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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: 
 

        Określenie „organizacje pozarządowe” z założenia akcentuje ich 
niezależność od administracji publicznej , ale jednocześnie poprzez 
przyjęcie ich roli w funkcjonowaniu społeczeństwa, są one nazywane 
trzecim sektorem, gdzie pierwszym sektorem jest administracja 
publiczna, drugim sektorem – sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i 
organizacje prywatne. Cechą organizacji pozarządowych odróżniającą 
ją od innych podmiotów jest ich działalność non profit czyli fakt, że ich 
działalność nie jest nastawiona na zysk. Jednym z podstawowych 
zadań jest podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem 
spójności społecznej, a w dalszej perspektywie również spójności 
ekonomicznej społeczeństwa lokalnego. Organizacje pozarządowe 
to pewne formy samoorganizacji społecznej, które posiadają trwałą 
tożsamość społeczną, mają prywatny charakter, angażują w dużej 
mierze do swych działań wolontariuszy, cechują się niezależnością, 
niekomercyjnością oraz powstają na podstawie dobrowolnych decyzji. 
Na poziomie społecznym są to organizacje działające dla wspólnego 
dobra, stanowiące pomost pomiędzy wolnością jednostki a powinnością 
społeczną, wyrażające postawy: zaufania, partycypacji, chęci 
wspólnego działania, dokonujące zmian społecznych, realizujące cele 
priorytetowe dla grup społecznych, a nie społeczeństwa jako całości 
i wreszcie stanowiące wyraz ochotniczego udziału we wspólnym 
działaniu.  

 
Organizację pozarządową można opisać, patrząc na jej kluczowe 
atrybuty: 
 
 * celowość – każdą organizację powołujemy dla jakiegoś celu, 
w przypadku zaś organizacji trzeciego sektora cele te mogą być 
nieskończenie różne, ale muszą mieć jedną cechę – być niezarobkowe,  
* społeczność – składają się z ludzi, którzy ze sobą współdziałają 
tworząc struktury, wchodzą ze sobą w najróżniejsze relacje, jak również 
są w silnych relacjach ze środowiskiem w którym działają i któremu 
służą,  
* formalizacja – opierają się często na nieformalnej umowie 
społecznej, zwyczaju a także prawie,  
* ekonomiczność – dla realizacji swoich celów i podjęcia działań 
pozyskują zasoby z otoczenia, przy czym kluczowe jest dla nich 
gospodarowanie tymi zasobami, gdyż zwykle mają ich ograniczoną 
ilość. 
 
 



 

 

 

 

 

Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi 
dotyczyła w szczególności zadań własnych gminy 
obejmujących następujące obszary: 
  

1: kultura, 

2: kultura fizyczna i sport,  

3: ekologia 

 

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

 
Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi w 
roku 2018 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 XXXVI/251/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 
października 2017r. 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 2018 roku. 
 
Po przeanalizowaniu ofert złożonych w terminie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań w zakresie 
upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 
ekologii - realizacja zadań publicznych zlecona została 
następującym podmiotom: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
UPOWSZECHNIANIE 

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
 

 
 
1.STOWARZYSZENIE ROZWOJU KŁAJA  
ZADANIE: Zawdzięczamy mu tak wiele. W 100-lecie niepodległości seniorzy 
pragną oddać     hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu podążając jego 
śladami. 
DOTACJA: 5000ZŁ 
CEL: Zasadniczym celem realizacji tego zadania było przyczynienie się do odbudowy 
pamięci zbiorowej Polaków - mieszkańców gminy Kłaj i poszerzenie ich wiedzy z zakresu 
historii. Założonym celem było pełniejsze i osobiste zaangażowanie się w uczczenie 100-lecia 
niepodległości Polski. Potrzebę pielęgnowania, promowania i kultywowania państwowości 
z uwagi na jej ulotny charakter potwierdzają współczesne wydarzenia na świecie. Trwałym 
rezultatem jest ukształtowanie postaw patriotycznych, co przekłada się na dalszą działalność 
z zakresu edukacji kulturowej i historycznej. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja wycieczek śladami Marszałka  Piłsudskiego, szlakami Niepodległości Państwa 
Polskiego – poznanie genezy i historii związanej z tymi miejscami 
- organizacja wyjazdów pod okiem doświadczonego przewodnika do takich miejsc jak Zułów,    
Druskieniki, Wilno, Cmentarz na Rossie, Zamek w Trokach 
- poznanie miejsc związanych z historią, kulturą i zapoznanie się z niegdysiejszym 
położeniem geograficznym Polski – obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej 
- działania promocyjne: informacja o zadaniu w mediach lokalnych, na stronie internetowej, 
stworzenie dokumentacji zdjęciowej i sprawozdawczej 
 
  
 
 
 
 
2. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 
ZADANIE: Poznajemy kulturę i tradycję regionu Bieszczad – warsztaty 
serowarskie i tradycyjny wypiek chleba. 
DOTACJA: 3000ZŁ 
CEL: Kobiety – uczestniczki projektu miały poznać kulturę i historię Bieszczad oraz 
wykorzystać w przyszłości wiedzę zdobytą podczas niszowego przedsięwzięcia jakim były 
warsztaty serowarskie i pieczenie chleba metodą tradycyjną. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja wycieczki historyczno – kulturalnej, zwiedzanie Zamku Królewskiego w 
Sanoku, wystawy Z. Beksińskiego, Skansenu a także Komańczy 
- organizacja pobytu w gospodarstwie agroturystycznym specjalizującym się w produkcji 
serów i pieczeniu chleba, poznanie technologii produkcyjnej i zasad przechowywania, 
konserwacji i nauka rozpoznawania jakości produktów 
- przekazanie pozyskanej  wiedzy innym mieszkańcom gminy Kłaj na zorganizowanych 
„mini”warsztatach  serowarskich i pokazu multimedialnego pt: „Pocztówka z Bieszczad” 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 
ZADANIE: Obchody trzydziestopięciolecia sołectwa Gruszki. 
DOTACJA:1050ZŁ 
CEL: Lipiec 1983 rok – to ważna data dla wsi Gruszki, gdyż od tego momentu w 
dokumentach gminnych rozpoznawana jest jako samodzielne sołectwo.  W Domu kultury w 
Gruszkach mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi przeżywali obchody 35-lecia Sołectwa 
Gruszki. Obchody 35-lecia były wynikiem wielkiego wysiłku wielu mieszkańców którzy 
przygotowali spotkanie – przyjęcie by wspólnie pogłębić wiedzę historyczną i relacje z 
naocznymi świadkami pracującymi na rzecz miejscowości Gruszki.  
 WYKONANIE ZADANIA:  
- przygotowanie spotkania które przybliżyło wielu ludziom „małą” historie Gruszek 
- przygotowano występy dzieci i obejrzano prezentację z archiwalnymi zdjęciami z życia wsi 
- przedstawiono historię Gruszek i  uhonorowano  osoby zasłużone dla tej miejscowości 
-przygotowano akcję informacyjną o wydarzeniu, zapewniono obsługę przyjęcia i 
poczęstunek 
 
