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Organizacje pozarządowe. 
Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są 

organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej 
(rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona 
na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się 
jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz 
sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest 
zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie 
pokrywają. Do organizacji pozarządowych zaliczamy: - stowarzyszenia, 
w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń 
 - fundacje - kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe - organizacje 
działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony 
Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek 
Działkowców, koła łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety 
budowy dróg, wodociągów) - stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego - spółdzielnie socjalne - spółki działające nie dla zysku  
- partie polityczne - związki zawodowe - samorządy zawodowe  
- federacje i konfederacje pracodawców - izby gospodarcze - izby 
rzemieślnicze  
- organizacje kościelne - związki rolników, kółka rolnicze i koła gospodyń 
wiejskich - grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy 
samopomocowe. Do roli organizacji pozarządowych można zaliczyć: 
budowę kapitału społecznego przez tworzenie sieci powiązań 
międzyludzkich, mobilizację grup społecznych i jednostek do większej 
aktywności obywatelskiej, politycznej, kulturalnej, artystycznej czy 
religijnej. Oprócz wspomnianych, ważną rolą omawianych instytucji jest 
dostawa usług, nieopłacalnych z punktu widzenia sektora prywatnego 
oraz takich, których nie jest w stanie, z racji braku odpowiednich 
narzędzi, dostarczyć państwo. Zadaniem takich grup jest między innymi 
zapewnienie dóbr i usług w dążeniu do poprawy warunków 
ekologicznych, opieki zdrowotnej, kulturalnej, sportowej oraz 
przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka i obywatela. Organizacje 
pozarządowe to przejaw samoorganizowania się społeczności. Wnoszą 
one nowe wartości, niezwykle korzystne z punktu widzenia wymogów 
stawianych rozwiązaniom stosowanym w strefach będących domeną 
lokalnej polityki społecznej. Coraz większe znaczenie w realizacji zadań 
na rzecz różnych grup społecznych odgrywają w szczególności 
stowarzyszenia i fundacje. Nie nastawiając się na osiąganie zysku 
wypełniają lukę w dostarczaniu obywatelom usług w tych sferach, które 
nie są wykonywane – lub są wykonywane w sposób niewystarczający  
– przez sektor publiczny czy prywatny. Dotyczy to w szczególności 
działań z zakresu ochrony zdrowia i rehabilitacji, upowszechniania 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kapita%C5%82
https://mfiles.pl/pl/index.php/Grupa_spo%C5%82eczna


 

 

kultury i sportu, pomocy społecznej, edukacji i oświaty. 
Organizacje pozarządowe ze względu na swoją bogatą wiedzę  
o potrzebach i problemach swoich członków oraz praktycznym 
doświadczeniom wynikającym z codziennych kontaktów, są bardzo 
ważnymi partnerami władz samorządowych i rządowych w kreowaniu 
i realizowaniu polityki w zaspakajaniu potrzeb na rzecz różnych grup 
społecznych: 

- zaspokajają indywidualne pragnienia wśród ludzi o podobnych 
zainteresowaniach, poglądach czy upodobaniach 

- umożliwiają ludziom realizację potrzeb wyższego rzędu, tj. potrzeb 
samorealizacji i samokształcenia 

- pozwalają na wyrażenie własnych zamiłowań, przeżyć i dopełnienie 
codziennej egzystencji 

- realizują funkcję pomocową polegającą na wspomaganiu w chorobie 
czy niepełnosprawności, wymianie doświadczeń i wsparciu psychicznym 

- pełnią funkcję integracyjną w organizacji, co przejawia się w ich 
udziale w procesie budowania więzi społecznych, zbliżania jednostek  
i społeczności lokalnych, a także całych narodów 

- promują  działania na rzecz rozbudzenia postaw prospołecznych, 
aktywizacji społecznej, począwszy od inspirowania do dbałość  
o najbliższe otoczenie, po dostrzeganie potrzeb ogólnych: swojego 
osiedla, miasta, gminy,  pracę na ich rzecz oraz niesienie pomocy ludziom 
chorym, samotnym i niepełnosprawnym  

-  są kluczowym i niezbędnym uzupełnieniem działalności państwa 

- poszerzając bazę świadczenia usług społecznych, organizacje 
pozarządowe dają ludziom możliwość wyboru, a oferując coraz bardziej 
specjalistyczne formy pomocy otwierają się na autentyczne potrzeby 
odbiorców 

 
- ich działalność związana jest z jednym z ważniejszych celów 
działalności organizacji pozarządowych, czyli obroną podstawowych 
wartości społeczeństwa demokratycznego: wolności, pluralizmu, 
poszanowania interesów wszystkich grup społecznych i wspólnego 
dobra 

 

 



 

 

W kontekście współczesnego paradygmatu rozwoju oraz z punktu 
widzenia interesantów władz samorządowych i społeczności lokalnych 
współpraca jest rozwiązaniem niezbędnym, zwłaszcza z organizacjami 
pozarządowymi, działającymi nie dla zysku, a na rzecz zaspokajania 
potrzeb społeczności lokalnych oraz tworzącymi i wzmacniającymi  
w społeczności poczucie wspólnoty. 

 

Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi 
dotyczyła w szczególności zadań własnych gminy 

obejmujących następujące obszary: 
  

 1: kultura 

2: kultura fizyczna i sport 

3: pomoc społeczna 

4: ekologia 

 

 
Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi w roku 
2020 prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.(Dz.U. Z 2010. 
Nr 234, poz. 1536 z póżn.zm.) oraz Uchwałą Nr XIII/119/2019 Rady 
Gminy Kłaj z dnia 27 listopada 2019r w sprawie: Przyjęcia programu 
współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2020 roku. 
 

 

 

 

Zlecanie zadań publicznych miało formę wsparcia, czyli 
dofinansowania jego realizacji. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłaj 

Nr OA.0050.06.2020 z dnia 20.01.2020 r na wsparcie w realizacji 
zadań przeznaczono: 

 299000zł  

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 
00/100) 

 na rzecz ; 



 

 

 

 

1. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr  
i dziedzictwa narodowego 

– 110000zł (słownie: sto dziesięć  tysięcy złotych 
00/100) 

 

2.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

– 150000zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100) 

 

3. Pomoc społeczna 

- 31000zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 
00/100) 

 

4. Ekologia i ochrona środowiska 

- 8000zł ( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

 

 

Razem: 299000zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy złotych 00/100) 

 

 

 

 

 

Po przeanalizowaniu ofert złożonych w terminie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań w zakresie 
upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, 
ekologii i ochrony środowiska oraz pomocy społecznej - 
realizacja zadań publicznych zlecona została następującym 
podmiotom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UPOWSZECHNIANIE 
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
 

1. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja 
Zadanie. Na kulturowych Szlakach Podlasia. 

