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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 wszelkie działania nie są 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. 
 
 



 

 

Rada Gminy Kłaj uchwalając Program Współpracy w ramach konsultacji,  
we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego zamierzała uaktywnić postawy 
obywatelskie oraz wyrazić intencję realizacji zadań publicznych w ścisłym 
współdziałaniu z tymi organizacjami i podmiotami. 
 
Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy 
administracją samorządową i organizacjami, a także stworzenie optymalnych 
warunków zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy i wspieranie ich 
aktywności obywatelskiej poprzez udział organizacji w rozwiązywaniu problemów 
społecznych wspólnoty samorządowej. 
 
Celami szczegółowymi Programu współpracy było: 
 

1. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych na realizację 
zadań w sferze pożytku publicznego. 

2. Rozwiązywanie ważnych problemów społeczności lokalnej we współpracy  
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

3. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze 
zidentyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. 

4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności  
lokalnej. 

5. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania 
inicjatyw  na rzecz społeczności lokalnych. 

 

 
Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Gmina Kłaj kierowała  
się  następującymi zasadami: 
 

1. Pomocniczości,  zgodnie z którą współpraca pomiędzy samorządem  
a organizacjami oparta jest na obopólnej chęci wzajemnych działań 
dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych  
w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. 

2. Suwerenności stron, która wyraża się w poszanowaniu autonomii 
organizacji. 

3. Partnerstwa, wyrażającego się poprzez dobrowolną współpracę 
równorzędnych  sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie 
zdefiniowanych problemów i osiąganiu wspólnie wytyczonych celów. 

4. Efektywności, oznaczającej wybór najbardziej efektywnego sposobu 
realizacji zadań  publicznych. 

5. Uczciwej konkurencji,  zgodnie z którą organy Gminy udzielają wszystkim 
podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań  



 

 

i stosują jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji.  
6. Jawności, zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy 

opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji. 
 
 

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: kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 

2: kultury fizyczna i sportu 

3: pomocy społecznej 

 

 

 

 
Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 
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 późn.zm.) oraz Uchwałą Nr XXIV/221/2020 Rady Gminy Kłaj 
z dnia 24 listopada 2020r 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 2021 roku. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłaj 

Nr OA.0050.08.2021 z dnia 29.01.2021 , na wsparcie w realizacji 
zadań przeznaczono: 

 

292000zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 
00/100) 

 na rzecz : 

1. Wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa 
narodowego -110000 zł  
(słownie; sto dziesięć tysięcy złotych 00/1000 

2.  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 150000zł  
( słownie; sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

3. Pomocy społecznej – 32000 zł  
( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)  

 

 
 

 
 

Miejsce i czas konkursu 
Gmina Kłaj 
07.12.2020  –  31.12.2020  
 
 

 
Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej  
 

1. Jadwiga Solarz - przewodnicząca komisji, reprezentant organu 
wykonawczego 

2. Katarzyna Musiejowska - członek komisji, reprezentant 
organu wykonawczego 

3. Marzena Twardosz - członek komisji, reprezentant organizacji 
pozarządowych 

4. Agnieszka Wróbel  - członek komisji, reprezentant organizacji 
pozarządowych 

 
 

 
 



 

 

Liczba zgłoszonych ofert oraz całkowity koszt 
proponowanych zadań: 

- 45 
- 399 937,20 ZŁ 

 

 
 
 
1. DOTACJA 110 000zł – w zakresie  wspierania kultury, 
sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego   
 - 29 ofert  na kwotę 145 390 zł 
 
W związku z dużą ilością złożonych ofert  na mocy Uchwały 
Rady Gminy Nr XXVII/235/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r  
dokonano  przesunięć w zaplanowanym budżecie. Kwotę 
dotacji z zakresu  upowszechniania kultury, sztuki, ochrony 
dóbr i dziedzictwa narodowego pomniejszono o kwotę  
8000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) na rzecz  
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Kwota dotacji: 102 000 zł  

 
 
 
 

2. DOTACJA 150000zł – w zakresie wspierania 
 i upowszechniania kultury fizycznej –  
 - 16 ofert   na kwotę 254 547,20 zł 
 

W związku z dużą ilością złożonych ofert  na mocy Uchwały 
Rady Gminy Nr XXVII/235/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r  
dokonano  przesunięć w zaplanowanym budżecie. Kwotę 
dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej zwiększono o kwotę 8000 zł ( słownie: osiem tysięcy 
złotych 00/100) kosztem dotacji z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki, dóbr i dziedzictwa narodowego. 

Kwota dotacji: 158 000 zł  

 
 

 



 

 

Wskazanie ofert odpowiadających wymogom 
określonym w ustawie oraz w ogłoszeniu   
o konkursie:  

 
     - 45 
 
 
 
 

Wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom 
określonym w ustawie lub w ogłoszeniu o konkursie 
albo zgłoszonych po terminie:  
     
    - 0 
 

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

UPOWSZECHNIANIE 
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

1.Podmiot. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj 
Zadanie. Poznaj swój kraj – Baranów i Sandomierz – perła         
architektury renesansowej. 
 