 
 
 
4. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 
ZADANIE: Porywający taniec.  
DOTACJA: 2000ZŁ 
CEL: Taniec to wdzięczna forma prezentacji siebie, uczy umiejętności publicznej 
autoprezentacji i pracy w grupie. Ułatwia i pomaga otworzyć się na otoczenie, pomaga 
budować poczucie własnej wartości i świadomości własnych możliwości. Taniec to sposób na 
relaks, odpoczynek umysłu ale także sposób na kształtowanie charakteru, uczy wytrwałości, 
cierpliwości i otwartości na drugiego człowieka. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja widowiska artystycznego w którym brało udział 400 osób 
- występ grup tanecznych Akademii Ruchu 
- widzowie mogli podziwiać występy młodych tancerzy w profesjonalnej oprawie - w pokazie 
wzięło udział 50 wykonawców  
- dzięki wielkiemu telebimowi można było oglądać film zrealizowany podczas warsztatów 
tanecznych Akademii Ruchu 
- przygotowanie materiałów promujących wydarzenie, zapewnienie odpowiedniej jakości 
wizualnej, akustycznej i oświetleniowej 
 
 
 
5. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 
ZADANIE: Dla Niepodległej – III powiatowy przegląd pieśni patriotycznych i 
cykl koncertów chóru Gaudium. 
DOTACJA: 11515ZŁ 
CEL: Uczczenie 1oo rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to zaproszenie do 
rozwoju i poszerzenia oferty kulturalnej, umożliwienie udziału w atrakcyjnym 
przedsięwzięciu patriotycznym i poznania najpiękniejszych pieśni patriotycznych. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- zorganizowanie III Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznych i organizacja cyklu 
koncertów Chóru „Gaudium” 
- niezwykłą lekcje historii przygotowali uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej 
przypominając tym samym wydarzenia które przyczyniły się do utraty i odzyskania 
niepodległości 
 
 
 



 

 

 
6. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 
ZADANIE: Kocham muzykę – gminny festiwal artystyczny. 
DOTACJA: 4300ZŁ 
CEL: Przez zorganizowanie Gminnego Festiwalu, dzieci i młodzież miały możliwość 
zaprezentowania swoich uzdolnień artystycznych szerokiej publiczności. Festiwal sprzyja 
upowszechnianiu sztuki, muzyki wśród lokalnej społeczności, uczy radzenia sobie ze stresem 
i tremą. Przygotowania do konkursu odbywają się przy pomocy rodziców, co pozwala na 
zaciśnięcie więzów rodzinnych. To doskonała okazja do dzielenia pasji i zainteresowań ich 
pociech oraz ciekawy pomysł na uczestniczenie rodzica w życiu dziecka. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- przygotowanie dwudniowego Festiwalu który zgromadził rzeszę uczestników i widzów 
- organizacja cyklicznych spotkań służących upowszechnianiu sztuki i muzyki wśród lokalnej 
społeczności 
- promowanie wydarzenia w placówkach oświatowych w Gminie Kłaj oraz za 
pośrednictwem internetu oraz zakup motywujących nagród, dyplomów dla uczestników, 
dekoracji, potrzebnego sprzętu 
- opracowanie zasad współzawodnictwa oraz przebiegu festiwalu 
 
 
 
 
7. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 
ZADANIE: Śladami wielkich Polaków – Zbigniew z Brzezia. 
DOTACJA: 1450ZŁ 
CEL: Kultywowanie wiedzy o Wielkim Polaku miało przybliżyć historię o człowieku który 
odegrał dużą rolę w historii Polski i był związany z miejscowością Gruszki.  
WYKONANIE ZADANIA:  
- organizacja spotkania - wyjazdu wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej, Sołtysem i 
Radnym Gruszek 
- lekcja historyczna w formie wspomnień i przybliżenie postaci Zbigniewa z Brzezia 
 
 
 
 
 
8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBROWIE 
ZADANIE: Gminne święto plonów- dni Dąbrowy. 
DOTACJA: 4000ZŁ 
CEL: Wydarzenie miało charakter inspiracyjny oraz w prosty i łatwy sposób miało 
zainteresować mieszkańców i uczestników sposobem przyrządzania potraw, zbiorem 
poszczególnych plonów oraz sposobem ich przetwarzania. Dodatkowo, spotkanie w plenerze 
miało na celu zareklamowanie mieszkańców którzy produkują własne wyroby i artykuły, 
uprawiają warzywa i owoce a tym samym wzbudzić  zainteresowanie lokalnymi wyrobami 
ekologicznymi. 
WYKONANIE ZADANIA:  
- organizacja pokazu o tematyce tworzenia i produkcji Polskiej Wsi XIX i XX wieku 
- zorganizowanie konkursu wieńców Dożynkowych wśród sołectw 
- kiermasz i pokaz wyrobów lokalnych 
- organizacja atrakcji i konkursów dla uczestników wydarzenia 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
9. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W BRZEZIU 
ZADANIA: Rodzinne święto Brzezia. 
DOTACJA: 4000ZŁ 
CEL: Organizacja imprezy to oferta skierowana nie tylko do mieszkańców Brzezia, ale 
zachęca wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości do spotkania w celu 
wzmocnienia tożsamości lokalnej i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego. To szansa na 
rozwój inicjatyw integrujących ludność napływową. To szansa na podniesienie poziomu 
wiedzy dotyczącej wartości dziedzictwa kulturowego od najstarszego do najmłodszego 
pokolenia. 
WYKONANIE ZADANIA:  
- organizacja imprezy poprzez podział obowiązków pomiędzy wolontariuszy 
- podpisanie licznych zobowiązań i umów zapewniających bezpieczne przeprowadzenie 
imprezy 
- przygotowanie materiałów promujących tj: plakatów, zaproszeń, zakup upominków, 
nagród, promowanie wydarzenia w mediach społecznościowych 
- wykonanie prac porządkowych, przygotowanie i zabezpieczenie murawy przed 
zniszczeniem, przygotowanie sceny, ławek, stolików oraz miejsc dla lokalnych wystawców, 
zamontowanie barierek i oświetlenia 
- zapewnienie bezpieczeństwa dla przybyłych, zaproszonych gości  
- organizacja zaplecza kulinarnego 
 
 
 