Dotacja Gminy Kłaj. 12260 zł 
 

Realizacja powyższego zadania miała miejsce na terenie województwa 
podlaskiego. Mieszkańcy Gminy Kłaj mieli możliwość poznania 
dziedzictwa kulturowego tego regionu. Grupa 48 osób odwiedziła takie 
miasta jak Białystok, Tykocin, Sokółka czy Supraśl. Zwiedzili wiele 

ciekawych zabytków np. Pałac Branickich, Ogrody Francuskie, Krainę 
Otwartych Okiennic, Sanktuarium w Sokółce a także Muzeum Ikon, 
Muzeum Papiernictwa, Meczet Tatarski, Mizar i wiele, wiele innych. 
Okazało się, że każde miejsce to nieskończenie wiele tematów do 
rozmów, wyrażania poglądów, opinii, powrót do historii  w myślach, 

wspomnieniach. Zadanie to, sam wyjazd, dał możliwość doznania 
realnych wrażeń, gdyż obiekty te są niewątpliwie nietuzinkowe, 
specyficzne, niepowtarzalne i niezapomniane. Ten czynnie spędzony czas 
sprzyjał również utrwaleniu przyjaznych relacji między podróżnikami. 
Ten wyjazd to propozycja obcowania z kulturą w realnym świecie 

 z dawnych lat, to raj dla ludzi otwartych, wrażliwych, ceniących ponad 
wszystko dary natury i pracę rąk ludzkich.  
Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja !!!- dziękujemy za pomysł i realizację. 
Dodam, iż oprócz cudownych miejsc – podlasie zaprasza na tatarskie 
pierogi, kibiny, pieremiacze, cebulniki, kołduny, ciasto z mięsem, serem 

czy jabłkami. Tu znajdziesz miejsca, w których można przeżyć podróż  
w czasie -  tysiąc lat wstecz. To pomnik historii z licznymi szlakami, 
kompleksami wypoczynkowymi a wszystko wśród dziewiczej przyrody, 
rzek, bagien i zwierzyny. 

 

2. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
Zadanie. Inicjatywa lokalna – Klub Seniora przy SRWT. 
Dotacja Gminy Kłaj. 3000 zł 
 

Klub Seniora skupia osoby starsze, głównie samotne które twórczo 
starają się wykorzystywać wolny czas. Klub działa od trzech lat, 

w cotygodniowych spotkaniach bierze udział około dwudziestu osób,  
które wymieniają się doświadczeniami, umiejętnościami manualnymi, 
dzielą pomysłami, nowinkami, radami a w  zależności od potrzeb 
przygotowują różnego rodzaju dekoracje, ozdoby, stroiki, palmy itp. 
Pomimo zaistniałej sytuacji – pandemia !!! - w każdym możliwym 

terminie Klub Seniora zachęcał do wspólnych rozmów, kontaktowania 
się ze sobą telefonicznie by w ten sposób zapobiegać depresji, obawom 



 

 

wynikającym z samotności i często bezsilności. To był trudny czas dla 

ludzi którzy jednak nie zawsze są gotowi i przygotowani do internetowego 
towarzystwa i spędzania czasu na portalach społecznościowych. 
We wrześniu udało się zorganizować dwa wyjazdy turystyczne, oczywiście 
podjęto wszelkie środki ostrożności, zachowano dystans społeczny itd. 
a wszystko po to, by zapobiegać ubocznym skutkom izolacji, by być w tych 
ciężkich czasach dla siebie opoką, nadzieją i wsparciem. 

 

3. Pomiot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko  

Zadanie. Inicjatywa lokalna – Dni Targowiska 2020. 
Dotacja Gminy Kłaj. 5000 zł 

Aspekty które zachęcają do organizowania imprez plenerowych, 
to miedzy innymi chęć wzbogacenia kulturowego społeczeństwa, 
podniesienie atrakcyjności danego obszaru i jakości życia mieszkańców, 
przedstawienie lokalnych ,wielokulturowych tradycji dzieciom 
i młodzieży za pomocą gier, zabaw, inscenizacji, pokazów. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko postawiło na integrację 
pomiędzy rdzennymi i nowymi mieszkańcami oraz na budowanie 
porozumienia międzypokoleniowego. Dwuetapowy przebieg imprezy: 
Turniej piłkarski i Piknik na łące przyczynił się do utrzymania 
cykliczności wydarzenia pod nazwa „ Dni Targowiska”. Turniej piłki 

nożnej zorganizowany na stadionie LKS Targowianka zgromadził rzesze 
kibiców a 60 uczestników nagrodzono medalami i pucharami. Piknik na 
łące odbył się na MOR w Targowisku. Dużą atrakcją był bezpłatny plac 
zabaw z dmuchaną zjeżdżalnią, tor przeszkód, strzelnica paintball 
i żyroskop. Dodatkową atrakcją dla dzieci była kurtyna wodna 

zorganizowana przez OSP Targowisko. 
Organizatorom serdecznie dziękujemy za otwartość na potrzeby i głosy 
mieszkańców!!!! 

 

4. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Ferie z historią. 
Dotacja Gminy Kłaj. 1070 zł 

 

Wyjazd do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie był bardzo 
ciekawym wydarzeniem w czasie ferii, szczególnie dla dzieci, które w 
czasie wolnym od szkoły pozostali w domach. Już sam obiekt z lotu ptaka 
przypominający śmigło zrobił na dzieciach ogromne wrażenie. Wnętrze 

i oryginalne eksponaty zachwycały i z ogromną mocą pobudzały 
wyobraźnię a jednocześnie realizowano program edukacyjny propagujący 
wiedzę techniczną i historyczną. 
W gmachu głównym rozwoju lotnictwa, dzięki bogatej ekspozycji dzieci 
mogły  zobaczyć na żywo samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce 



 

 

i inne. Wszyscy zgodnie przyznali, że jest to miejsce godne odwiedzin, 
szczególnie dla miłośników militariów i modelarstwa. 

 

5. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

Zadanie. Wędrówki dalekie i bliskie. Pejzaż kulturowy Gminy Kłaj. 
Dotacja Gminy Kłaj. 3800 zł 
 

Podstawą projektu były dwa działania. Pierwszym z nich był cykl prelekcji 
poświęconych dziedzictwu kulturowemu a szczególnie dziedzictwu 
materialnemu naszej gminy w jego różnych odcieniach. W nawiązaniu do 
tradycji wojskowych naszego regionu odbyły się prelekcje przy mogiłach 

żołnierzy  w Puszczy Niepołomickiej poległych w czasie pierwszej wojny 
światowej. Wykłady dotyczyły sposobów projektowania cmentarzy 
wojskowych, symboliki grobów, historii kapliczek z naszego terenu 
i przesłaniach, które ze sobą niosły, świętych umieszczonych w niszach 
oraz cała gama legend niosących w sobie ziarno prawdy przekazów 

historycznych. Druga oś projektu to publikacja książki pt. „Wędrówki 
dalekie i bliskie. Pejzaż kulturowy Gminy Kłaj”. Książka ta zawiera 
wyimki z dziejów naszej gminy, dzieje kombinatu tartacznego oraz poczty 
w Kłaju i cegielni w Dąbrowie.  Można przeczytać także o tym, jak budowa 
drogi z Wieliczki do Bochni wpłynęła na życie mieszkańców okolicznych 

wsi. Ta książka to nie tylko historia, ale też ciekawy obraz przemian jakie 
działy się w przeszłości i ciągle dzieją wokół nas. Przemian czasem 
niedostrzegalnych, nienamacalnych a jednak pozostawiających ślad 
w ludzkiej mentalności i spojrzeniu na rzeczywistość. 

 
6. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

Zadanie. Gminny Dzień Kobiet w Kłaju. 