W zadaniu uczestniczyło 40 beneficjentów z Gminy Kłaj. Tą liczna grupę 
odbiorców zapoznano z historią oraz dobrami kultury i sztuki 

Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza jakie zostały zgromadzone 
w tych miastach oraz okolicy na przestrzeni minionych wieków. 
Zadanie to było kolejną lekcją historii z „Wolnymi” ciesząc się wielkim 
i niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczestników. Wycieczka 
zwieńczona była konkursem z wiedzy historycznej dotyczącej 
zabytków, dóbr kultury, architektury z różnych epok ziemi 

sandomierskiej. Dla wygranych w konkursie zakupiono ciekawe 
książki. 

2. Podmiot. Towarzystwo Sportowe „ Wolni” Kłaj 
Zadanie. Poznaj swój kraj – Pszczyna – miasto na szlaku. 
 
Pszczyna, zabytki architektury miasta oraz zabytki zgromadzone 

w skansenie to był docelowy przystanek „Wolnych”, by kolejny raz móc 



 

 

kultywować  polskie miejsca pamięci narodowej i dziedzictwa 

narodowego. Tym razem emerytom, rencistom i inwalidom zapewniono 
możliwość rekreacji i uczestnictwa w liczny prelekcjach, podsłuchania 
wielu ciekawostek od przewodnika oraz zabrania udziału w konkursie 
z wiedzy historycznej związanej tematycznie z realizowanym zadaniem. 
 

3. Podmiot. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj 
Zadanie. Poznaj swój kraj – Lublin i okolica – szlakiem zabytków 

i sztuki ziemi lubelskiej. 
 
W dniach od 22 do 25 lipca 2021 roku grupa 50 podróżników z Gminy 
Kłaj wyruszyła szukać wiedzy i poznawać sztukę i kulturę Lublina 
i okolic. Na spotkaniu przygotowawczym ułożono szczegółowy 

terminarz, zarezerwowano przewodnika w Kazimierzu Dolnym, 
Lublinie, Kozłówce i Chełmie. W Lublinie można było oglądać Zamek, 
Basztę Lubelską, Stare Miasto, Rynek, Archikatedrę Lubelską, Kaplicę 
Trójcy Świętej, Uczelnię Mędrców Lublina. W Kazimierzu Dolnym 
zwiedzono Stary Rynek, Farę, Basztę, Ruiny Zamku, Wzgórze Trzech 

Krzyży, Jatki koszerne, Synagogę, Starą Studnie, Łaźnię, Spichlerze 
i niezwykle atrakcyjny Wąwóz Korzeniowy. Nie zapomniano też 
odwiedzić słynny Nałęczów i Firleja. 

 
4. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko  
Zadanie. Zajęcia z seniorami.  
 

Zajęcia z seniorami odbywały się w WDK w Targowisku i stanowiły 
jedną z niewielu atrakcji dla licznej grupy starszych osób w czasie 
pandemii. W porównaniu z ubiegłymi latami osoby w podeszłym wieku 
z wielką ostrożnością i obawą przed chorobą uczestniczyły 
w spotkaniach. Częściowo zamknięte muzea spowodowały, że nie udało 

się w całości wykorzystać kwoty dotacji. Na konto UGK zwrócono 150 zł 
przeznaczonych na przewodnika. Spotkania i warsztaty tematyczne 
związane były najczęściej z pandemią, jej skutkami, jej zapobieganiem, 
relacjach międzyludzkich i zdrowiu. Ogromny nacisk kładziono na 
ochronę zdrowia a wycieczki krajoznawcze pomogły wielu osobom 
zadbać o dobry stan ciała i ducha.  

5. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko  
 Zadanie. Dni Targowiska 2021. 
 
Realizacja imprezy przyczyniła się do utrzymania cykliczności 
wydarzenia pn.„ Dni Targowiska” a tym samym do podniesienia 

atrakcyjności tego obszaru oraz jakości życia mieszkańców poprzez 
wzbogacenie oferty kulturalnej. Udało się też wzmocnić więzi społeczne 
pomiędzy rdzennymi i nowymi mieszkańcami. Istotą zadania było też 
przedstawienie lokalnych, wielowiekowych tradycji dzieciom  
i młodzieży za pomocą gier, zabaw, inscenizacji i konkursów.  



 

 

Festynowi towarzyszyła bogata oprawa muzyczna a część artystyczna 

prowadzona była przez DJ. Zabawy i zawody urozmaicała firma Fiku 
Miku wraz z animatorami. W czasie imprezy firma cateringowa 
zapewniła zaplecze gastronomiczne a nad bezpiecznym przebiegiem 
czuwała firma ochroniarska.  

 
6.Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
Zadanie. Kiermasz Świąteczny. 

 

Kiermasz Świąteczny był okazją do spotkania w grudniowe popołudnie 
wszystkich którzy przygotowywali się do Świąt. Najmłodsi mogli ogrzać 
się przy ognisku i skosztować pysznej, gorącej czekolady z bitą śmietaną. 
Dorośli częstowali się pyszną, zimową herbatą z imbirem, pomarańczą  
i miodem. Mieszkańcy próbowali wigilijnych pierogów z kapustą  

i grzybami. Kramy bogato zdobione zapraszały do podziwiania 
rękodzielniczych ozdób bożonarodzeniowych. W magię Świąt 
wprowadzał gość specjalny z długą brodą i częstował cukierkami 
wszystkie grzeczne dzieci i te trochę mniej grzeczne też. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej z Targowiska zadbali o wyjątkowe wybrzmienie kolęd  

a muzyk z gitarą śpiewając staropolskie kolędy wprowadził 
niepowtarzalny, świąteczny nastrój. 