 
10. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W ŁĘŻKOWICACH 
ZADANIA: Piknik rodzinny. 
DOTACJA: 3000ZŁ 
CEL: Pogłębianie więzi międzypokoleniowych, dostarczanie nowych doświadczeń i 
inspiracji, zwiększanie zainteresowania kreatywnymi formami spędzania wolnego czasu to 
priorytetowe cele założone przez realizację zadania ; „Piknik rodzinny”. Wydarzenie miało 
na celu zwiększenie twórczej aktywności i ciekawości poznawczej, zapewnić ucztę kulinarną 
i wzmocnić relacje rodzinne i międzypokoleniowe. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- zorganizowano mecze piłki nożnej oraz siatkowej dla 4 drużyn 
- zaplanowano liczne gry, zabawy, warsztaty malarskie, przejażdżkę wozem strażackim 
oraz zabawy w pianie 
 -zadbano o czystość terenu i okolicy, zabezpieczono sprzęt nagłaśniający, miejsca 
parkingowe i zabezpieczenia przeciwpożarowe 
 
 
11. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W SZAROWIE 
ZADANIE: Jubileuszowe XX dni Szarowa. 
DOTACJA: 5000ZŁ 
CEL: Festyn stał się tradycją miejscowości, jest bowiem jedną z wielu form integracji 
społecznej, przekazuje wpływ tradycji na przyszłość kolejnych pokoleń, rozwija wiedzę 
historyczną a wspólne spędzenie czasu przy muzyce pozwala dostrzec wartość człowieka -
jednostki w grupie. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- przygotowanie festynu Jubileuszowego XX Dni Szarowa – organizacja Loterii Fantowej z 
cennymi nagrodami 
- organizacja koncertów takich zespołów jak: Two Way, Shantel, LajkFolk 
- wystawa starych sprzętów i staroci oraz tradycyjnych wyrobów wiejskich 
- przygotowanie plakatów, zaproszeń, upominków, dostosowanie terenu do wydarzenia- 
oświetlenie, scena, nagłośnienie, zaplecze kulinarne i sanitariaty 
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom  



 

 

    
 
 
12. STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DOBRO 
DZIECKA” 
ZADANIE: Łańcut. Plener artystyczno- integracyjny na łonie natury dla dzieci, 
młodzieży i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłaj. 
DOTACJA: 4900ZŁ 
CEL: Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań   by umożliwić dzieciom, młodzieży i osobom 
niepełnosprawnym zdobywania doświadczeń pod względem poznawczym i emocjonalnym, 
dąży do zmiany stereotypu dotyczącego osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna 
powinna być postrzegana przez pryzmat swoich możliwości a nie ograniczeń. Spotkania 
plenerowe wzbudzają pożądane emocje, zaspokajają potrzebę akceptacji, 
współuczestnictwa, bycia lubianym i docenianym. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja artystycznego wyjazdu plenerowego: zwiedzanie Zamku w Łańcucie, 
Storczykarni, Powozowni, Muzeum Ikon, spacer po ogrodach przyzamkowych 
- zaprezentowanie galerii fotograficznej oraz prac wykonanych przez uczestników zajęć 
- przygotowanie kursu plastycznego z zastosowania różnych technik – wystawa prac w 
Środowiskowym domu Samopomocy w Brzeziu- pokaz multimedialny z pleneru  
 
 
 
 
13. STOWARZYSZENIE „ ŚWIAT PRZYJACIÓŁ” 
ZADANIE: Kultura i tradycja łączy pokolenia. 
DOTACJA: 500ZŁ 
CEL: Warsztaty miały charakter integracyjny różnych środowisk. Miały na celu poszerzyć 
zainteresowania dzieci i młodzieży rękodzielnictwem artystycznym. Młodzież mogła w 
niecodzienny sposób spędzić wolny czas bez mediów, używek i rutyny. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja 10 warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Kłaj 
- własnoręczne wykonanie ozdób świątecznych które były wspaniałym podarunkiem dla 
bliskich osób 
- zakup niezbędnych materiałów do wykonania zadania np. koronki, sznurki, druciki, ozdoby 
i sztuczne kwiaty oraz artykułów na poczęstunek 
 
 
 
 
 
 
14. STOWARZYSZENIE „ ŚWIAT PRZYJACIÓŁ” 
ZADANIE: Las w słoiku. 
DOTACJA; 500ZŁ 
CEL: Realizacja warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych to forma integracji różnych 
środowisk lokalnych. „Świat Przyjaciół” dąży do dialogu wielokulturowego oraz pokazuje 
elementy codziennego życia które nas łączą. 
WYKONANIE ZADANIA:  
-organizacja warsztatów na których zostały zaprojektowane piękne, zielone kompozycje 
zamknięte w słoiku – „las w słoiku” 
 
 
 
 
 



 

 

 
15. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SMYK” 
ZADANIE: Gminne Święto Niepodległości. 
DOTACJA: 1500ZŁ 
CEL: Świętowanie obchodów Święta Niepodległości to piękny sposób na kształtowanie 
postaw patriotycznych i obywatelskich, poszerzenie wiedzy historycznej i oddanie hołdu tym, 
którzy oddali życie za Ojczyznę. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- przygotowanie dostojnego zgromadzenia na mszy św. w Kościele Parafialnym w Brzeziu w 
intencji Ojczyzny uświetnionego przemówieniem Wójta Gminy Kłaj, złożenie wiązanek i 
zapalenie zniczy pod pomnikiem J. Piłsudskiego 
- spotkanie pokoleń, wspomnienia zaproszonych gości 
 
  
 
 
 
16. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPRINTER” 
ZADANIE: Sztafeta pokoju. 
DOTACJA: 2600ZŁ 
CEL: „Sztafeta Pokoju” została zorganizowana już 25 raz i jest jedną z ważniejszych 
uroczystości w gminnym kalendarzu obchodów „września 1939”. Miejsce na uroczysku 
Osikówka jest świadkiem największej potyczki zbrojnej na terenie naszej gminy. Udział w 
„Sztafecie Pokoju”  przeszło stu  uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Kłaj jest szansą 
na podtrzymanie tradycji i daje nadzieję, że pamięć o tych bohaterskich czynach nie zaginie. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- przygotowanie uroczystości rozpoczęte biegiem pod nazwa „Sztafeta Pokoju” na trasie 
Jednostka Wojskowa – groby na Osikówce 
- przedłożono krótką lekcje historii -  poruszającą tematykę wojenną 
- przygotowano część artystyczną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kłaju 
- zapewniono poczęstunek w formie „wojskowej grochówki” 
- zorganizowano pomoc w przygotowaniu przedsięwzięcia i zapewniono godne przyjęcie 
zaproszonych gości  
 
 
 
 
 