Dotacja Gminy Kłaj. 3000 zł 
 

Ten wyjątkowy marcowy dzień - Kobiety Naszej Gminy spędziły 
w miłej atmosferze beztroskiej zabawy, radości, życzliwości. Uroczystość 
odbyła się 8 marca. Na liczne grono Pań – mieszkanek naszej gminy 
czekała pięknie udekorowana sala widowiskowa, stoły nakryte białymi 
obrusami uginające się od smakołyków. Były też życzenia od Gospodarza 

Gminy – Wójta – Pana Zbigniewa Strączka. Miłym akcentem był 
wręczony wszystkim Paniom słodki upominek. Ten magiczny wieczór 
uświetnił program artystyczny, który przeniósł kobiety w zaczarowany 
świat piosenek, konkursów, kabaretowych scenek, śmiesznych 
historyjek, wspomnień i fantastycznej rozrywki. 

 

 

 



 

 

7. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

Zadanie. Śpiewająca gmina – coroczna działalność chóru Gaudium. 
Dotacja Gminy Kłaj. 17980 zł 
Zwrot. 13450 zł 
 

Planowane w projekcie cele nie zostały w pełni zrealizowane ze względu 
na sytuację epidemiczną w kraju i  ogłoszony lockdown wywołany przez 
wirus Sars – Cov 2. W lutym odbyły się dwa wyjazdowe koncerty: Koncert 

kolęd w Jezioranach i Proszowicach. Niestety pozostałe koncerty 
odwołano, nie zostały też podjęte przygotowania do udziału w konkursie 
„ o złotą strunę”. Realizację zajęć rozpoczęto w lutym i zrealizowano 20 
godzin prób ale od marca zajęcia zostały zawieszone. We wrześniu odbyło 
się spotkanie chórzystów, na którym podjęto decyzję o wznowieniu prób 

ale ze względu na oboszczenia i niską frekwencję – zaprzestano prób 
i spotkań. 

 
8. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

Zadanie. Taneczne X urodziny. 
Dotacja Gminy Kłaj. 3080 zł 

Zwrot. 2710 zł 
 

Czekaliśmy wszyscy na to taneczne widowisko bo to fantastyczna okazja 
by w  atmosferze napięcia emocjonalnego i zabawy spędzić czas, spotkać 
przyjaciół, znajomych ale przede wszystkim, organizatorom zależało  na 
pokazaniu efektów ciężkiej pracy, talentów i wypracowanych 
umiejętności dzieci i młodzieży. Akademia Ruchu propaguje taniec jako 

jedną z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. W 
roku 2020 ze względu na pandemię - założonych celów, planów, marzeń 
niestety nie udało się osiągnąć. Nie odbył się jubileuszowy występ „ show’ 
tanecznych grup Akademii Ruchu. Niestety nie było też możliwości 
uczestniczenia w żadnych konkursach czy pokazach. Bardzo mocno 

trzymamy kciuki za to, by w następnym roku dzieci i młodzież mogły się 
zaprezentować szerokiej publiczności, by mogły trenować 
a zwieńczeniem tego trudu byłby spektakularny, wspaniały pokaz 
formacji tanecznych. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

9.Podmiot. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 

                     „ Dobro Dziecka” 
    Zadanie.  Ogrodzieniec – plener artystyczno – integracyjny na 
                        łonie natury dla dzieci, młodzieży i osób 
                        niepełnosprawnych  z terenu Gminy Kłaj.        
   Dotacja Gminy Kłaj. 5450 zł 
 

Teren między Krakowem a Częstochową, zwany Jurą Krakowsko – 

Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce oraz 
prawdziwa kolebka rodzimej kultury. Szlaki piesze, rowerowe, 
krajobrazy przyciągnęły tam liczną grupę osób niepełnosprawnych 
z naszej gminy. Mieli oni przyjemność odbyć fascynującą podróż po 
terenach Podzamcza i ruinach Zamku Ogrodzieniec. Oprócz obiektów 

budowlanych i magnackich rezydencji grupa odwiedziła Park Miniatur, 
Park Doświadczeń Fizycznych, Dom Legend i Strachów. Ogrom wrażeń 
uczestnicy mogli przelać na papier i w ten sposób zobrazować własne 
doznania. Opiekunowie wyprawy zapewnili możliwość zastosowania 
różnych technik artystycznych do tworzenia tych wyjątkowych dzieł 

w plenerze. Samodzielne prace plastyczne i fotograficzne artystów można 
było podziwiać na wystawie w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej 
w Brzeziu wraz z pokazem multimedialnym.  

 

10. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „ Iskra” w Targowisku. 
       Zadanie. Gminny Konkurs Recytatorski. 
       Dotacja Gminy Kłaj. 1050 zł 

 

Głównym celem organizacji konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży 
do obcowania z literaturą, zachęcenie do czytania oraz popularyzacja 
języka ojczystego. Recytowanie to jednak nie jest proste zadanie. 
Repertuar nie może być przypadkowy – należy przeprowadzić dokładną 

analizę tekstu aby prawidłowo go zinterpretować. Recytacja to również 
ekspresja teatru a teatr nie istnieje bez publiczności, bez dialogu 
i kontaktu między mówcą a słuchaczem. Konkurs recytatorski czyli 
dobrowolne poddanie się ocenie jurorów uczy racjonalnego, często 
krytycznego podejścia do wykonywanej pracy – jednak nigdy nie wolno 

zrezygnować ze swojego widzenia świata i własnego sposobu 
przedstawiania go w recytacji. Sztuka słowa jest formą kreatywności 
dostępną dla wszystkich w której jednak nie możemy godzić się na 
bylejakość. W konkursie zorganizowanym przez  UKS „ Iskra” uczestnicy 
tworzyli prawdziwe dzieła sztuki recytatorskiej „ malując słowami”. 
Gratulujemy!!!! 

 



 

 

11. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „ Sprinter” 

      Zadanie. Sztafeta Pokoju. 
      Dotacja Gminy Kłaj. 2600 zł 

 

Organizacja po raz 27 „ Sztafety Pokoju” świadczy o trwałym jej wpisaniu 
w kalendarz wydarzeń patriotycznych na terenie naszej gminy. Uroczysko 
Osikówka, będące świadkiem tak ważnego i tragicznego wydarzenia, 
groby oraz pomnik przypominają wszystkim o historii naszego kraju 
i regionu. Rewitalizacja tego miejsca sprawiła, że głosy o tym wydarzeniu 

roznoszą się po terenie całego kraju, czego namacalnym dowodem był  
udział kolejny raz Kampanii Honorowej 5 Pułku Strzelców Podhalańskich 
z Przemyśla. Udział uczniów i wielu osobistości mówi młodemu 
pokoleniu, że o tak ważnych wydarzeniach nie wolno zapominać. 
„ Sztafeta Pokoju” daje nadzieję , że pamięć o tych bohaterskich czynach 

z czasów wojny nie zaginie. Wspaniale jest wiedzieć, że młodzi ludzie 
mają świadomość, że to na ich barkach spoczywa przyszłość Polski 
i wielki obowiązek pielęgnowania pamięci o tych, którzy za nią zginęli.  
Wstępem do oficjalnych uroczystości był bieg pod nazwą „ Sztafeta 
Pokoju” w którym wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy. Po 

krótkim apelu słowem nawiązującym do historii tego miejsca odbyła się 
uroczysta Msza Święta, został odczytany apel poległych oraz oddana 
została Salwa Honorowa przez Kampanie Honorową 5 Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Przemyśla.  Wójt Gminy Kłaj, Sołtysi Miejscowości, 
Delegacje Szkół, Władze Lokalne , Przedstawiciele Wojska, Nadleśnictwo 
Niepołomice, Komenda w Niepołomicach  złożyli kwiaty, wieńce 

i wiązanki pod pomnikiem poległych. Klamrą zamykającą tę dostojną 
uroczystość był poczęstunek „ wojskową grochówką” wszystkich którzy 
przybyli by oddać hołd poległym w walce o naszą wolność. 