 

7. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy Targowianka 

Zadanie. Wycieczka do Warszawy dzieci i młodzieży trenującej w LKS 
Targowianka Targowisko wraz z opiekunami 

 

 - nie przyznano dotacji 

 

 8. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Organizacja pikniku historycznego „Dni Łysokań 2021” 
 
Dnia 25 września, na nowo otwartym obiekcie sportowym 

w Łysokaniach przeprowadzony został festyn historyczny połączony 
z turniejem piłki nożnej dla dzieci i dorosłych oraz konkursem 
o tematyce historycznej. Organizatorzy przygotowali również wystawę 
związaną z naszym regionem - 30 eksponatów przybliżających 
ewaluację naszego regionu. Cykliczne powtarzanie tego typu wystaw 

plenerowych będzie na pewno wartościowym przesłaniem dla kolejnych 
pokoleń w pielęgnowaniu tradycji i pamięci o przodkach i ich życiu. 

 
 
 
 
 



 

 

9. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Historia Polski – śladami miast królewskich. 

 
Mieszkańcy Gruszek i okolicznych miejscowości z Gminy Kłaj mieli 
możliwość uczestnictwa we wspaniałym projekcie dającym możliwość 

poznania miejsc związanych z historią Polski. Był to wyjazd do muzeów 
na Ziemi Sandomierskiej. Wystawy muzealne od prehistorii do 
współczesności były żywą lekcją  historii, dlatego nie można tego 
wyjazdu nazwać „ wycieczką” ale zadaniem niosącym za sobą 
wielopoziomowe wartości kulturowe, społeczne i naukowe. 

 

10. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Wędrówki dalekie i bliskie. Krajobraz kulturowy Gminy      
Kłaj. 
 
Podstawą projektu były dwa działania. Pierwszym z nich był cykl 
prelekcji poświęconych dziedzictwu kulturowemu a szczególnie 
dziedzictwu niematerialnemu naszej gminy w jego różnych odcieniach. 
Odkrywanie przeszłości to tajemnica a często historia i jej zgłębienie 
może być zaskakująca. Tematem prelekcji, które prowadził zespół 

profesjonalnych genealogów ze stowarzyszenia „ Your Roots in Poland 
– twoje korzenie w Polsce” były rodzinne wspomnienia, fotografie, 
opowieści dziadków, pamiątki, stare książki, listy, dokumenty, tradycje 
świąteczne, groby, podwórko. Drugą oś projektu stanowił projekt 
książki poświęconej lokalnemu dziedzictwu pod tytułem „Wędrówki 

dalekie  i bliskie. Krajobraz kulturowy Gminy Kłaj”. W książce ujęto 
teksty zebrane podczas badań, kwerend, obserwacji i wywiadów ze 
starszymi mieszkańcami gminy przez członków Regionalnego Koła 
Historycznego „Zadora”. Ta książka to dowód przemian – czasem 
niedostrzegalnych, które jednak pozostawiły trwałe ślady swojej 

aktywności w dziedzictwie materialnym, namacalnym a czasem tylko 
w ludzkiej mentalności i spojrzeniu na rzeczywistość. 

 
11. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Gminny festiwal muzyczny 2021 
 
 - nie wykonano zadania – podpisano porozumienie o rozwiązaniu 
umowy 

  

12. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Śpiew łączy ludzi – cykl koncertów gminnego chóru  
„ Gaudium” 
 
Zajęcia chórzystów rozpoczęły się 1 czerwca i realizowane były  

do 30 listopada. Ogółem zrealizowano 634 zajęcia – próby chóru. 
Dodatkowe spotkania odbywały się w drugiej połowie sierpnia  



 

 

a we wrześniu rozpoczęto przygotowania do listopadowych koncertów 

pieśni patriotycznych. Niestety, sytuacja epidemiczna, duży wzrost 
zachorowań  na Covid -19 zmusiła organizatorów do odwołania 
koncertu w ramach V Przeglądu Pieśni Patriotycznych, które miały się 
odbyć na sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj. Trzy koncerty pieśni 
patriotycznych odbyły się w Łężkowicach, Brzeziu i Kłaju. 

 

13.  Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Zlot samochodów historycznych. 
 

Projekt składał się z trzech współzależnych od siebie zadań: 

1. Konkurs plastyczny „ Spacer z historią w tle” adresowany był  
do uczniów szkół podstawowych Gminy Kłaj i dotyczył prezentacji 

obiektów gminnych w formie plastycznej. Powołane jury 
nagrodziło prace konkursowe a młodsze dzieci mogły 
pokolorować przygotowane malowanki przedstawiające zabytki 
gminne. 

2. Gra terenowa „ W poszukiwaniu historii”. Zadaniem uczestników 

było poszukiwanie odpowiedzi na pytania zawarte w teście 
tematycznym. Aby odpowiedzieć na pytania należało odwiedzić 
miejsca wymienione w karcie gry terenowej. W tej grze wzięło 
udział 14 zespołów. 

3. Zlot samochodów historycznych. Do udziału w tym zjeździe 

zaproszono posiadaczy samochodów zabytkowych oraz aut 
królujących na drogach w czasach PRL. Na parking Urzędu 
Gminy zjechały się aż 34 zarejestrowane załogi pojazdów. Wśród 
samochodów królowały Fiaty 126p ale można było zobaczyć 
również Syrenkę, Poloneza, Fiata 125p, Forda Taurusa, Fiata 500, 

Rolls – Royca, Volvo a także osobowo - dostawcze Żuki. 
Zaprezentowały się również motorowery Komar i wiele innych 
motocykli. 
 

14. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Taneczne urodziny. 
 

Wydarzenie zostało zrealizowane w Loft To Dance w Krakowie.  
W widowisku brało udział 80 młodych tancerzy Akademii Ruchu. 
Występy zostały nagrane i w profesjonalnej oprawie udostępnione 
szerokiej grupie publiczności po to, by zachęcić inne młode osoby  
do ruchu, do tańca. Uczestnicy tego wspaniałego wydarzenia mogli 

poczuć się jak na profesjonalnej gali. Przegląd taneczny promujący 
młodych tancerzy oraz Gminę Kłaj spotkał się dużą aprobatą 
społeczności lokalnej a drobne nagrody i pamiątki miały stanowić 
symbolicznie zaciśnięte więzi skutkujące w przyszłości kolejnymi 
pokazami. 



 

 

 

15. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Dekoracje w kulturze ludowej dawniej i dziś. 
 

Wszystko powoli, precyzyjnie i starannie zaplanowane i przeżywane  
we właściwym czasie, we właściwy sposób. Tak właśnie do „Świąt” 
przygotowywali się mieszkańcy Gruszek, Brzezia i inni mieszkańcy  
z Gminy Kłaj realizując zadania obejmujące stworzenie dekoracji, które 
zniknęły już z naszych domów. Jakie to dekoracje?  

To dekoracje o szczególnym znaczeniu i jedyne w swej 
niepowtarzalności i symbolice, a były to: światy z opłatka, podłaźniczka 
czy pająk z papieru i słomy. W drugim etapie zorganizowany został 
wyjazd do manufaktury ozdób szklanych Armar w Bęble. Na miejscu 
odbyły się warsztaty dekorowania bombek choinkowych a uczestnicy 

zostali wtajemniczeni w proces tworzenia skomplikowanych bombek 
formowanych w rozmaite kształty. Po powrocie, Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich Gruszki wykonały przepiękne stroiki, które zostały 
przekazane na kiermasz świąteczny. 

 

16. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zdanie: Historia zapisana zielenią rozkwita na naszych oczach – 
powróćmy do ogrodów. 
 

W ramach realizacji zadania został zorganizowany wyjazd do Ogrodu 
Botanicznego w Krakowie. Dzięki temu uczestnicy poznali historię 
najstarszego w Polsce i jednego z najstarszych Ogrodów w Europie. 
Szczególnie da dzieci było to ekscytująca lekcja przyrody ponieważ 
mogli z bliska zobaczyć jak rosną banany i granaty na drzewach czy też 

jak wygląda prawdziwa wanilia. Znane z obrazków rośliny były na 
wyciągnięcie ręki. Projekt ten miał na celu propagowanie zachowania 
proekologicznego oraz miał uświadomić znaczenie i wartość kontaktu  
z przyrodą. Wyjazd ten był połączony z wyjazdem na warsztaty  
w manufakturze cukierków CiuCiu. Frajda dla dzieci i dużo radości – 

bezcenne. Kolejnym działaniem był zakup roślin do kwietnika na plac 
zabaw w Gruszkach oraz przy Szkole Podstawowej w Brzeziu.  

 

17. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „ Alfa” 
Zadanie. Rajd pieszy – śladami młodzieńczych wędrówek Karola 
Wojtyły. 
 
Główny cel zadania to: zorganizowanie wyjazdu turystycznego 

młodzieży połączonego z poznaniem nauki społecznej Jana Pawła II 
oraz poznanie różnic kulturowo – religijnych chrześcijaństwa obrządku 
wschodnio – greckokatolickiego. Aktywny wypoczynek to trzydniowa 



 

 

wędrówka zorganizowana w czerwcu 2021 roku wytyczonymi trasami 

Beskidu Niskiego do bazy w Wysowej. Celem tych spotkań było 
wdrożenie młodzieży do świadomej turystyki z równoczesnym 
obcowaniem z kulturą, promocja aktywnego wypoczynku, otwarcie  
na wielokulturowość i odmienność. 

 

18. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja 
Zadanie. Uniwersytet Trzeciego Wieku ma już 10 lat. 
 

10 Lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku! W ramach zadania odbyło się 
spotkanie kulturalne w którym wzięło udział osiemdziesięciu studentów 

z terenu Gminy Kłaj. Powołanie UTW spełnia formułę działalności 
edukacyjnej, która przyczynia się do zaspokajania takich potrzeb 
seniorów jak: samokształcenie, poszerzanie wiedzy i umiejętności, 
wypełnianie w ciekawy sposób wolnego czasu, stymulację psychiczną 
i fizyczną a często realizację marzeń. Kształcenie otwarte w ramach 

UTW przybiera zróżnicowane formy poczynając od organizacji 
warsztatów, seminariów, kursów komputerowych a kończąc na 
wycieczkach i wyjazdach na koncerty czy do teatru. Słuchacze 
aktywowani są również w działalność sportową i turystyczną. 

 

19. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 
Zadanie. Gminna uroczystość poświęcona uchwaleniu Konstytucji 
3 Maja. 
 