 
17. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ALFA” 
ZADANIE: Z nadzieja na kresy – bogactwo kultur dziedzictwem Europy. 
DOTACJA: 2000ZŁ 
CEL: Ideą projektu było stworzenie platformy porozumienia i działania obywateli polskich 
i Polaków zamieszkujących Ojczyznę, oraz Litwę i Białoruś. Jednym z głównych celów 
przedsięwzięcia było nawiązanie kontaktów między społecznościami dwóch państw tj. 
Polakami z Ojczyzny i naszymi rodakami z Kresów – czującymi potrzebę kultywowania 
polskości. Beneficjentami programu były  osoby dorosłe zainteresowane tematyką kresową 
z Gminy Kłaj. Partnerami byli rodacy polskiego pochodzenia z Kresów. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja warsztatów poświęconych przenikaniu się kultur na pograniczu ( kultura 
polska, litewska, białoruska, żmudzka) 
- prelekcje, wykłady i spotkania  z uczestnikami dwóch różnych kultur – zdefiniowanie pojęć: 
patriotyzm, Mała Ojczyzna, postawa obywatelska 
- organizacja wyjazdu na cztery trasy turystyczne: Kowno, Wilno, Troki, Grodno ( transport, 
zakwaterowanie, pilotaż, wyżywienie) 
 



 

 

 
18. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” 
ZADANIE: Gminny konkurs recytatorski. 
DOTACJA: 850ZŁ 
CEL: Konkurs zachęca młodych ludzi do czytania i obcowania z literaturą. Poprzez 
pamięciowe opanowanie tekstu i naukę poprawnej interpretacji głosowej popularyzowano 
piękno języka ojczystego. Uczniom ze szkół na terenie gminy umożliwiono rozwój własnych 
zainteresowań, zdolności prezentacji, wystąpień publicznych i pokazano, że warto 
zainwestować w siebie. 
WYKONANIE ZADANIA:  
- organizacja konkursu recytatorskiego dla 30 uczniów z terenu Gminy Kłaj we wszystkich 
kategoriach wiekowych 
- przygotowanie konkursu pod kątem merytorycznym, weryfikacja tekstów, praca nad 
poprawna wymową i interpretacją 
- przygotowanie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu oraz poczęstunku dla 
wszystkich uczestników 
 
 
19. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” 
ZADANIE: II piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
DOTACJA: 2820ZŁ 
CEL: Na rodzinnym pikniku środowisko lokalne zostało zintegrowane wokół wartości 
rodzinnych. W pikniku wzięły udział trzy pokolenia targowian - od najmłodszych dzieci po 
seniorów. Spotkanie miało służyć nawiązywaniu kontaktów, miało sprzyjać umocnieniu 
takich wartości jak rodzina, wzajemny szacunek, zdrowie. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- piknik rozpoczęło przedstawienie przygotowane przez 12 nauczycieli i rodziców uczniów 
szkoły podstawowej w Targowisku 
- podczas pikniku rozegrano 12 konkurencji sportowych, min; biegi w czterech kategoriach 
wiekowych, przeciąganie liny, skoki na skakance XXL, mecze piłki siatkowej, mecz piłki 
nożnej, rozgrywki badmintonowe, bieg z  jajkiem, bieg ze związanymi nogami itp. 
- strażacy z OSP w Targowisku prezentowali swój sprzęt po9żarniczy i zademonstrowali jak 
fachowo udzielić pierwszej pomocy 
- dzieci korzystały z dodatkowych atrakcji takich jak; dmuchane zjeżdżalnie, zabawy z 
upominkami czy też mogli skosztować cukrowej waty 
- w ciekawy sposób zaprezentował się zespół taneczny Dance & Fun z Akademii Ruchu w 
Kłaju  
- dla dzieci i przybyłych gości przygotowano poczęstunek, napoje, lody 
 
 
 
 
20. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” 
ZADANIE: Gminna uroczystość poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. 
DOTACJA: 950ZŁ 
CEL: Celem uroczystości była chęć kształtowania postawy szacunku wobec tradycji i historii 
narodowej oraz utrzymanie lokalnej tradycji  obchodzenia Narodowego Święta 3 Maja. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- uroczyste przygotowanie obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zaproszenie 
dostojnych gości, instytucji działających na terenie Gminy, reprezentantów samorządowych 
- przygotowanie akademii patriotycznej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Targowisku, 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Niepodległości w Targowisku. 
 
 
 
 



 

 

 
21. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 
ZADANIE: Mama, tata i ja – cztery godziny dla rodziny. 
DOTACJA: 2865ZŁ 
CEL: Świętowanie trzech ważnych uroczystości: Dzień Mamy, Dzień Taty oraz Dzień 
Dziecka na wspólnym pikniku to kulturalna integracja różnych pokoleń która przez zabawę 
pobudza do zawierania nowych znajomości, wprowadza wszystkich w wesoły, pogodny 
nastrój, często rozśmiesza i bawi ale jednocześnie pomaga dostrzec jak wiele pożytku wynika 
z tak wspólnie spędzonego czasu. Piknik był przedsięwzięciem nauczycieli, uczniów i 
rodziców co dało niewymierne efekty których nie da się ująć w liczby.  
WYKONANIE ZADANIA: 
- przygotowanie inscenizacji wiersza J. Tuwima pt: ”Murzynek Bambo” – przez rodziców, co 
wprowadziło miłą, wesoła atmosferę 
- przygotowanie przez dzieci licznych pokazów tańca, inscenizacji,  śpiewanie piosenek 
- w czasie pikniku odbył się pokaz talentów dzieci, wystąpili sportowcy (karatecy), odbyły się 
popisy wokalne, aktorskie, taneczne oraz indywidualna gra na instrumentach 
- dzieci i dorośli mogli korzystać z rozmaitych atrakcji: animacje, malowanie twarzy, 
dmuchany zamek, brokatowe tatuaże, balonowe zoo 
- organizacja zawodów sportowych w których wzięły udział całe rodziny 
- zorganizowano pyszne przysmaki i zakąski 
- zakupiono nagrody i dyplomy dla uczestników 
 
 
 
 
 
 
22. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 
ZADANIE: Gminny konkurs recytatorski dla przedszkoli „ Małe i duże misie” 
DOTACJA: 800zł 
CEL: Celem zadania było rozwijanie umiejętności poprawnej recytacji wiersza, podnoszenie 
własnej samooceny dziecka oraz wiara we własne możliwości. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- zorganizowano konkurs w dwóch etapach: przedszkolnym i gminnym 
- wręczono nagrody dla milusińskich uczestników konkursu, ugoszczono słodkim 
poczęstunkiem 36 uczestników, opiekunów i rodziców 
 
 
 
 
 