 

12. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach 
       Zadanie. Ferie z OSP. 
       Dotacja Gminy Kłaj. 1000 zł 

 

Realizacją zadania zajmowali się członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łężkowicach przy pomocy mieszkańców, którzy w ramach 
wolontariatu starali się, by zamierzony cel został osiągnięty. Miejscem 

organizowanego przedsięwzięcia był Wiejski Dom Kultury 
 w Łężkowicach. Ferie z OSP  - to program skierowany do dzieci, które 
chciały uczestniczyć w aktywnych zajęciach kulturalnych, warsztatach 
malarskich czy tez rozwijać umiejętności manualno – plastyczne. Liczba 
odbiorców tego zadania pokazała, że jest duże zapotrzebowanie na 

dostarczanie tego typu rozrywki w czasie wolnym od szkoły. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w realizację 
tego pomysłu!!!! 



 

 

13. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu 

       Zadanie. Strażacki Dzień Dziecka 
       Dotacja Gminy Kłaj. 5000 zł  

 

Rok 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną nie obfitował 
w imprezy plenerowe, tym większa więc była radość dzieci w Brzeziu 
i okolicy, gdy druhowie i druhny z OSP Brzezie zorganizowali festyn 
dedykowany tylko im. Jednostka OSP otworzyła się dla najmłodszych 
oraz ich opiekunów. Można było obejrzeć dokładnie, w najdrobniejszych 

szczegółach wozy strażackie oraz dowiedzieć się w jaki sposób się 
wykorzystuje ich możliwości. Dzieci mogły poprzymierzać hełmy, założyć 
ubiór bojowy, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. A może kiedyś 
wspomnienie stanie się rzeczywistością i z małych ochotników wyrosną 
wspaniali strażacy na których zawsze można liczyć, którzy zapewniają 

nam ochronę i bezpieczeństwo a często ratują życie. Aby dzieciaki mogły 
się i pouczyć i czegoś dowiedzieć i wyszaleć ruchowo organizatorzy 
przygotowali dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Cieszyły się one ogromną 
popularnością a kolejka nie miała końca. Dzieciaki mogły też wziąć udział 
w konkursie plastycznym dotyczącym pracy strażaków oraz pobawić się 

w pianie czy bańkach mydlanych. Na każdego czekała gorąca kiełbaska 
z grilla i napoje. Do zobaczenia za rok!!! – krzyczały dzieciaki z żalem 
opuszczając plac zabaw. 

 

14. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 
       Zadania. Dożynki Gminne – Dni Dąbrowy. 
       Dotacja Gminy Kłaj. 4000 zł 

 

Wieś Dąbrowa może poszczycić się mianem miejscowości w której od lat 
kontynuowana jest oraz pogłębiana tradycja organizowania festynu po 
zbiorach, po Dożynkach. To doskonały moment oraz sposobność na 
wystawienie owoców swojej całorocznej pracy na straganach, stoiskach 

z żywnością lokalną, wyrobami domowymi oraz potrawami. Spotkania 
mieszkańców w tym miejscu to kultywowanie obrzędów wiejskich 
obchodzonych w społeczności gminnej, to miejsce gdzie można podzielić 
się doświadczeniami, zwyczajami, podzielić czy wymienić przepisami, 
poznać tajniki i porady dotyczące przyrządzania charakterystycznych dla 

regionu potraw. To miejsce gdzie stoły uginają się od darów ziemi 
i zbiorów. Corocznie w harmonogram tej imprezy wpisany jest konkurs 
wieńców dożynkowych, co bardzo wzmacnia emocje wśród gospodarzy – 
pojawiają się bowiem konkurenci z wielkim potencjałem i wyobraźnią, 
ciekawymi  koncepcjami  i nietuzinkowym wykonaniem wieńców. 

Tegoroczny plan przewidywał również pokaz historyczny produkcji 
i metod przechowywania żywności sprzed 100 lat. Przy okazji 
wyeksponowano i zaprezentowano narzędzia i przyrządy rolnicze oraz 



 

 

sprzęty gospodarstwa domowego używane w dawnych czasach. 

Korzystając z okazji do spotkań i rozmów zbierano materiał i zapisano 
pierwszy zarys książki o historii i tradycjach mieszkańców Dąbrowy na 
przełomie setek lat. 

 

15. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie 
       Zadanie. XXII Dni Szarowa – Przywitanie nowego samochodu 
       ratowniczo – gaśniczego OSP Szarów. 
       Dotacja Gminy Kłaj. 5000 zł 

 

Impreza  była kontynuacją festynu realizowanego nieprzerwanie od 21 lat 
– począwszy od 600 – lecia Szarowa. Dnia 11.12.2020 roku na placu im. 
St. Kalickiego w Szarowie  zgromadził się tłum mieszkańców gminy, 

honorowych gości, przedstawicieli władz, służb mundurowych, dzieci, 
młodzieży a wszystko na zaproszenie Strażaków z OSP Szarów. Celem 
zgromadzenia było przekazanie i uroczysty odbiór nowego samochodu  
ratowniczo – gaśniczego, co napawało dumą naszych strażaków 
i jednocześnie pokazali społeczny wymiar służby ochotniczej straży 

pożarnej. Ten dzień i ta okoliczność był dobrą okazją do prezentacji 
postaw obywatelskich i patriotycznych. Młodzież była zafascynowana tym 
wydarzeniem i z pewnością przyczyni się to do wzrostu zainteresowania 
służbą w OSP. Ogrom pracy włożono w przygotowanie sceny, 
nagłośnienia, obsługi muzycznej i obsługi konferansjerskiej, oświetlenia, 

infrastruktury elektrycznej. Ale było warto. Dostojni goście zostali godnie 
przyjęci, nie zabrakło też poczęstunku. Wierzymy, że pojazd będzie służył 
nam wszystkim bezawaryjnie przez wiele, wiele lat. 

 

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
 
 
 

1. Podmiot. Klub Sportowy Podwawelski. 
Zadanie. Puchar Wójta gminy Kłaj w Rock’n’Rollu akrobatycznym. 
Dotacja Gminy Kłaj. 4890 zł 

 
 
Popularyzacja Rock’n’Rolla Akrobatycznego – jednej z nowych dyscyplin 
sportowych uprawianej wśród dzieci i młodzieży Gminy Kłaj – to jedna 
z alternatyw zdrowego, aktywnego, ciekawego spędzania czasu wolnego. 
Profesjonalna i nienaganna realizacja imprezy, promująca radość 
i dająca zawodnikom satysfakcję z uprawiania tej dynamicznej dyscypliny 
sportu skupiła na sobie uwagę i sprawiła, że z zapartym tchem oglądano 
dokonania zawodników. V Puchar Wójta Gminy Kłaj – to walka 70 
zawodników w dwóch kategoriach wiekowych:  



 

 

 - par młodzików młodszych – do 11 roku życia 
 - formacji tanecznych open. 
Zawodnicy z naszej gminy otrzymali dyplomy i medale za zdobycie 
najwyższych miejsc na podium. To był wspaniały pokaz. Gratulujemy 
i jednocześnie zazdrościmy werwy, sprytu, zwinności, odwagi i tej 
pozytywnej energii. Wydarzenie to przedstawiono w wielu odsłonach 
i cieszyło się szeroką popularnością na portalach społecznościowych. 
W rezultacie powstała gazetka, która upowszechnia rezultaty zadania. 
Nie można pominąć faktu, że obecność wykwalifikowanych sędziów, 
materiały scenograficzne, obsługa akustyczna sprawiły, że pokaz miał 
rangę bardzo prestiżowego konkursu. Z pewnością zachęciło to młodych 
ludzi do jeszcze intensywniejszych treningów i do jeszcze większego 
wkładu i wysiłku do kultywowania tej zadziwiająco żywej dyscypliny 
sportu. 
Szczere Gratulacje dla „ Klubu Podwawelski’ i prośba o kontynuację  tych 
zajęć – „ dla dobra wspólnego”, bo cieszą się dzieci, cieszą rodzice, 
cieszymy się wszyscy!!! 
 