- nie wykonano zadania – podpisano porozumienie o rozwiązaniu 
umowy 

 

20. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 
Zadanie. IV Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka 
 
W pikniku wzięły udział trzy pokolenia targowian: od najmłodszych 
dzieci po seniorów. Takie spotkanie pomogło w nawiązaniu kontaktów 
a wspólne spędzenie czasu pokazało, że wszystkie realizowane 
przedsięwzięcia mają jeden cel: jak najlepiej wychować dzieci w duchu 
takich wartości jak rodzina, wzajemny szacunek, poważanie dla drugiej 
osoby, zdrowie. Rodzinne zawody z nagrodami i inne atrakcje, takie 
jak: dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy -  pozwoliły wielu 
uczestnikom na oderwanie się od rutyny dnia codziennego, na odrobinę 
szaleństwa i swobody.  

 

 
 
 



 

 

21. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 
Zadanie. Gminny konkurs recytatorski. 
 

W konkursie wzięło udział 25 uczniów z terenu Gminy Kłaj 
we wszystkich kategoriach wiekowych ( klasy I-III, IV-VI,  
VII-VIII),którzy nagrali swoje występy – recytacja wiersza i fragmentu 
prozy. Udział w konkursie wymagał wyszukania tekstów literackich, 
pracy nad poprawną wymową i interpretacja tekstu. Poprzez 
pamięciowe opanowanie tekstu i naukę poprawnej interpretacji 
głosowej popularyzowano piękno języka ojczystego. Wyłoniono 14 
laureatów konkursu których nagrodzono upominkami a wszyscy 
zostali docenieni i wraz z gratulacjami otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

 
22. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy Smyk 
Zadanie. Gminne Święto Niepodległości. 
 

Uroczyste obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
odbyły się w Brzeziu przy pomniku J. Piłsudskiego. Wydarzenie to 
kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie a program artystyczny 
przygotowany przez młodzież szkolną przywołuje historię, o której nie 
możemy zapomnieć. Spotkanie „ku pamięci” zostało uświetnione 
koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Gaudium z Kłaja 
oraz okolicznościowym przemówieniem Wójta Gminy Kłaj. W intencji 
ojczyzny odbyła się msza święta w Kościele Parafialnym w Brzeziu. 
Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy pod pomnikiem to tylko symbol – 
ale symbol o wymiernym znaczeniu. 

 
23. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy Sprinter 
Zadanie. Sztafeta Pokoju. 
 

Sztafeta Pokoju została zorganizowana już 28 raz, co świadczy 
o trwałym jej wpisaniu w kalendarz imprez patriotycznych na terenie 
naszej gminy. Uroczysko Osikówka będące świadkiem tak ważnego 
i tragicznego wydarzenia, groby oraz pomnik w Puszczy Niepołomickiej 
przypominają wszystkim o historii naszego kraju i regionu. Wstępem 
do oficjalnych uroczystości był bieg pod nazwą „ Sztafeta pokoju”  
W biegu wzięły udział szkoły z Kłaja, Targowiska oraz z Grodkowic. 
Krótki apel ze słowem nawiązującym do historii tego miejsca  
i wydarzeń z nim związanych przeprowadził Pan Wojciech Smoter.  
Po części sportowej  miała miejsce Msza Święta poprzedzona krótką 
częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kłaju. Po uroczystej mszy został odczytany apel poległych oraz 
została oddana Salwa Honorowa przez Kampanię 5 Pułku Strzelców 
Podhalańskich z Przemyśla. Licznie przybyłe delegacje władz lokalnych 
i państwowych złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych. Bardzo duży 
udział w tym przedsięwzięciu świadczyła Jednostka Wojskowa z Kłaja 
oraz Nadleśnictwo Niepołomice. 



 

 

24. Podmiot. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych  
„Dobro Dziecka” 
Zadanie. Pszczyna. Plener artystyczno – integracyjny na łonie natury 
dla dzieci, młodzieży, opiekunów z terenu Gminy Kłaj. 
 
W dniu 29 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę 
dla podopiecznych do Pszczyny i Ogrodów w Goczałkowicach połączoną 
z plenerem artystycznym. Grupa 45 dzieci, opiekunów osób 
niepełnosprawnych zwiedzało w miejscowości Jankowice – Ośrodek 
Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej oraz Muzeum Zamkowe w Pszczynie 
a także Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach. Korzystając z tak 
pięknego krajobrazu przeprowadzono plener artystyczny wraz  
z krótkim kursem fotograficznym. Prace artystyczne zostały pokazane 
szerszej publiczności w dniu 9 lipca podczas przygotowanej wystawy 
połączonej z pokazem multimedialnym oraz w postaci zdjęć, na których 
utrwalono szczególnie piękne i niezapomniane chwile. 

 
25. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu 
Zadanie. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu. Sto lat historii. 
 
- nie przyznano dotacji 

 

26. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu 
Zadanie. Rodzinne Święto Brzezia. 
 

Rok 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną nie obfitował  
w imprezy plenerowe, tym większa była radość dzieci z Brzezia 
i okolicy, gdy druhowie i druhny z OSP Brzezie zorganizowali piknik 
dedykowany tylko im. Zaprezentowano sprzęt ratowniczo – gaśniczy  
oraz sposoby jego użytkowania. Dzieci mogły przymierzyć hełmy  
i spróbować założyć ubiór bojowy. Najbardziej oblegane były 
dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Dzieci bardzo się cieszyły, że mogą 
pobawić się w bańkach mydlanych i wziąć udział w konkursie 
plastycznym dotyczącym pracy strażaków. Na każdego czekała słodka 
przekąska i drobne nagrody. 

