
 

 

SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY GMINY KŁAJ  
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI  

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ  
POŻYTKU PUBLICZNEGO  
              W ROKU 2022 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie: Jadwiga Solarz 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

 Kłaj, marzec  2023 



 

 

 

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 fizycznej i sportu 

 

 

 

 

 
Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi w roku 
2022 prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
(Dz.U. Z 2020r.poz.2057 z późn.zm.) oraz Uchwałą  
Nr XXXVIII/315/2021 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 listopada 2021 r  
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 2022 roku. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłaj 

Nr OA.0050.92.2021 z dnia 07.12.2021 r  na wsparcie  realizacji 
zadań przeznaczono kwotę: 

 

260000zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy 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) 

  

 

 
 

 
 

Miejsce i czas konkursu 
Gmina Kłaj 
07.12.2021 –  31.12.2021  
 
 

 
Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej  
 

1. Jadwiga Solarz - przewodnicząca komisji, reprezentant organu 
wykonawczego 

2. Małgorzata Balik - członek komisji, reprezentant organu 
wykonawczego 

3. Magdalena Baster - członek komisji, reprezentant organizacji 
pozarządowych 

4. Agnieszka Wróbel  - członek komisji, reprezentant organizacji 
pozarządowych 

 
 

 
 

 
 



 

 

Liczba zgłoszonych ofert oraz całkowity koszt 
proponowanych zadań: 

- 48 
- 427057.50 ZŁ 

 

 
 
 
1. Dotacja:  110 000zł – w zakresie  wspierania kultury, 
sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego   
 - 33 oferty  na kwotę 201 447.50 zł 
 
 

2. Dotacja:  150000zł – w zakresie wspierania 
 i upowszechniania kultury fizycznej –  
 - 15 ofert   na kwotę 225 610 z  
 
 

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

 
     - 48 
 
 
 
 

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,  
realizacja zadań publicznych zlecona została następującym 
podmiotom: 

 

 
 



 

 

UPOWSZECHNIANIE 
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

1. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Organizacja wieczoru kulturalnego „Dzień Seniora 2022” 

Dotacja. 2900 zł 

Głównym adresatem zadania byli seniorzy Gminy Kłaj a wieczór 
kulturalny w Domu Kultury w Łysokaniach, wspólne śpiewanie 
znanych utworów, występy artystyczne, wesołe zabawy i konkursy 
miały na celu zintegrowanie osób i poprawę stosunków międzyludzkich 
w małej społeczności lokalnej. 

 

2. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Ręce pełne talentów – warsztaty rękodzieła, sztuki ludowej  
i plastyki obrzędowej. 

Dotacja. 3000 zł 

Mieszkańcy Gminy Kłaj mieli okazję uczestnictwa w cyklu atrakcyjnych 

wydarzeń kulturalno-artystycznych prezentujących różne techniki 
tworzenia rękodzieła sztuki ludowej. Każde warsztaty miały tematykę 
nawiązującą do aktualnej pory roku i kalendarza imprez 
okolicznościowych. Oprócz tradycyjnych dekoracji wykonanych 
tradycyjnymi metodami zaprezentowano współczesne dekoracje 
inspirowane folklorem. 

 

3. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Gminny festiwal muzyczny 2022 

Dotacja. 4250 zł 

Dzieci i młodzież naszej gminy miały okazję zaprezentowania swojego 
talentu i swojej pasji zarówno w kategorii wokalnej jak  

i instrumentalnej. W wydarzeniu uczestniczyło 38 wykonawców -  
w kategorii wokalnej -16 osób a w kategorii instrumentalnej 23 
uczestników. Festiwal odbywał się w dwóch etapach. Druga część to był 
koncert laureatów wraz z wręczeniem nagród, gratulacji, rozdanie 
upominków i sesja zdjęciowa. 

 

 

 



 

 

4. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 

Zadanie. Listopadowe koncerty chóru Gaudium. V przegląd pieśni 
patriotycznych. 