2. Podmiot. Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 

Zadanie. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie 
Kłaj. 
Dotacja Gminy Kłaj. 8000 zł 

 
Mimo trudności jakie spowodowała pandemia wywołana wirusem Sars –
Cov 2, założone cele zostały w całości zrealizowane. Prowadzono zajęcia 
w różnych formach umożliwiające członkom klubu trenowanie karate 
tradycyjnego i innych odmian dalekowschodnich sztuk walki. Rok 2020 
zaowocował nową formą szkoleniową – treningami zdalnymi. Udało się 
zorganizować dwie letnie półkolonie, zawodnicy wyjeżdżali też na 
zgrupowania kadry narodowej i uczestniczyli w licznych szkoleniach 
ogólnopolskich (także w wersji on-line). Dużym wyzwaniem w tym 
trudnym czasie była kontynuacja zajęć z zakresu samoobrony dla 
dorosłych. Rozbudowa tej grupy była jedną z priorytetowych celów. Istotą 
treningów jest nieprzerwana działalność obejmująca szkolenie 
charakterów, osobowości poprzez podkreślanie etosu karate i etykiety. 
Koordynatorzy dokładają wyjątkowej staranności by wypracowywać 
u zawodników umiejętność kontroli emocji, radzenia sobie z agresją 
i napięciami w społeczeństwie. W pełnym zakresie monitorowany był 
również stan zdrowia poprzez spotkania z fizjoterapeutą, cykliczne 
badania lekarskie, rehabilitację. W związku z rosnącym 
zainteresowaniem tą dyscypliną sportu utworzono dodatkowe sekcje 
treningowe – przyjęto młodzież, która szczególnie potrzebowała 
akceptacji, zrównoważonego rozwoju, bodźców do stawiania czoła 
przeciwnościom losu, borykających się z problemami psychicznymi. 
Szczegóły potwierdzające szczególne osiągnięcia i wysoką formę 
zawodników dostępne są na stronach Polskiego Związku Karate 
Tradycyjnego.  
Gratulujemy wspaniałych wyników, życzymy kolejnych tryumfów, nagród 
i sukcesów!!! 
 
 



 

 

3. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy „ Zryw” Szarów 
Zadanie. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 

      Dotacja Gminy Kłaj. 28000 zł 
 
 
Ambitne cele połączone z pasją, pracowitością i radością z gry, 
zaangażowanie, doświadczenie i parcie na sukces, to mocne strony 
zespołu „ Zryw” który mocno stawia na rozwój piłki nożnej. Są do tego 
przygotowani, mają koncepcje, środki i wielkie chęci do działania. Mam 
wrażenie, ze tworzą futbolową rodzinę, która znajduje się w dobrych 
i odpowiedzialnych rękach. Poprzez cykliczne i regularne zajęcia 
treningowe znacznie podnoszą umiejętności taktyczne i techniczne gry 
w piłkę. Młodzież rozwija sprawność ciała a gra zespołowa wymusza 
umiejętność podejmowania decyzji. Czasem trzeba pogodzić się z porażką 
czy przegraną. W roku 2020 w treningach brały udział różne grupy 
wiekowe: orliki, żaki i seniorzy. Czas pandemii znacznie ograniczył mecze 
wyjazdowe ale w zastępstwie zajęcia odbywały się on-line. W tym 
systemie analizowano mecze, opracowywano taktykę, eliminowano błędy 
i zagrożenia.  
Mocno wierzymy, że pracowitość i właściwy kierunek działań 
doprowadzą wielu z uczestników zajęć do sukcesu. 
Serdecznie tego życzymy!!! 
 
 
4. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy „ Start” Brzezie 

Zadanie. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w Gminie 
Kłaj poprzez organizację zajęć sportowych i zawodów. 
Dotacja Gminy Kłaj. 20000 zł 

 
Głównym celem zadania było promowanie osiągnieć Klubu LKS Start 
Brzezie oraz wzmocnienie pozycji Gminy Kłaj jako prężnego ośrodka 
piłki nożnej. Celem było również pozyskanie nowych sympatyków piłki 
nożnej, zachęcanie dzieci i młodzieży do popularyzacji aktywnego 
spędzania czasu.  Poza oczywistymi walorami zdrowotnymi uprawianie 
piłki nożnej kształtuje wiele pozytywnych cech charakteru, takich jak: 
obowiązkowość, odpowiedzialność, wytrwałość, zaufanie, zaradność, 
śmiałość, wrażliwość, życzliwość, godność i honor, sprawiedliwość, 
uczciwość, ambicje, spokój i opanowanie, chęć pokazania siebie z lepszej 
strony. Kształtuje także pozytywne cechy grupowe: odpowiedzialność 
zespołową, poczucie obowiązku względem innych, gotowość niesienia 
pomocy innym, współdziałanie z innymi w rozwiązywaniu wspólnych 
zadań, podporządkowanie się ustalonym regułom, stosowanie się do 
zasad "fair play" w życiu i sporcie, poszanowanie przeciwnika. 
Natomiast gra w piłkę nożną przeciwdziała takim cechom charakteru jak: 
dominacja za wszelką cenę, obwinianie innych, egoizm, samolubność, 
agresja, podejrzliwość, zazdrość, zawiść, zarozumiałość, lekkomyślność, 
lenistwo. Bardzo dużo pracy, czasu i energii należy włożyć aby 
przynajmniej w części te cechy udało się wypracować u tak młodych ludzi 
ale koordynatorzy treningów w Klubie „Start” Brzezie, poprzez 
organizacje systematycznych spotkań, udziały w meczach, turniejach 
i zlotach dają  szansę każdemu kto godzi się na konsekwentne dążenie do 



 

 

sukcesu. 
Kiedy myślimy o tym, żeby dorównać tym najlepszym, warto jednak 
pamiętać, żeby ich bezkrytycznie nie naśladować ale wzorować się na 
nich będąc cały czas indywidualnością. 
Życzymy mistrzowskich wyników i dziękujemy za całokształt 
działalności!!! 
 