 
27. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie 
Zadanie. Piknik Strażacki w Szarowie. 
 

Podstawowym celem imprezy było zwrócenie uwagi na obowiązki, 
zadania i pracę strażaków. Zaprezentowano podstawowe zasady 
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, poruszono kwestie 
związane z bezpieczeństwem w życiu codziennym oraz przeprowadzono 
warsztaty treningowe dla dzieci z zakresu musztry strażackiej. 
Wydarzenie to było okazją, by przedstawić społeczny wymiar służby 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz  zaprezentować samochód i sprzęt 
ratowniczo – gaśniczy. Wydarzenie to doskonale odzwierciedlało 



 

 

przekaz, że nic tak nie łączy różnych pokoleń jak wspólna zabawa, 
muzyka i śpiew. 

 

28. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach 
Zadanie. Piknik rodzinny. 
 
- nie wykonano zadania – podpisano porozumienie o rozwiązaniu 
umowy 

 

29. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 
Zadanie. Dożynki Gminne – Dni Dąbrowy 2021. 
 

Piękna pogoda i wakacyjny weekend sprzyjały zabawie kulturalno – 
edukacyjnej czyli Dożynkom w Dąbrowie w okresie kulminacji 
wszystkich zbiorów. Świętem rolników bardzo zainteresowali się 
mieszkańcy Gminy Kłaj. Mogli oni zapoznać się z różnymi sposobami 
przetwarzania produktów z własnych gospodarstw. Wystawa plonów  
i produktów z własnych hodowli miała na celu propagowanie zdrowego 
i ekologicznego stylu życia, dbania o zdrowie a jednocześnie wspieranie 
tych, którzy wkładają ogromny wysiłek by pozyskać te wartościowe 
dary natury. Zwieńczeniem i podsumowaniem całego wydarzenia było 
opracowanie pierwszego zarysu książki o historii Dąbrowy opisującej 
tradycje, zwyczaje i życie mieszkańców na przełomie lat w Dąbrowie  
i Gminie Kłaj.  

 

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
 
1. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy Targowianka 
Zadanie. Popularyzacja sportu w miejscowości Targowisko. 
 
W roku 2021 LKS Targowianka prowadził treningi dla ośmiu grup 
piłkarskich. Wzrost formy jak i poprawa umiejętności fizycznych  
i technicznych zaowocowały bardzo dobrymi wynikami drużyn  
w rozgrywkach. Zajęcia prowadzone były na boiskach trawiastych, 
orliku, w terenie oraz na halach sportowych. W treningu brało udział 
około 90 zawodniczek i zawodników w grupach wiekowych: skrzaty, 
żaki, orliki, młodziki i trampkarze. Każda drużyna odbywała dwa lub 
trzy treningi w tygodniu a wyjazdy na mecze rozgrywane były zgodnie 
z terminarzem PZPN. Dodatkowo Klub zorganizował 3 turnieje dla 
dzieci, w tym jeden międzynarodowy na hali sportowej w Kłaju. 
 
 
 
 
 



 

 

2. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Szarowie 
Zadanie. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 
 
Piłka nożna jest dyscypliną sportową która wymaga gry zespołowej 
więc poprzez organizowanie zawodów, meetingów  LKS „ Zryw” 
próbuje zachęcić sympatyków piłki nożnej do spędzania wolnego czasu 
z daleka od komputera, telefonu czy telewizora. W tygodniu odbywały 
się dwa treningi dla seniorów pod okiem trenera oraz jeden mecz  
w którym uczestniczy drużyna seniorów, trener, członkowie klubu  
i kibice piłkarscy. W czasie pandemii oprócz treningów odbywały się też 
zajęcia online na których analizowano mecze, opracowywano taktykę  
i analizowano błędy. Spotkania na boisku to nie tylko nauka ćwiczeń 
budujących mięśnie i sprawność ruchową – to również nauka 
podejmowania decyzji, współpracy, pomocy innym, gry fair play  
a często to nauka pogodzenia się z przegraną czy porażką. 
 
3. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzezie 
Zadanie. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w Gminie 
Kłaj poprzez organizację zajęć sportowych. 
 
Drużyna LKS „ Start” Brzezie aktywnie trenowała w okresie od marca 
do listopada. Treningi odbywały się w godzinach wieczornych dwa razy 
w tygodniu. Wysiłek i regularne ćwiczenia zaowocowały awansem 
pierwszej drużyny do wyższej klasy rozrywkowej – klasy wielickiej, 
gdzie na półmetku rozgrywek zajmują wysoką – 4 lokatę. Głównym 
celem projektu było promowanie osiągnięć Klubu „Start” Brzezie  
oraz wzmocnienie pozycji Gminy Kłaj jako prężnego ośrodka piłki 
nożnej. Dzięki zapewnieniu profesjonalnej obsługi udało się pozyskać 
nowych fanów i sympatyków piłki nożnej i zachęcić młodzież do 
aktywnego spędzania czasu. 
 