 
23. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 
ZADANIE: Turniej pięknego czytania. 
DOTACJA: 950ZŁ 
CEL: Czytanie rozwija wyobraźnię, kształci i pomaga poznawać świat. Celem zadania było 
zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania oraz integracja środowisk szkolnych. Uczniowie 
mieli okazje zapoznać się z różnymi tekstami literackimi oraz nawiązać nowe znajomości i 
przyjaźnie. Zadanie miało też na celu zapoznanie zaproszonych gości z walorami Gminy Kłaj. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- przeprowadzono dwie edycje turnieju: szkolną- każda szkoła gminy Kłaj przeprowadziła 
konkurs we własnym zakresie oraz gminną: na tym etapie było czterech koordynatorów, 
nagrodzono 10 osób 
- przeprowadzono 5 konkursów szkolnych 
- zredagowano odpowiednie teksty i przeprowadzono liczne spotkania w celu doskonalenia 
czytania 



 

 

 
 
24. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TARGOWISKO 
ZADANIA: Targ wczoraj i dziś.  
DOTACJA 2700ZŁ 
CEL: Targ „na łące”  odbył się już po raz szósty przybierając formę cyklicznej imprezy. 
Dedykowany jest do wszystkich rodzin wraz z dziećmi a jego wyjątkowy klimat sprzyja 
wartościom kulturalnym i historycznym. Miło spędzony czas na świeżym powietrzu i wolnej 
przestrzeni to szansa na odpoczynek i obcowanie z naturą.  Targ przyciąga oferentów 
zdrowej żywności, ziół, miodów, rzemiosła i sztuki ludowej. 
WYKONANIE ZADANIA:  
- stworzenie warunków  do przebywania na łące rodziców i dzieci 
- zaproszenie kapeli i stworzenie wesołego miasteczka 
- zadbanie o zdrowe, chłopskie jadło, wyśmienite smakołyki cukiernicze 
- przygotowanie warsztatów ceramicznych dla najmłodszych, warsztaty z wyklejaniem 
laurek ze świeżych kwiatów i liści, liczne rozgrywki i zabawy  
 
 
 
 
25. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TARGOWISKO 
ZADANIA: Dni Targowiska. 
DOTACJA: 4850ZŁ 
CEL: Dni Targowiska – to cykliczna impreza, oczekiwana przez miejscową społeczność i 
okolicę, która skłania do rodzinnych zjazdów, do przebywania w obecności ludzi z różnych 
grup wiekowych. Propaguje kulturalne zabawy i rozrywki, wzmaga aktywność wśród 
mieszkańców ale także ich dowartościowuje, wzbudza zainteresowanie losami „małej 
ojczyzny” – Targowiska. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja „dni”  nawiązująca do 820 –lecia Targowiska 
- przygotowanie programu nawiązującego do miejscowej tradycji, zwyczajów, 
podtrzymującego twórczość ludową – występy zespołów z muzyką ludową i występy 
- organizacja wystawy prac malarskich Rodziny Chudeckich z Targowiska 
- wyśmienitą zabawę zapewniły gwiazdy zespołu Bayera oraz Blues Shoes 
- dzieciaki mogły uczestniczyć w profesjonalnie przygotowanym programie rozrywkowym  
np: zabawy z chustą animacyjną, face painting, mini disco tańce, wesołe miasteczko ale też 
mogły same zaprezentować swoje niezwykłe umiejętności w Pokazie Młodych Talentów. 
Ogromne zainteresowanie wzbudził przelot parolotni z niespodziankami i Pokaz Sztucznych 
Ogni.    
 
 
26. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TARGOWISKO 
ZADANIA: Klub seniorów. 
DOTACJA 2100ZŁ 
CEL: Spotkania seniorów to propozycja powrotu do przeszłości w rozmowach, 
wspomnieniach i śpiewie starych pieśni. Niewątpliwie pobudzają do aktywność, kształtują 
umysł, pozwalają na historyczne wspomnienia z dzieciństwa poprzez rozpamiętywanie kto, 
co pamięta. Wspomnienia te są bardzo wiarygodnym źródłem informacji o historii 
Targowiska i wspaniałym materiałem na zapiski w kronice. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja spotkań która wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko seniorów ale także 
młodszych pokoleń 
- organizacja spotkań, prelekcji i warsztatów przypominających okres powojenny i 100 lat 
niepodległości 
- warsztaty w oparciu o materiały zakupione do robót ręcznych 
 



 

 

 
 
27. TOWARZYSTWO SPORTOWE „WOLNI’ KŁAJ” 
ZADANIA: Tam gdzie nasze korzenie – społeczeństwa ponad podziałami 
(drogami ziemi podolskiej) 
DOTACJA: 4000ZŁ 
CEL: Uczestników zadania zapoznano z miejscami pamięci narodowej i miejscami trwale 
związanymi z naszą kulturą i dziedzictwem narodowym oraz z historią kresów wschodnich 
a także miejscami walki i chwały oręża polskiego (Lwów, Podkamień, Satanów, Kamieniec 
Podolski, Chocim, Świrz, Buczacz, Załóśce, Złoty Potok, Skałat, Psary). Poprzez te działania 
zrealizowano cel, jakim jest kultywowanie miejsc pamięci narodowej, budowanie 
społeczeństwa ponad podziałami a przez nawiązanie współpracy z młodzieżą ze Lwowa i 
Obroszyna, pokazanie , że możliwe jest współczesne działanie na rzecz integracji europejskiej 
i regionalnej oraz promocja polskości. 
 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja spotkania uczestników zadania z przedstawicielami samorządu lokalnego z 
Obroszyna 
- promowanie Gminy Kłaj poprzez współpracę w dziedzinie kultury, sportu i turystyki 
pomiędzy Gminą Obroszyno i społecznością Gminy Kłaj. 
 
 
 
 
28. TOWARZYSTWO SPORTOWE ‘WOLNI’ KŁAJ 
ZADANIA: Historia i kultura wczoraj i dziś – szlakiem Mikołaja Kopernika. 
DOTACJA: 4000ZŁ 
CEL: Priorytetem zadania było upowszechnienie kultury i dziedzictwa narodowego okresu 
odrodzenia poprzez zapoznanie się z miejscami i pracami naukowymi Mikołaja Kopernika w 
Muzeum we Fromborku. Przedstawienie postaci Mikołaja Kopernika jako naukowca, 
medyka, kapłana, administratora i ekonomisty. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- organizacja wyjazdu wraz z zakwaterowaniem „Szlakiem Mikołaja Kopernika” 
- zwiedzano zamek Kapituły Warmińskiej, Bazylikę św. Jakuba, gotycki zamek Biskupów 
Warmińskich, Wysoką Bramę, Muzeum Mikołaja Kopernika, Bazylikę Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, Dobre Miasto, Ornetę, Pieniężno, Braniewo i Stoczek Klasztorny 
- promowanie gminy Kłaj poprzez występowanie w koszulkach z logiem naszej Gminy 
- organizacja konkursu z wiedzy o dokonaniach Mikołaja Kopernika zwieńczonego 
rozdaniem nagród książkowych 
 