 
5. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy Targowianka 

Zadanie. Popularyzacja sportu w miejscowości Targowisko. 
Dotacja Gminy Kłaj. 29000 zł 

 
Koordynatorzy pomysłu zapewniali, że powyższe zadanie to 
propagowanie piłki nożnej, również poprzez założenie drużyn 
dziewczęcych, a co za tym idzie – zmiana dotychczasowego podejścia do 
piłki nożnej, jako sportu dla chłopców. Rzeczywiście udało się to 
zrealizować a przez to znacznie wzrosła świadomość młodzieży 
dotyczących pozytywów wynikających z otwartości na nowe trendy 
i wolność wyboru. Bardzo dużą wagę Klub Targowianka przykłada do 
podtrzymywania współpracy i przyjaźni między innymi klubami. Bardzo 
cenią sobie wymianę doświadczeń i pomysłów. Spotkania w grupach, 
gdzie jest możliwość zaprezentowania nie tylko umiejętności 
technicznych ale również pomysłu na grę, planu, taktykę to szansa na 
wyłonienie tych najlepszych talentów sportowych. Te działania promują 
Gminę Kłaj, za co bardzo dziękujemy wszystkim działaczom Klubu 
i zawodnikom. W roku 2020 „ Targowianka” prowadziła treningi dla 
sześciu grup piłkarskich. W treningach na boiskach trawiastych, orliku, 
na boisku do gry w piłkę plażową brało udział ok 80 zawodników 
w różnych grupach wiekowych: skrzaty, żaki, orliki, młodziki 
i trampkarze. Wzrost formy zaowocował bardzo dobrymi wynikami 
drużyn, między innymi awans grupy młodzików do wyższej ligi oraz 
awans do finału Mistrzostw Małopolski Dziewcząt. 
 
 
   6.Podmiot. Towarzystwo Sportowe Wolni Kłaj 
      Zadanie. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Kłaj. 
      Dotacja Gminy Kłaj. 43000 zł 
 
 
Dość istotną kwestią w obecnym czasie jest umiejętność 
współpracowania z innymi ludźmi. A gdzie najlepiej rozwinąć tę cechę jak 
nie na boisku? Maluchy już od najmłodszych lat uczą się a starsi dobrze to 
wiedzą, że droga do sukcesu oparta jest na wzajemnej współpracy i gry do 
jednej bramki. 
Dla wszystkich którzy utożsamiają się z taką teorią Klub Sportowy  Wolni 
Kłaj skierował do sympatyków piłkarstwa ofertę nauki i wychowania 
przez sport. Bazując na ogromnym doświadczeniu, wiedzy popartej 
sukcesami, kluczowym celem tego zadania było wpajanie dyscypliny 
i konsekwentne dążenie do założonych celów a wszystko przy zachowaniu 
zasad fair–play. Dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za 
wykonanie umowy, w tych trudnych czasach pandemii udało się 



 

 

zabezpieczyć warunki do treningów i rekreacji naszych dzieci, 
zabezpieczyć i zapewnić sprzęt sportowy, transport, środki czystości czy 
też posiłki regeneracyjne. Bardzo gorąco dziękujemy?!!! 
W zajęciach treningowo-szkoleniowych brało udział blisko 100 
beneficjentów w 5 grupach wiekowych. Uczestniczyli oni w rozgrywkach 
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Rozegrano 9 meczy w kategorii 
orlików ( wiek 8-10 lat), 14 meczy w kategorii młodzików ( wiek 10-12 lat), 
18 meczy w kategorii trampkarzy (wiek 12-14 lat), 11 meczy w kategorii 
juniorów ( wiek 15-17) oraz 19 meczy w kategorii seniorów (18 35 lat). 
Przy realizacji tego przedsięwzięcia uczestniczyli wolontariusze, którzy 
przepracowali łącznie 900 godzin. Dzięki ich pomocy, zajęcia 
prowadzone były systematycznie a doświadczeni i licencjonowani 
trenerzy przyczynili się do uatrakcyjnienia zajęć i zagospodarowanie 
czasu w ciekawy sposób. 
 
 

7. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „ Sprinter” 
Zadanie. Sport dla każdego. 
Dotacja Gminy Kłaj. 7500 zł 

 
 
Uczniowski Klub „Sprinter” organizuje życie sportowe uczniów Szkoły 
Podstawowej w Kłaju od kilkunastu lat. Dostępność wielu form 
aktywności fizycznej pozaszkolnej stawia dodatkowe wymagania dla 
Klubu w zakresie organizacji i dostosowania zajęć do zainteresowań 
uczniów. Sportowy rok kalendarzowy rozpoczęto od „ sztafetowych 
biegów przełajowych” w których od kilku lat uczniowie odnoszą sukcesy 
na poziomie gminy i powiatu – II miejsce w kategorii dziewcząt 
i chłopców. Miesiąc kwiecień przyniósł również emocje związane 
z udziałem w zawodach powiatowych i rejonowych w piłce ręcznej, która 
jest bardzo popularna w tej szkole. Sekcja piłki nożnej uczestniczyła we 
wszystkich rozgrywkach powiatowych zwieńczonych awansem do finałów 
wojewódzkich zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców.  
Obiekt lekkoatletyczny regularnie był wykorzystywany w następujących 
zawodach: 
- Indywidualna Liga Lekkoatletyczna 
- Drużynowa Liga  Lekkoatletyczna 
- Czwórbój Lekkoatletyczny 
- Trójbój Lekkoatletyczny 
Zwieńczeniem i podsumowaniem tych  zawodów  jest Meeting 
Lekkoatletyczny im. Zdzisława Bąka. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja 
Zadanie. Olimpijskie zmagania sportowe seniorów Gminy Kłaj 
szansą na rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej osób 
starszych. 
Dotacja Gminy Kłaj. 3200 zł 

 
 
Uczestnicy zadania – „seniorzy – sportowcy” z Gminy Kłaj mówią, 
że w „ Ogrodzieńcu przemówiły do nich wieki”. Teren na Szlaku Orlich 
gniazd to wspaniałe miejsce by przygotować się duchowo do udziału w 
olimpijskich igrzyskach. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Kłaj 
studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli wziąć udział w XII 
Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Seniorów w ramach projektu 
„ Trzeci Wiek na Start”. Na zaproszenie Marszałka Województwa grupa 
pojechała do Chorzowa by tam, na Stadionie Śląskim rywalizować 
i walczyć o dobre wyniki i wysokie notowania. Ceremonia otwarcia, to 
przemarsz aż 30 reprezentacji, wprowadzenie flagi, zapalenie znicza. 
Uroczyste odśpiewanie hymnu polskiego poruszyło wszystkie serca 
i wszystkie serca zabiły mocniej – ze wzruszenia, z radości, z dumy 
ale też ze strachu przed rywalizacją. Wszyscy nasi sportowcy godnie 
stanęli do walki – biegacze, gracze, łucznicy. Wspierani przez kibiców 
dotarli na podium i zajęli wysokie miejsca a nawet medale – brązowy za 
bieg na 60 m i brązowy w łucznictwie. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim , którzy zmagali się ze swoimi 
sportowymi słabościami i dziękujemy, że można Was było oglądać 
pięknych, walecznych, roześmianych. 
Przebiliście serca olimpijską strzałą i udowodniliście, że jesteście 
studentami wcale nie „ trzeciego wieku”. 
Prosimy, trenujcie – za rok pragniemy być z Wami!!!   
 

 
 
 

  EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
- nie złożono żadnej oferty – kwota – 8000 zł ( słownie: osiem tysięcy 
złotych) przeznaczona na dofinansowanie działań z zakresu ekologii 
i ochrony środowiska została przeksięgowana do działu promocji, kultury 
i sportu. 
 
 
 

W związku z sytuacją wywołaną wirusem Sars – Cov 2, 
wiele organizacji nie miało możliwości wykonania 

i zrealizowania zadania ofertowego w czasie określonym 
umową, nie mogło też zmienić terminu realizacji zadania ze 
względu na obligatoryjny, narzucony okolicznościami 
termin realizacji. W takim przypadku nastąpił  zwrot 
dotacji w pełnej wysokości na konto Gminy Kłaj. 