4. Podmiot. Towarzystwo Sportowe „Wolni”  Kłaj 
Zadanie. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Kłaj. 
 
W zajęciach treningowo- szkoleniowych  TS „Wolni” udział wzięło 
ponad 100 beneficjentów w 5 grupach wiekowych: 
- rozegrano 16 meczy w kategorii orlików ( 8-10 lat) 
- rozegrano 26 meczy w kategorii młodzików ( 10-12 lat) 
- rozegrano 28 meczy w kategorii trampkarzy ( 12-14 lat) 
- rozegrano 22 mecze w kategorii juniorów ( 15-17 lat)  
- rozegrano 28 meczy w kategorii seniorów (18-35 lat) 
Zajęcia treningowe były prowadzone systematycznie dwa razy  
w tygodniu przez doświadczonych, licencjonowanych trenerów,  
co znacznie przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć. Wszystkie 
działania zostały zrealizowane o własną bazę treningową  
z wykorzystaniem wkładu rzeczowego jakim jest własny stadion i jego 
wyposażenie włącznie z posiadanym sprzętem sportowym. 
 
 
 
 



 

 

5. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
Zadanie. Sportowy wrzesień 2021. 
 
- nie przyznano dotacji 
 
 
6. Ludowy Klub Sportowy Targowianka 
Zadanie. Organizacja turniejów ogólnopolskich. 
 
- nie przyznano dotacji 
 
7. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Pasje szachowe w naszej gminie – VII Turniej o Puchar 
Szachowego Króla Gminy Kłaj. 
 
W przeprowadzenie turnieju zaangażował się Klub Sportowy 
„Szachownica” z Kłaja. Walka o tytuł Szachowego Króla była zacięta 
pomimo, iż ze względu na trudny czas pandemii w konkurencji wzięło 
udział tylko 23 uczestników. Pomimo ograniczonych możliwości  
i mniejszej niż zwykle frekwencji atmosfera turnieju była 
niepowtarzalna. Rywalizacja była zacięta, szachiści w skupieniu 
walczyli o jak najlepsze wyniki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
oraz przypinki upamiętniające udział w turnieju. Stowarzyszenie 
zadbało również o wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców.  
W kategorii OPEN niekwestionowanym Królem został Pan Piotr 
Uchman. Gratulujemy! W przerwie można było pochrupać ciasteczka 
czy tez zjeść kanapeczkę. 
 
8. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” 
Zadanie. Organizacja współzawodnictwa sportowego i rekreacja  
w zakresie piłki ręcznej oraz turystyki pieszej. 
 
Głównym celem zadania była organizacja współzawodnictwa 
sportowego w dyscyplinie piłka ręczna oraz pieszej turystyki.  
To również organizacja pozalekcyjnego życia uczniów, organizacja 
zawodów sportowych, turniejów. Zadanie było realizowane w hali 
sportowej w Szarowie oraz w innych obiektach sportowych małopolski. 
Przeprowadzono 60 godzin treningów piłki ręcznej, odbyły się 3 
wyjazdy na mecze w Małopolskiej Lidze Młodziczek. W ramach 
turystyki pieszej zorganizowano następujące piesze rajdy. 
- Szlakami Kopców Krakowskich 
- Podkrakowskie Dolinki Jury Krakowsko – Częstochowskiej 
- Beskid Wyspowy 
- Beskid Niski 
- Wąwóz Homole 
- Jaworzyna Krynicka i Góra Parkowa 
- Park Rzeki Wilgi 
 
 
 
 



 

 

9. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” 
Zadanie. Biegi przełajowe – Dzień Dziecka w Powiecie Wielickim na 
sportowo. 
 
- nie przyznano dotacji 
 
10. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja 
Zadanie. Olimpijskie zmagania sportowe seniorów Gminy Kłaj szansą 
na rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej osób starszych – 
Edycja II. 
 
Seniorzy z naszej gminy świadomie i konsekwentnie utrwalają 
zachowania prozdrowotne i szukają różnych sposobów, by 
rozreklamować zdrowy styl życia i ruch wśród pokolenia 50+.  
Tym razem grupa 16 osób z Gminy Kłaj wzięła udział w Olimpiadzie 
Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych 
w 2021 roku. Olimpiada odbywa się cyklicznie a zawodnicy 
rywalizować mogą w konkurencjach takich jak m.in. kajakarstwo, 
pchnięcie kulą, biegi na krótkich dystansach, łucznictwo, strzelectwo, 
tenis stołowy, przełaje rowerowe czy turniej brydżowy. Zawody  
i uczestnictwo w Olimpiadzie zachęca startujących do regularnych 
treningów, kształtuje nawyk dbania o własne ciało, sprawność 
psychofizyczną i dobrą kondycję. 
 
11. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 
Zadanie. Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej. 
 
- nie przyznano dotacji 
 
 
12. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” 
Zadanie. Sportowo - rekreacyjne zmagania. 
 
Zorganizowanie imprez, zajęć, wyjazdów adresowane było do dzieci  
z Brzezia oraz okolicznych miejscowości z Gminy Kłaj. Odbiorcy – mali 
sportowcy, mieli doskonałą okazję do rozwoju swoich umiejętności 
sportowych, wzmocnienie tężyzny fizycznej poprzez udział w takich 
zajęciach jak tenis stołowy, piłka nożna, wyjazdy na basen pływacki. 
Liczne turnieje w wyżej wymienionych kategoriach i odnoszone tam 
sukcesy były inspiracją i zachętą dla innych do korzystania  
z możliwości uczestniczenia w tego typu oferowanych zabawach. 
 
 
13. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „ Sprinter” 
Zadanie. Sport dla każdego. 
 