 
29. TOWARZYSTWO SPORTOWE „WOLNI” KŁAJ 
ZADANIA: Poznaj swój kraj – Wiślicka, Szydłów – prastare miasta Polski. 
DOTACJA: 1000ZŁ 
CEL:  Lekcja historii z „Wolnymi” poświęcona była okresowi formowania się państwa 
polskiego w IX – X wieku na terenie państwa Wiślan. Realizacja tego projektu to 
propagowanie i upowszechnianie kultury połączone z aktywnością fizyczną i rekreacją. 
WYKONANIE ZADANIA: 
-  organizacja wyjazdu i zwiedzanie najstarszych zabytków Polski na trwałe związanych z 
naszą kulturą i dziedzictwem narodowym: Wiślica i Szydłów 
- przygotowanie konkursu z wiedzy historycznej związanej z realizacja zadania, rozdanie 
nagród  
 
 
 
 



 

 

 
 
30. TOWARZYSTWO SPORTOWE „WOLNI”KŁAJ 
ZADANIA: Poznaj swój kraj – Wrocław – jedno miasto – wiele kultur. 
DOTACJA: 800ZŁ 
CEL: Realizacja tego zadania skłoniła beneficjentów do rekreacji, preferowania zdrowego 
stylu życia i aktywności fizycznej, oraz pozwoliła zapoznać się mieszkańcom gminy Kłaj z 
najstarszymi zabytkami architektury i dziełami sztuki znajdującymi się we Wrocławiu. 
WYKONANIE ZADANIA: 
- kompleksowa organizacja wyjazdu do najciekawszych kulturowo miejsc Wrocławia: 
Arsenał Mikołajski z 1459r., Dworzec kolejowy, Piwnica Świdnicka, Hala Ludowa, Ostrów 
Tumski, Ratusz Staromiejski oraz Panorama Racławicka autorstwa Jana Styki i Wojciecha 
Kossaka 
- przeprowadzenie konkursu z wiedzy o historii i dobrach kultury zgromadzonych we 
Wrocławiu. 
 

 

 

 

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

 

 

 

1. TOWARZYSTWO SPORTOWE „WOLNI” KŁAJ 

ZADANIA: Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Kłaj. 

DOTACJE: 34500ZŁ 
CEL: W Gminie Kłaj, rywalizacja na meczach piłki nożnej  na zielonej murawie ma ogromną, 

starą tradycję, której korzenie sięgają lat 20-tych poprzedniego stulecia. W rywalizacjach 

drużyn uczestniczą duże rzesze sympatyków  tej dyscypliny sportu. Celem Towarzystwa jest 

organizacja szkolenia technicznego i taktycznego oraz zaznajomienia  z przepisami i 

zasadami gry w piłkę, zabezpieczenie warunków do treningu i rekreacji dla dzieci i młodzieży, 

zabezpieczenie sprzętu sportowego w celu wykonania zadania. Celem realizacji tego zadania 

jest wychowanie przez sport, wpajanie dyscypliny w realizacji zadań zespołowych i 

konsekwencji w dążeniu do założonych celów, wpajanie zasady fair - play.  

WYKONANIE ZADANIA:  

- organizacja imprez sportowych na stadionie LKS Wolni Kłaj dla różnych grup wiekowych 

- organizacja imprez sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim 

- organizacja Pucharu Wójta Gminy Kłaj „2018” 

- organizacja treningów i ćwiczeń ogólnorozwojowych dla każdej grupy wiekowej 

- organizacja meczy wyjazdowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim 

- organizacja treningów dla nowej grupy wiekowej orlików – dzieci w wieku 7-9 lat 

- zabezpieczenie sprzętu sportowego, posiłków regeneracyjnych i obsługi technicznej stadionu 

oraz utrzymanie ładu i porządku 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. LUDOWY KLUB SPORTOWY „START” BRZEZIE 

ZADANIA: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w Gminie Kłaj 
poprzez organizację zajęć sportowych i zawodów. 

DOTACJA: 19500ZŁ 
CEL: Głównym celem zadania jest  promowanie osiągnieć Klubu oraz wzmocnienie pozycji 

Gminy Kłaj jako prężnego ośrodka piłki nożnej. Celem jest również pozyskanie nowych 

sympatyków piłki nożnej, zachęcanie do popularyzacji piłki nożnej i aktywnego spędzania 

czasu 

WYKONANIE ZADANIA: 

- organizacja zajęć sportowych dla osób z Brzezia i okolicznych miejscowości 

- rozegranie 26 meczy – zgodnie z harmonogramem  

- organizacja zajęć treningowych w Szkole w Szarowie, w Brzeziu ale także wyjazdy na 

sztuczne boisko MKS Cracovi 

- przygotowywanie infrastruktury, koszenie boiska, malowanie linii, zawieszanie siatek, 

wieszanie plakatów 

- współuczestnictwo w organizacji  turnieju o „Puchar Wójta Gminy Kłaj”  

 

 

3. LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZRYW” 

ZADANIA: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 

DOTACJA: 18000ZŁ 

CEL: Głównym celem Klubu jest wychowanie przez sport, kształtowanie wysokich wartości 

moralnych i uczciwej rywalizacji. Piłka nożna to dyscyplina sportowa  która rozwija 

umiejętności taktyczne i techniczne gry w piłkę ale również pozwala na ciekawe spędzenie 

czasu bez nałogów, głównie komputera i telefonu.  

WYKONANIE ZADANIA: 

- cyklicznie organizowane zawody sportowe 

- treningi pozwalające budować tężyznę fizyczną oraz nauka ćwiczeń 

 budujących mięśnie 

- w tygodniu odbywają się cztery treningi oraz dwa mecze w których uczestniczą: drużyna 

seniorów, drużyna juniorów, trener, członkowie klubu oraz niezliczona ilość kibiców 

piłkarskich 

- ogromny nakład pracy Pana koordynatora na rzecz utrzymania boiska przed każdymi 

rozgrywkami – koszenie, walcowanie a w upalne dni nawadnianie 

- zakup potrzebnych sprzętów, wymiana zniszczonych strojów, zakup towarów spożywczych 

dla zawodników 

 

 

 

4. LUDOWY KLUB SPORTOWY „TARGOWIANKA” 

ZADANIA: Popularyzacja sportu w miejscowości Targowisko. 

DOTACJA: 27000ZŁ 
CEL: Głównym celem realizacji tego zadania jest poprawa stanu zdrowia wśród dzieci 

uczestniczących w zajęciach. Wzrost świadomości młodzieży dotyczący pozytywnych stron 

spędzania wspólnie czasu wolnego, oderwanie nastolatków od komputera. 

