dysponuje gmina to 10 samochodów ratowniczo-

gaśniczych, 1 wiatrakowiec i 95 strażaków spełniających warunki udziału w akcjach ratowniczo-

gaśniczych. 

 

OSP BARANÓW 

1. Sprzęt OSP Baranów: 

• Renault Midlum GBA 3,5/25/5,5 

• Star 244 GBA 2,7/24 

• Lublin III GLBA 0,4/4/0,7 

• Żuk A15 GLM-8 

• Wiatrakowiec 

2. Zespół OSP Baranów: 

Liczba członków 58 (w tym 17 kobiet). Liczba strażaków wyjeżdżających do akcji to 28 osób (w 

tym 3 kobiety). 
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OSP OSINY 

1. Sprzęt OSP OSINY: 

• Star Man 2001 r GBA 2/16 

2. Zespół OSP OSINY: 

Liczba członków 50 (w tym 28 kobiet). Liczba strażaków wyjeżdżających do akcji to 18 osób (w 

tym 1 kobieta). 

 

OSP Boża Wola 

1. Sprzęt OSP Boża Wola: 

• IVECO GBA 3,5/25/4,6 

• JELCZ 325 GCBA 5/16 

2. Zespół OSP Boża Wola 

Liczba członków 39 (w tym 11 kobiet). Liczba strażaków wyjeżdżających do akcji to 18 osób (w 

tym 5 kobiet). 

OSP Kaski 

1. Sprzęt OSP Kaski: 

• GBA 2,5/16 MAN 

• GCBA 5/32 JELCZ 315  

• Mikrobus RENAULT Trafic 

• Autobus JELCZ 

2. Zespół OSP Kaski 

Liczba członków 70 (w tym 22 kobiet). Liczba strażaków wyjeżdżających do akcji to 31 osób 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
 

Zakład Usług Komunalnych -  jest gminną jednostką budżetową utworzoną Uchwałą Rady Gminy 
Baranów Nr XIV/47/2011 z dnia 29 11.2011 r. 

Podstawowym zadaniem jednostki jest: 

• prowadzenie działalności w zakresie eksploatacji i konserwacja wodociągów gminnych, stacji 
uzdatniania wody oraz gminnej kanalizacyjnej, 

• bieżące utrzymywanie i konserwacja gminnej infrastruktury technicznej (dróg gminnych i 
ciągów pieszych, udrażnianie i konserwacji rowów przydrożych, autobusowe wiaty 
przystankowe, słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne, ławki, urządzenia placów zabaw, 
pojemniki i kosze na odpady), 

• utrzymanie zieleni komunalnej, 

• utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów komunalnych, 

• wykonywanie zadań określonych w planach Gminy Baranów, 

• obsługa imprez i uroczystości ogólno-gminnych 

• utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, 
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• wykonywania innych prac zleconych , wynikających z rozeznania potrzeb gminy, na  podstawie 
zlecenia przez gminę lub porozumienia. 

Uzdatnianie wody odbywa się na terenie Gminy w 3 stacjach uzdatniania wody; Cegłów, Kaski, 

Stanisławów. Do końca 2018 roku zostało przyłączonych do sieci wodociągowej 1630 obiektów, zaś do 

sieci kanalizacyjnej 240 obiektów. Obsługa klientów następuje w oparciu o wystawione faktury za 

zużytą wodę  i ewentualnie odprowadzane ścieki. 

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 
Rada Gminy Baranów podjęła w 2018 roku 68 uchwał, które realizował Wójt Gminy Baranów. 
 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Status uchwały 

1. Uchwała Nr 
XXXVIII/181/2018 

31 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 
rok 2018. 
 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  budżecie 
gminy. 

2. Uchwała Nr 
XXXVIII/182/2018 

31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i 
postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, 
oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Baranów. 
 

Na podstawie uchwały została 
przeprowadzona rekrutacja do 
gminnego przedszkola i szkół 
prowadzonych przez gminę. 

3. Uchwała Nr 
XXXVIII/183/2018 

31 stycznia 2018 r w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy 
Baranów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i 
młodzieży uczących się w placówkach dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Baranów. 

Uchwałę wykonano. Na podstawie 
uchwały zostały wręczone  stypendia 
dla uczniów z wysokimi osiągnięciami w 
nauce. 

4. Uchwała Nr 
XXXVIII/184/2018 

31 stycznia 2018 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/178/2017 rady 
Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów  

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  regulaminie 
odnośnie funkcjonowania Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy. 

5. Uchwała Nr 
XXXIX/185/2018 

23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych" na 2018 rok. 