 

 

 
 

Podstawy prawne 

 art. 15zzzzzb-15zzzzzd ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost. zm. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 695) 

 
 

Wykaz organizacji które ze względu na okoliczności uniemożliwiające 
realizację zadania, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności na 
mocy §11pkt 1 umowy -  odstąpiły od Umowy lub zawarły porozumienia 
o rozwiązaniu Umowy. 
 

1. Podmiot. Towarzystwo Sportowe Wolni Kłaj 
Zadanie. Tam gdzie nasze korzenie – społeczeństwa ponad 
podziałami – Drogami ziemi huculskiej i Bukowiny. 
Dotacja Gminy Kłaj. 4000 zł 

 
2. Podmiot. Towarzystwo Sportowe Wolni Kłaj 

Zadanie. Poznaj swój kraj – perła architektury renesansowej. 
Dotacja Gminy Kłaj. 2000 zł 
 

3. Podmiot. Towarzystwo Sportowe Wolni Kła 
Zadanie. Poznaj swój kraj – Pszczyna – miasto na szlaku. 
Dotacja Gminy Kłaj. 2000 zł 
 

4. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 
Zadanie. Turniej pięknego czytania. 
Dotacja Gminy Kłaj. 900 zł 

 
5. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 

Zadanie. Gminny konkurs recytatorski „Małe i Duże Misie” 
Dotacja Gminy Kłaj. 1000 zł 

 
6.  Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 

 Zadanie.  Mama, Tata i Ja – cztery godziny dla rodziny. 
 Dotacja Gminy Kłaj. 3250 zł 
 

7. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 
Zadanie. Rozwijamy aktywność fizyczną. 
Dotacja Gminy Kłaj. 2000 zł 
 

8. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy Iskra 
Zadanie. Międzyszkolny Turniej Siatkówki 
Dotacja Gminy Kłaj. 2410 zł 

 



 

 

9. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy Iskra 
Zadanie. IV Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka 
Dotacja Gminy Kłaj. 3000 zł 
 

      10. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy Iskra 
             Zadanie. Gminna uroczystość poświęcona uchwaleniu Konstytucji    
             3 Maja. 
             Dotacja Gminy Kłaj. 1390 zł 

      11.  Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach 

             Zadanie. Piknik rodzinny. 
             Dotacja Gminy Kłaj. 3000 zł 

      12. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
             Zadanie. Pasje szachowe w naszej gminie – VII Turniej o Puchar 
             Szachowego Króla Gminy Kłaj. 
             Dotacja Gminy Kłaj. 2000 zł 

      13. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
             Zadanie. Organizacja pikniku historycznego „ Dni Łysokań 2020” 
             Dotacja Gminy Kłaj. 2900 zł 

      14.  Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

              Zadanie. Mam talent – Gminny festiwal muzyczny. 
              Dotacja Gminy Kłaj. 4300 zł 

      15.  Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
              Zadanie. Historia Polski – śladami miast królewskich. 
              Dotacja Gminy Kłaj. 2970 zł 

       16. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
              Zadanie. Uniwersytet Trzeciego Wieku ma już 10 lat. 
              Dotacja Gminy Kłaj. 6000 zł 

 
 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

W dniu 31.12.2018 roku zawarta została umowa o realizację zadania  
pn: „Prowadzenie w latach 2019-2021 gminnej placówki opiekuńczo- wychowawczej 
wsparcia dziennego, łącznie dla 15 dzieci w przedziale wiekowym  
4-16 lat”. Zleceniodawcą zadania jest Gmina Kłaj, reprezentowana przez Wójta 
Gminy Kłaj – Zbigniewa Strączka a beneficjentem -  Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”. 
W ramach umowy zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację 
zadania publicznego środków finansowych w wysokości 93000zł  
(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)   w perspektywie trzech lat- 
w roku 2019 – w wysokości 30000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 



 

 

 

- w roku 2020- w wysokości 31000zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy 
złotych 00/100) 

- w roku 2021 – w wysokości 32000zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 
00/100) 

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia: „Życzliwa Dłoń” jest: 

- organizowanie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych, zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia i rehabilitacji, 
edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji 

- umożliwienie integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenie socjalne  
i ochrona prawna 

- tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach 
poprzez doradztwo, specjalistyczną pomoc, asystę 

- umożliwianie korzystania z infrastruktury gminnej i włączanie dzieci 
niepełnosprawnych w tok normalnego  życia  

- inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy np. dowóz do placówek 
czasowego pobytu, terapii psychologicznej 

- organizowanie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla opiekunów dzieci 

- organizowanie wypoczynku, zajęć rekreacyjnych, krajoznawczych, kulturowo- 
sportowych 

- prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej -  promowanie zdrowego 
stylu życia i wartości wynikających z dobrych nawyków ekologicznych 

W trakcie realizacji zadania, dzięki różnorodnym zajęciom, dzieci nie tylko mogły 
atrakcyjnie spędzać swój wolny czas, ale przede wszystkim w spokoju, w życzliwej 
atmosferze mogły rozwijać swoje umiejętności i  poszerzać horyzonty.  
Różnorodne formy aktywnego wypoczynku dostarczyły uczestnikom wielu 
pozytywnych emocji i przeżyć, zbliżyły do kontaktu ze sztuką, przyrodą, stworzyły 
warunki do twórczej postawy i aktywności społecznej. 

Organizacje które nie pozyskały dofinansowania, ponieważ nie spełniały 
wymogów formalnych określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu 
o konkursie lub z innych przyczyn nie zostały pozytywnie rozpatrzone 
przez komisję konkursową. 

 

1. Towarzystwo Sportowe „ Wolni” Kłaj  
Zadanie pn: „Poznaj swój kraj – Lublin i okolica- szlakiem 
zabytków i sztuki ziemi lubelskiej” – oferta spełniała wymogi 
formalne i w ocenie merytorycznej uzyskała wysoką ilość punktów 
ale była to kolejna oferta rekreacyjno- wyjazdowa TS Wolni 
Kłaj i  po rozpatrzeniu oferty nie przyznano dotacji.  



 

 

 
 
 
 

Gmina Kłaj należy do następujących stowarzyszeń  
i związków międzygminnych: 

- Związek Gmin Wiejskich RP 

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 

- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego 
   

 

 

Wykaz organizacji pozarządowych funkcjonujących 

w Gminie Kłaj: 

 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja 

2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

3. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 

4. Stowarzyszenie „Świat Przyjaciół” 

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 

6. Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” 

7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Basket” 

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Środowiska Naturalnego  

 „Las Małopolska” 

9. Stowarzyszenie Właścicieli Parceli Budowlanych w Kłaju 

10. Fundacja im. Władysława Żeleńskiego 

11. Uniwersytet Trzeciego Wieku 

12. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj 

13. Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” 



 

 

14. Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” 

15. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 

16. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 

17. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” Szarów 

18. Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie 

19. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 

20.Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu 

21. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju 

22. Ochotnicza Straż Pożarna w Targowisku 

23. Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach 

24. Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzezie 

25. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Szarów 

26. Ludowy Klub Sportowy „Targowianka” 

27. Klub Sportowy Podwawelski 

28. Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich „Krak” 

29. Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 

30. Zespół Dance & Fun 

31. 5DH „Leśni Ludzie” 

32. Towarzystwo Wędkarskie „Las” 

33. Towarzystwo Wędkarskie „Karp” 

34. Koło Gospodyń Wiejskich  - Gruszki 

35. Koło Gospodyń Wiejskich – Kłaj 

36. Koło Gospodyń Wiejskich - Szarów 

 

 

 



 

 

Zastosowane formy współpracy o charakterze  

pozafinansowym: 

 
 1. Konsultacje projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej Organizacji 
  
2. Doradztwo, udzielanie organizacjom pomocy 
merytorycznej, np. informowanie o zasadach udzielania 
dotacji, wyjaśnianie procedur aplikowania oraz wypełniania 
wniosków w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez 
Gminę Kłaj. 
 