WYKONANIE ZADANIA:  

- poprawa umiejętności fizycznych wśród młodzieży zaowocowała awansem do wyższej ligi 

drużyny seniorów oraz bardzo dobrymi wynikami pozostałych drużyn 



 

 

- podczas przeprowadzanych treningów udział brało około 100 zawodników z czterech drużyn 

piłkarzy w różnych grupach wiekowych: orliki, młodziki, żaki, seniorzy 

- zorganizowano  wyjazdy  na mecze rozgrywane zgodnie z terminarzem PZPN 

- zakupiono nowe zestawy strojów dla zawodników oraz wyposażenie dla klubu niezbędne do 

realizacji zadania 

- prowadzenie działalności wychowawczej, sportowej oraz rekreacyjnej wśród mieszkańców 

Targowiska oraz wszystkich zainteresowanych z terenu Gminy Kłaj 

- wykonywano liczne zabiegi agrotechniczne na boisku głównym i terenie zlokalizowanym w 

obiekcie LKSu 

 

 

5. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY” OLIMPIJCZYK” 

ZADANIA: Jesteśmy aktywni. 

DOTACJA: 2200ZŁ 
CEL: Propagowanie sprawności fizycznej u dzieci poprzez doskonalenie technik pływania, 

naukę wspinaczki na ściance wspinaczkowej, naukę gry w tenisa stołowego, doskonalenie 

jazdy na rowerze, wzbudzanie zainteresowania ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. 

WYKONANIE ZADANIA: 

- prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych 

- zajęcia z tenisa stołowego prowadzone przez trenera tej dyscypliny 

- organizacja 2 wyjazdów na ściankę wspinaczkową do Wieliczki – profesjonalne zajęcia z 

instruktorem 

- organizacja wyjazdu na basen do Niepołomic – zabawy z animatorem 

- organizacja wycieczki rowerowej do Puszczy Niepołomickiej 

-  przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej - Dzień Sportu – konkurencje 

indywidualne i drużynowe 

- zakup sprzętu sportowego, nagród i poczęstunków dla dzieci 

 

 

 

 

6. STOWARZYSZENIE „ŚWIAT PRZYJACIÓŁ”  

ZADANIA: Futsal dla każdego. 

DOTACJA: 2000ZŁ 
CEL: Wypełnienie wolnego czasu młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów Gminy Kłaj 

czynnym wypoczynkiem sportowym. Organizowane treningi i turnieje stworzyły możliwość 

wykazania się, doskonalenia swoich umiejętności piłkarskich, współzawodnictwa sportowego, 

gry fair- play.  

WYKONANIE ZADANIA: 

- w treningach uczestniczyła  drużyna KS Świat Przyjaciół – 12 mężczyzn 

- zakupiono niezbędne sprzęty do prowadzenia treningów  

- zorganizowano liczne turnieje z  które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi, tolerancji, 

poprawie kondycji fizycznej młodzieży 

- wzbogacenie treningów poprzez biegi i jazdę na rowerze 

- włożono ogrom pracy porządkowej w przygotowaniu  hali dla zawodników oraz tablicy 

wynikowej, zapewniono zawodnikom napoje i artykuły spożywcze na turnieje 

 

 

 

 



 

 

7. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 

ZADANIA: Gminny Turniej Szachowy o Puchar Szachowego Króla Gminy Kłaj. 

DOTACJA: 847ZŁ 

CEL: W związku z wciąż narastającym zainteresowaniem grą w szachy Stowarzyszenie 

proponuje możliwość spotkań w celu sprawdzenia swoich umiejętności gry w szachy. 

Zacięciem sportowym wykazują się nie tylko młodzi szachiści ale również ojcowie i 

dziadkowie, co sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych, rozwijaniu swoich pasji i możliwości 

spotkania się w wielopokoleniowym gronie. 

WYKONANIE ZADANIA: 

- organizacja zajęć dla 30 młodych szachistów działających w” Klubiku Szachowym” 

- organizacja turnieju na terenie gminy w którym wzięło udział 47 uczestników. Turniej 

rozegrany był w 7 rundach, w czasie 5,5 godziny. Rozdano 9 pucharów, 20 medali, 47 

dyplomów 

- organizacja i przygotowanie sali do turnieju, zapewnienie opieki, poczęstunku 

- zaproszenie profesjonalnego sędziego turniejów szachowych  

 

 

8. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA’ 

ZADANIA: Międzyszkolny Turniej  Halowej Piłki Nożnej. 
DOTACJA: 3000ZŁ 

CEL: Halowa Piłka Nożna gromadzi uczestników którzy pragną doskonalić technikę i taktykę 

gry w piłkę halową. Systematyczne rozgrywanie turniejów pozytywnie wpływa na wychowanie 

młodego pokolenia w duchu rozsądnej, zdrowej rywalizacji, pozwala na spotkania w gronie 

przyjaznych sobie ludzi, a sport sam w sobie sprzyja zdrowiu i integruje lokalnie młodzież 

WYKONANIE ZADANIA: 

- organizacja turnieju w którym wzięło udział 6 drużyn. Rozegrano 15 meczy „każdy z 

każdym” po 20 minut. Najlepszym wręczono pamiątkowe puchary a wyróżniający się 

zawodnicy na poszczególnych pozycjach otrzymali dyplomy 

 

 

9. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPRINTER” 

ZADANIA: Sport dla każdego. 

DOTACJA: 8000ZŁ 

CEL: Klub powstał by realizować zadania związane ze sportem poprzez planowanie, 

organizowanie pozalekcyjnej działalności sportowej i kulturalnej uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. Walka o rozwój 

fizyczny uczestników, zapobieganie aspołeczności, kształtowanie otwartości i szacunku oraz 

empatii w stosunku do rówieśników.  

WYKONANIE ZADANIA:  

- prowadzenie zajęć z koszykówki i piłki ręcznej dla dziewcząt 

- zajęcia z siatkówki dla gimnazjum 

- zajęcia z lekkoatletyki  

- w ramach imprez przeprowadzono Zawody Lekkoatletyczne im. Z. Bąka - w ramach gier 

zespołowych uczestnicy wzięli udział  w następujących dyscyplinach:   Czwórbój 

Lekkoatletyczny, Piłka nożna „6”, Sztafetowe biegi przełajowe, Indywidualne biegi 

Przełajowe, Piłka Ręczna, Piłka Nożna Halowa, Koszykówka, Siatkówka 

- praca społecznościowa członków na rzecz sędziowania i przygotowywania obiektów do 

zawodów, organizacja transportu i sprzętu sportowego 

 



 

 

10. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SMYK” 

ZADANIA: Sportowo-rekreacyjne zmagania. 

DOTACJA: 2000ZŁ 

CEL: Adresatami zadań jest grupa ok 200 dzieci i młodzieży które poprzez aktywnie spędzony 

czas chcą kształtować nawyki zdrowego stylu życia, rozwijać umiejętności sportowe a poprzez 

wspólne wyjazdy np. na basen -  integrować się z rówieśnikami i wzmacniać więzy 

koleżeństwa. 