Uchwałę wykonano poprzez realizację 
zadań objętych programem zgodnie z 
zasadami ich finansowania. 

6. Uchwała Nr 
XXXIX/186/2018 

26 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 
rok 2018. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  budżecie 
gminy. 

7. Uchwała Nr 
XXXIX/187/2018 

26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 
Baranów na 2018 rok. 

Uchwałę wykonano poprzez organizację 
posiedzeń komisji i sesji oraz podjęcie 
uchwał zgodnie z Planem Pracy Rady.  

8. Uchwała Nr 
XL/188/2018 

27 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Baranów. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  WPF. 

9. Uchwała Nr 
XL/189/2018 

27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2018. 
 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  budżecie. 

10. Uchwała Nr 
XL/190/2018 

27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2018 rok 

Uchwałę wykonano poprzez spotkania 
komisji zgodnie planem pracy. 

11. Uchwała Nr 
XL/191/2018 

27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baranów na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. 

Uchwałę wykonano wprowadzenie 
podziału gminy na 15 okręgów 
wyborczych. 

12. Uchwała Nr 
XL/192/2018 

27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baranów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmiany w liczbie 
obwodów wyborczych na terenie 
gminy. Zgodnie z uchwałą utworzono 4 
obwody wyborcze. 
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13. Uchwała Nr 
XL/193/2018 

27 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Baranów". 

Uchwałę wykonano poprzez realizację 
zadań objętych programem zgodnie z 
zasadami ich finansowania. 

14. Uchwała Nr 
XL/194/2018 

27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na obszarze gminy Baranów. 

Uchwałę realizowana zgodnie zapasami 
regulaminu. 

15. Uchwała Nr 
XL/195/2018 

27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 
zabudowanej w Kaskach, przy ulicy Piaskowej na rzecz 
najemcy. 
 

Uchwałę wykonano poprzez sprzedaż 
nieruchomości usytuowanej przy ul. 
Piaskowej w Kaskach. 

16. Uchwała Nr 
XL/196/2018 

27 marca 2018 r. w sprawie upamiętnienia 100 -lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 

Uchwałę zrealizowano przy okazji 
organizacji imprez kulturalnych na 
terenie gminy podczas których 
upamiętniono 100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 

17. Uchwała Nr 
XLI/197/2018 

18 kwietnia 2018 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie lokalizacji 
Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie i 
planowanych w związku z tą inwestycją regulacji 
prawnych. 

Uchwała została wykonana poprzez 
organizacje referendum gminnego, 
które odbyło się 17 czerwca. 

18. XLII/198/2018 9 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Baranów 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  WPF. 

19. XLII/199/2018 9 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 
rok 2018 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  budżecie. 

20. Uchwała Nr 
XLII/200/2018 

9 maja 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw 
referendum gminnego wyznaczonego na dzień 17 
czerwca 2018 r. 

Uchwała została wykonana. Na 
podstawie uchwały powołana została 
Gminna Komisja ds. referendum 
gminnego. 

21. Uchwała Nr 
XLII/201/2018 

9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na obszarze gminy Baranów. 

Uchwała jest realizowana zgodnie 
zapasami regulaminu. 

22. Uchwała Nr 
XLII/202/2018 

9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odbioru od osób 
fizycznych odpadów zawierających azbest, zalegających 
na posesjach, pochodzących z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych na terenie gminy Baranów na rok 
2018. 

Uchwała została zrealizowana. Na 
podstawie uchwały została 
przeprowadzona zbiórka azbestu z 
nieruchomości na które złożone zostały 
przez mieszkańców wnioski. 

23. XLII/203/2018 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Baranów. 

Uchwałę wykonano poprzez udzielenie 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy. 

24. XLII/204/2018 9 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Baranów. 

Uchwałę wykonano poprzez wskazanie 
miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie gminy. 

25. XLII/205/2018 9 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Grodziskiego. 

Uchwała została wykonana poprzez 
przekazanie pomocy finansowej w 
kwocie 1 mln zł na inwestycję pn. 
„Przebudowa  drogi powiatowej 3833W 
ul. Królewska w miejscowości Kaski, gm. 
Baranów”. 

26. XLII/206/2018 9 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. 

Uchwałę wykonano poprzez 
opracowanie i wdrożenie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej. 

27. Uchwała Nr 
XLIII/207/2018 

23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/200/2018 z dnia 9 
maja 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do 
spraw referendum wyznaczonego na dzień 17 czerwca 
2018 r. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w uchwale nr 
XLII/200/2018. 