UKS „Sprinter” organizuje życie sportowe uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kłaju  od kilkunastu lat. Klub stara się zaproponować różne formy 
aktywności fizycznej pozaszkolnej i dostosować je do zainteresowań 
uczniów. Sportowy rok rozpoczęto od sztafetowych biegów 



 

 

przełajowych, w których od kilku lat Sprinter odnosi sukcesy. Kolejne 
miesiące przynoszą również emocje związane z udziałem  
w zawodach powiatowych i rejonowych w piłce ręcznej. Sukcesywnie 
korzystano też z obiektu lekkoatletycznego w następujących zawodach: 
- Indywidualna Liga Lekkoatletyczna 
- Drużynowa Liga Lekkoatletyczna 
- Czwórbój Lekkoatletyczny 
- Trójbój Lekkoatletyczny 
Zwieńczeniem zawodów lekkoatletycznych był Meeting 
Lekkoatletyczny im. Zdzisława Bąka.  
 
 
14. Podmiot. Klub Sportowy Szachownica Kłaj 
Zadanie. Szachowa inspiracja. 
 
W ramach zadania uczestnicy brali udział w wyjazdowych zawodach 
na terenie małopolski. W Krakowie, na turnieju międzynarodowym  
pn. „Szachy i Nauka” nasi reprezentanci drużynowi zajęli III miejsce 
a w konkurencjach indywidualnych zajęli srebrny i złoty medal.  
Zorganizowano 10 turniejów w trybie online. Turnieje te  były 
sędziowane przez Sędziów Klasy Państwowej. Zorganizowano dwa 
turnieje stacjonarne w WDK w Szarowie w których wzięło udział 16 
zawodników z normami na kategorie szachowe nadane przez Polski 
Związek Szachowy. Bardzo chętnie miłośnicy tej królewskiej gry 
wysłuchali wykładu z doświadczonymi instruktorami dla juniorów na 
poziomie zaawansowanym między innymi z Mistrzem Fide Kacprem 
Polokiem oraz Pawłem Mrozińskim. 
 
 
15. Podmiot. Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 
Zadanie. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie 
Kłaj. 
 
Szkolenia prowadzone przez Klub Karate w Kłaju to przede wszystkim 
działalność edukacyjna, popularyzacja i upowszechnianie kultury 
fizycznej a w szczególności karate ze wskazaniem na jego moralny etos 
dyscypliny. Poprzez sport organizatorzy starali się mocno budować 
walory społeczne, wychowawcze i zdrowotne oraz wdrażać zasady 
sportowej rywalizacji fair play. Pomimo problemów związanych  
z pandemią udało się zorganizować obozy letnie, półkolonie, wyjazdy 
na zgrupowania kadry narodowej i liczne szkolenia ogólnopolskie. 
Udało się również kontynuować zajęcia z zakresu samoobrony dla 
dorosłych. Niebagatelnym i wymiernym rezultatem prowadzonych 
treningów i wyjazdów szkoleniowych są wyniki zawodników na 
zawodach rangi mistrzowskiej oraz imprezach rangi światowej. 
 
 
 
 
 
 



 

 

16. Podmiot. Klub Sportowy Podwawelski 
Zadanie. Puchar Wójta Gminy Kłaj w  Rock”n’ Rollu  Akrobatycznym. 
 
Popularyzacja Rock”n”Rolla  Akrobatycznego - jednej z nowych 
dyscyplin sportowych promującej radość i dającą satysfakcję 
zawodnikom z uprawiania tej pięknej i dynamicznej dyscypliny sportu 
była wyzwaniem i celem do zrealizowania przez Klub. W VI Pucharze 
Wójta Gminy Kłaj wzięło udział 70 zawodników w dwóch kategoriach 
wiekowych: 
- par młodzików młodszych dla zawodników do 11 roku życia 
- formacji tanecznych open 
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i medale a finaliści odebrali 
puchary, statuetki i nagrody rzeczowe. Informacje zamieszczone na 
stronach internetowych Klubu zebrały wiele odsłon a wydarzenie 
cieszyło się szeroką popularnością na portalach społecznościowych. 
 
 
 
 
 

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. 

 

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.  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj  - Gminny festiwal muzyczny 

2021. 
2.  Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach - Piknik rodzinny. 

 
3.  Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” - Gminna uroczystość 

poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. 

 

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. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” – Biegi przełajowe – Dzień 
Dziecka w powiecie wielickim na sportowo. 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” – Międzyszkolny Turniej 
Halowej Piłki Nożnej 

3. Ludowy Klub Sportowy „Targowianka” – Organizacja Turniejów 
Ogólnopolskich 

4. Ludowy Klub Sportowy „Targowianka” – wycieczka do Warszawy 
dzieci i młodzieży trenującej w LKS Targowianka -Targowisko 
wraz z opiekunami. 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu – Ochotnicza Straż Pożarna 
 w Brzeziu. Sto lat historii. 

6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko – Sportowy wrzesień. 

 

 

 

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 

19. 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 Kłaj  
z 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 2021 r. prowadzone było w dwóch 
podstawowych formach: finansowej i pozafinansowej. W wyniku 
rozliczenia udzielonych przez Gminę Kłaj w 2021 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,  
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. 

 

Wydatki Gminy Kłaj na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

zrównane z organizacjami pozarządowymi 

 

 

 

 

Kultura Sport Pomoc społeczna Ekologia

2106 80000 110000 0 0

2017 80000 110000 0 0

2018 85000 130000 0 2000

2019 100000 150000 30000

2020 110000 150000 31000 8000

2021 110000 150000 32000
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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 Kłaj 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 