WYKONANIE ZADANIA:  

- zorganizowano  imprezy rekreacyjno – sportowe, Gminny Turniej Tenisa Stołowego, Dzień 

Dziecka i Sportu Szkolnego 

- zorganizowano wyjazdy sportowe:  Koźmice Wielkie – powiatowy turniej tenisa  stołowego, 

Pierzchów – wojewódzki turniej tenisa stołowego,  Niepołomice – małopolski gwiaździsty zlot 

rowerowy, Niepołomice – turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Niepołomic 

- zorganizowano 6 wyjazdów na basen pływacki do Niepołomic  

 

 

 

 

11. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ALFA” 

ZADANIA: Rajd Pieszy – śladami młodzieńczych wędrówek Karola Wojtyły. 

DOTACJA: 1453ZŁ 

CEL: Potrzeba ustawicznego, często nieformalnego kształcenia wynika z tzw „głodu 

poznawczego” a służyć temu mają spotkania, rozmowy, prezentacje, wspólne zwiedzanie. 

Celem Klubu jest chęć wykształcenia w uczestnikach takich mechanizmów, by stawali się 

świadomymi uczestnikami życia kulturalnego i turystyczno- sportowego. 

WYKONANIE ZADANIA: 

- realizacja trzech tras turystycznych na Kozie Żebro, Górę Jawor, Blechnarkę 

- prowadzenie warsztatów promujących otwartość na wielokulturowość i odmienność – 

łemkowszczyzna – poszerzanie wiedzy na temat regionu oraz wpływie i wzajemnym  

oddziaływaniu kultur polskiej i łemkowskiej 

- przeprowadzenie konkursów i konkurencji w celu wyłonienia uczestników do polsko- 

ukraińskiej wymiany młodzieży 

 

12. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ALFA” 

ZADANIA: Organizacja współzawodnictwa sportowego i rekreacja w zakresie 
piłki ręcznej. 

DOTACJA: 6000ZŁ 

CEL: Celem Klubu jest umiejętne organizowanie wspólnych zadań, promocja aktywnego 

wypoczynku i atrakcyjnego spędzania czasu, nieformalne i ustawiczne zdobywanie wiedzy w 

tym wiedzy dotyczącej zdrowia, budowanie więzi społeczeństwa obywatelskiego, integracja 

młodzieży z różnych sołectw gminy, korekta wad postawy, promowanie postawy fair - play. W 

perspektywie długofalowej przerodzi się to w osobisty sukces uczestników, gdyż nabierają 

wiary w swoje umiejętności, co przedłoży się na lepsze funkcjonowanie w środowiskach z 

których się wywodzą. 

WYKONANIE ZADANIA:  

- przygotowanie współzawodnictwa polegało na cyklicznym szkoleniu ok 50 uczniów w 

zakresie piłki ręcznej – treningi odbywają się systematycznie 2 razy w tygodniu na hali 

sportowej w Szarowie 

- udział grupy w zawodach w Małopolsce – Małopolska Liga Młodziczek - zajęcia pod hasłem 

„Weekendy z Piłką Ręczną” 



 

 

 

13. KRAKOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 

ZADANIA: Zajęcia i działania upowszechniające kulturę fizyczną. 

DOTACJA: 5500ZŁ 

CEL: Sport, to najlepszy sposób na wychowanie młodego pokolenia – to motto obejmuje 

nieustające szkolenia charakterów i osobowości młodych ludzi dzięki podkreślaniu etosu 

karate i etykiety jednostki, która świetnie radzi sobie z agresją, emocjami, organizacją czasu. 

Współpraca z rehabilitantami kultywuje profilaktykę zdrowia nie tylko przez regularne 

treningi, ale także przez cykliczne badania lekarskie. Kolejnym celem jest podwyższenie 

bezpieczeństwa i obniżanie poziomu agresji poprzez uczenie dyscypliny i samokontroli, nacisk 

na kondycję, ogólna sprawność, ale także na aspekty wychowawczo- społeczne i relacje w 

grupie. 

WYKONANIE ZADANIA: 

- niebagatelnym i wymiernym rezultatem prowadzonych treningów są sukcesy zawodników       

 ; mistrzostwa Polski,  mistrzostwa Europy, Puchar Polski i Europy 

- udział w licznych imprezach rangi powiatowej 

- organizacja treningów dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 

młodzieży chętnej do rywalizacji 

- zainteresowanie tą dyscypliną sportu  dużego grona dorosłych – stworzenie grupy 

„rodziców” 

- rozwój dodatkowej sekcji treningowej w Szarowie i Bochni oraz utrzymanie na wysokim 

poziomie rozwojowym  sekcji w Kłaju 

 

 

 
EKOLOGIA 

 
 

1. WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KRAKOWIE 

ZADANIA: Ochrona pszczoły miodnej. 

DOTACJA: 2000ZŁ 
CEL: Przedmiotem działalności jest ochrona interesów zawodowych i społecznych 

pszczelarzy, upowszechnianie wiedzy zawodowej oraz udzielanie pomocy w unowocześnianiu 

gospodarki pasiecznej. Celem Związku jest przeprowadzenie szkolenia pogłębiającego wiedzę 

na temat ochrony pszczoły miodnej która odgrywa kluczowa rolę w rolnictwie i produkcji 

żywności. Mając na uwadze zagrożenia dla pszczoły miodnej członkowie Związku Pszczelarzy 

pracują nad wprowadzeniem zakazu stosowania pestycydów szkodliwych dla pszczół a tym 

samym wspierają rozwój rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego. 

WYKONANIE ZADANIA: 

- przeprowadzenie 25 godzinnego szkolenia dla pasjonatów działań ekologicznych 

 i 23 członków koła Pszczelarskiego będących mieszkańcami Gminy Kłaj 

- zwiększenie działań ekologicznych na terenie Gminy Kłaj 

- zwiększenie ochrony pszczoły miodnej na terenie gminy Kłaj 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
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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 
Celem głównym programu było kształtowanie i wzmocnienie 

współpracy w zakresie definiowania i zaspokajania potrzeb 
mieszkańców gminy oraz zwiększenie aktywności społeczeństwa 
lokalnego. 

Dzięki sformułowaniu przejrzystych zasad współpracy między 
gminą a organizacjami pozarządowymi udało się w pełni osiągnąć 
założone cele. Oprócz rezultatów,  czyli zmian natychmiastowych, 
spowodowanych realizacją projektu wypracowano również efekty 
długofalowe, perspektywiczne, zauważalne dopiero po pewnym czasie 
od zakończenia projektu. 

W Gminie Kłaj organizacje pozarządowe wykazały się ogromnym 
zaangażowaniem, pomysłowością i kreatywnością i 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. 
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