28. XLIV/208/2018 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Baranów. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  WPF. 

29. XLIV/209/2018 11 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 
rok 2018. 
 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  budżecie. 

30. XLIV/210/2018 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej 
w Bożej Woli na rzecz użytkownika wieczystego. 

Uchwałę wykonano poprzez sprzedaż 
nieruchomości położonej w Bożej Woli 
rzecz użytkownika wieczystego. 

31. XLIV/211/2018 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2017 rok. 

Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok 
zostało zatwierdzone. 

32. XLIV/212/2018 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

Absolutorium zostało udzielone 
Wójtowi Gminy 

33. XLV/213/2018 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Baranów 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  WPF. 

34. XLV/214/2018 25 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 
rok 2018. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  budżecie. 
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35. XLV/215/2018 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Baranów w 2018 r., oraz spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Uchwała w trakcie realizacji realizację 
zadań objętych programem zgodnie z 
zasadami ich finansowania 

36. XLV/216/2018 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Baranów na lata 2018-2025. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

37. XLV/217/2018 25 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych - na terenie 
nieruchomości gminnych położonych w Cegłowie, 
oznaczonych nr ewidencyjnymi: 199/2, 199/3, 199/7, w 
Baranowie oznaczonych nr ewidencyjnymi: 152/1, 154, 
42/1, w Kaskach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 
344/1, 509, 508 podczas organizowanych przez Gminę 
imprez plenerowych. 

Uchwała została zrealizowana poprzez 
udzielenie odstęp od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych podczas 
zorganizowanych na terenie gminy 
imprez kulturalnych.   

38. XLV/218/2018 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej. 

Uchwała została zrealizowana poprzez 
nabycie nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości Bronisławów. 

39. XLV/219/2018 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 
Baranów. 

Na podstawie uchwały ustalono 
wynagrodzenie Wójta Gminy Baranów. 

40. XLVI/220/2018 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Baranów. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  WPF. 

41. XLVI/221/2018 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 
rok 2018. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  budżecie. 

42. XLVI/222/2018 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Baranów. 

Uchwała została wykonana. Na 
podstawie uchwały określono 
tygodniowy obowiązkowy miar godzin 
zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów 
pedagogicznych zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Baranów . 

43. XLVI/223/2018 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Baranów. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  WPF. 

44. XLVI/224/2018 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na 
rok 2018 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  budżecie. 

45. XLVI/224/2018  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu 
użytkowego powyżej 3 lat. 

Uchwała została podjęta z wyrażaniem 
na najem lokalu zgody na okres 1 roku 
na działalność w zakresie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Golach. 

46. XLVII/226/2018 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla 
Gminy Baranów" Panu Edmundowi Grzelakowi. 

Uchwałę wykonano. Na podstawie 
uchwały wręczono akt nadania tytułu 
Honorowego "Zasłużony dla Gminy 
Baranów". 

47. XLVII/227/2018 26 września 2018 r. w sprawie Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Gminy 
Baranów" Panu Stanisławowi Bodych. 

Uchwałę wykonano. Na podstawie 
uchwały wręczono akt nadania tytułu 
Honorowego "Zasłużony dla Gminy 
Baranów". 

48. XLVII/228/2018 26 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości poprzez zamianę na 
rzecz Gminy Baranów. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

49. XLIX/229/2018 17 października 2018 
r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Baranów. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  WPF. 

50. XLIX/230/2018 17 października 2018 
r. 

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Baranów na 
rok 2018. 

Uchwałę wykonano poprzez 
wprowadzenie zmian w  budżecie. 

51. XLIX/231/2018 17 października 2018 
r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację 
tablicy upamiętniającej Żołnierza Armii Krajowej śp. 
Jana Skrowaczewskiego, pseudonim "Klamanio". 

Uchwała w trakcie realizacji. 

52. XLIX/232/2018 17 października 2018 
r. 

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów". 

Uchwała jest realizowana zgodnie 
zapasami regulaminu. 

53. XLIX/233/2018 17 października 2018 
r. 

o współdziałaniu z Gminą Teresin i Gminą Wiskitki w 
sprawie podjęcia współpracy w celu wytypowania 
kandydatów do Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Uchwała została wykonana. Na 
podstawie uchwały podjęto współpracę 
z Gminami Teresin i Wiskitki. 

54.  I/1/2018 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Baranów. 

Rada dokonała wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy 

55. I/2/2018 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Baranów. 

Rada dokonała wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

56. I/3/2018 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Rada dokonała wyboru członków 
Komisji Rewizyjnej. 