3.  Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy 
prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie 
gminnych obiektów czy sprzętu. 
  
4. Informowanie Organizacji o dostępnych, zewnętrznych 
konkursach grantowych, wyjaśnianie procedur aplikowania. 
Stowarzyszenia otrzymują również stałe powiadomienia o 
możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach różnych 
konkursów ofert ogłoszonych przez np. Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Minerstwo Sportu i Turystyki i 
inne fundacje. 
 
 5. Obejmowanie patronatem Wójta wydarzeń 
organizowanych przez Organizacje. 
 
6. Udzielanie rekomendacji Organizacjom wnioskującym o 
środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. 
  
7. Udostępnianie witryny internetowej Gminy Kłaj do 
publikacji informacji dotyczących działalności organizacji 
współpracujących z Gminą Kłaj. 
  
8. Promowanie przekazywania 1% podatku na organizacje 
pożytku publicznego działające na terenie Gminy. 



 

 

 
 
 

Podsumowanie 
 
Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie odbywała się na zasadach: 

* pomocniczości 
* suwerenności stron 
* partnerstwa  
* efektywności  
* uczciwej konkurencji 
* jawności 

 

Współpraca Gminy Kłaj  z organizacjami pozarządowymi polegająca 
na realizacji corocznego „Programu współpracy Gminy Kłajz 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
 w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 
odbywała się na wielu płaszczyznach. 

 Głównym celem podjętej współpracy było zaangażowanie organizacji 
pozarządowych w realizację zadań publicznych odpowiadających na 
potrzeby mieszkańców. Wspieranie przez gminę działalności 
podmiotów trzeciego sektora w 2020 r. prowadzone było w dwóch 
podstawowych formach: finansowej i pozafinansowej. W wyniku 
rozliczenia udzielonych przez Gminę Kłaj w 2020 r. dotacji organizacje 
pozarządowe przedłożyły sprawozdania końcowe. Do realizowanych 
zadań organizacje wniosły wkład własny oraz pracę w ramach 
wolontariatu. Środki finansowe były wydatkowane na koszty obsługi 
zadania publicznego, w tym obsługi finansowej, jak również koszty 
merytoryczne bezpośrednio związane z realizacją zadania. 

Współpraca pozafinansowa polegała na wymianie i rozpowszechnianiu 
informacji o kierunkach działalności, konsultacji projektów aktów 
prawa miejscowego oraz pomocy merytorycznej polegającej na 
informowaniu o aktualnych programach strukturalnych. 

Zrealizowane zadania nie tylko w istotny sposób zwiększyły znaczenie 
sektora pozarządowego w życiu publicznym Gminy Kłaj, lecz również 
przyczyniły się do uzupełnienia działań gminy w zakresie nieobjętym 
przez struktury samorządowe. Realizacja tych projektów nie byłaby 
możliwa bez ogromnego zaangażowania członków stowarzyszeń, 



 

 

którzy poświęcając czas, doświadczenie i wykorzystując posiadane 
umiejętności organizacyjne podjęli się koordynacji działań 
skierowanych na rozwój oferty aktywizującej i edukacyjnej skierowanej 
do mieszkańców Gminy Kłaj. Bez udziału podmiotów społecznych  
i oddolnych inicjatyw, jakie podjęte zostały na terenie gminy Kłaj, nie 
byłoby także wielu przedsięwzięć, w których tak licznie uczestniczyli 
beneficjenci poszczególnych projektów. Konkursy kulturalne, 
współzawodnictwo sportowe, warsztaty wokalno-muzyczne czy 
rękodzielnicze oraz wiele innych propozycji spędzania wolnego czasu 
cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony adresatów działań, 
 o czym świadczą roczne sprawozdania merytoryczno-finansowe 
składane przez organizacje pozarządowe. 

Przedstawiony powyżej obraz aktywności organizacji pozarządowych 
udzielających się na rzecz mieszkańców gminy Kłaj  stanowi 
o potencjale niniejszych organizacji, który umacnia się także poprzez 
zdobywanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działalność 
statutową. Inicjatywy zmierzające do włączenia osób nieaktywnych 
zawodowo w wielowymiarowy proces edukacji wymagały umiejętności 
organizacyjnych, wiedzy oraz czasu poświęconego na wypełnienie 
formalnych obowiązków. 

 

 

 

W Gminie Kłaj organizacje pozarządowe wykazały się ogromnym 
zaangażowaniem, pomysłowością i kreatywnością. Oprócz jasno 
definiowalnych, konkretnych, łatwo mierzalnych i policzalnych 
rezultatów przyczyniły się do zmian w postawach, nabyciu 
specyficznych umiejętności, często pomogły w akceptacji siebie i były 
drogowskazem do dalszych kierunków działań” jednostki – obywatela”.  

Ilość zrealizowanych zadań wymusiła na uczestnikach  proces 
tworzenia mechanizmów współdziałania społecznego w podejmowaniu 
decyzji dotyczących ważnych aspektów lokalnego społeczeństwa. 
Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc 
finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym 
przez Gminę pozytywnie wpłynęła na kontakty i wzajemne relacje. 

Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać 
potencjał organizacji aby efektywnie wspierać docelowe grupy 
beneficjentów i ma możliwość kompleksowego skupienia się na 
szczegółowym problemie. 



 

 

Współpraca gminy  na zasadach partnerstwa z organizacjami, 
klubami i stowarzyszeniami pozwala na szybkie reagowanie na 
zachodzące w otoczeniu zmiany, nadążanie za nimi a nawet 
wyprzedzanie. 

Aby skutecznie działać na rzecz celów społecznych, niezbędne 
okazały się  dostosowane do strategii rozwoju kompetencje, wiedza 
 i umiejętności pracowników, wolontariuszy i wszystkich 
zaangażowanych w to, by optymalnie dysponować środkami 
finansowymi,  zasobami ludzkimi i czasem. 

 

 

 

 

Wydatki Gminy Kłaj na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

zrównane z organizacjami pozarządowymi 
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Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji, 

wspieramy powstawanie i rozwój gminnych organizacji pozarządowych  

i inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, 

doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe  

i sprzętowe. 

Dążymy do tego, aby współpracujące z nami organizacje nauczyły się 

działać samodzielnie i skutecznie oraz dynamicznie rozwijały się  

i realizowały swoje cele. 

Szukamy sposobów, aby wszechstronny rozwój osiągnąć w sposób 

najbardziej innowacyjny, aby uzyskać jak najlepszą relację między 

nakładami, wysiłkami a efektami. 

Podejmujemy działania pasywne i aktywne, aby zapewnić grupom 

defaworyzowanym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym warunki 

odzyskania samodzielności życiowej. 

Gwarantujemy trwałość zasad współpracy w ramach standardów, do 

których zaliczono czynnik ludzki, normy etyczne, edukację, trwałość  

i stabilność prawa oraz wzmocnienie trzeciego sektora będącego rdzeniem 

kapitału społecznego. 

  

 

 

Gmina Kłaj 

 