Dotacja. 6220 zł 

W ramach projektu zrealizowano trzy koncerty. Pierwszy koncert 
chóru Gaudium odbył się podczas gminnych obchodów Święta 
Niepodległości w Brzeziu. Drugi koncert odbył się w Kłaju w połączeniu 
z występem Uczniów Szkoły Muzycznej z Mikluszowic ( filia w Kłaju  
i Nowym Brzesku) a trzeci koncert to V Przegląd Pieśni Patriotycznych 

który wpisał się w 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
To patriotyczne wydarzenie uświetnił koncert pięciu chórów: Cameraty 
z Wieliczki, Cantaty z Niepołomic, Salt Singers z Bochni, Totus Tuus  
z Podłęża, Gaudium z Kłaja oraz 25 osobowa grupa taneczna Akademii 
Ruchu.  

W związku, że z przyczyn niezależnych nie mógł się odbyć zaplanowany 
koncert w miejscowości Regulice  - na konto UGK zwrócono 

niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1000 zł  
( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

 

5. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Organizacja pikniku historycznego „Dni Łysokań 2022” 

Dotacja. 2900 zł 

W dniu 20 sierpnia 2022 roku przeprowadzona została impreza 

plenerowa popularyzująca wiedzę o lokalnej historii oraz innych 
aspektach historii Polski.  W trakcie pikniku, festynu można było 
obejrzeć eksponaty sprzętów historycznych, wystawę artykułów, 
książek, prasy, albumów, kronik itd . Promowano też zainteresowanie 
wiedzą historyczną przeprowadzając liczne konkursy i zabawy  
z zagadkami o ciekawostkach w dziejach historii. 

 

6. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Wędrówki dalekie i bliskie. Panorama kulturowa Gminy Kłaj. 

Dotacja. 5100 zł 

W ramach projektu zostało zrealizowane spotkanie z młodzieżą na 
temat roli dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Uczestnicy 

spotkania mieli na celu wyłuskać niezrozumiałe słowa które wyszły już 
z użycia a następnie  wyjaśnić i opracować ich gwarowe znaczenie. 
Drugą oś projektu stanowił pomysł wydania publikacji poświęconej 
lokalnemu dziedzictwu pt „Wędrówki dalekie i bliskie. Panorama 
kulturowa Gminy Kłaj. Książka zawiera wyimki z dziejów naszej 

gminy, treści zebrane podczas badań, kwerend i wywiadów 



 

 

 ze starszymi mieszkańcami oraz przybliża nam temat  ludów 
zamieszkujących przed dwoma tysiącami lat nasze tereny. 

 

7. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Tańcem do zdrowia. 

Dotacja. 4000 zł 

Wydarzenie odbyło się 9 kwietnia 2022 roku w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Kłaju. W widowisku artystycznym brało udział 127 

młodych, zdolnych tancerzy. Dzięki profesjonalnemu nagłośnieniu 
 i oświetleniu – widownia licznie zgromadzona  miała zapewnioną 
odpowiednią jakość akustyczną oraz wizualną dającą efekt estradowy. 
Taneczny spektakl w wykonaniu formacji Akademii Ruchu promujący 
drogę do zdrowia  poprzez taniec zakończono wręczeniem pucharów, 

medali i gadżetów oraz symbolicznym zaciśnięciem więzi które  
w przyszłości pomogą promować zdolnych tancerzy i Gminę Kłaj. 

 

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

Dotacja. 3000 zł 

W ostatnią niedzielę września, po raz trzeci gościliśmy na terenie Kłaja 
miłośników samochodów, których popularność przypadała na lata 
1965- 1993. Zlot był częścią projektu i gościł 44 uczestników, pasjonatów 
czterech kółek. Wśród samochodów królowały Fiaty 126p, Syrenki, 
Fiaty 500, Fordy Taunusy, Skody oraz osobowo-dostawcze Żuki  
i Lubliny. Oglądać też można było motocykle. Niedzielne spotkanie 

poprzedziła gra terenowa pt „ W poszukiwaniu historii”. Zadaniem 
uczestników było poszukanie w terenie odpowiedzi na pytania 
dotyczące zabytkowych aspektów naszej gminy. Wielce przydatnym 
okazały się wręczane uczestnikom zlotu gadżety samochodowe np. 
odblaski, trójkąty czy kamizelki odblaskowe promujące bezpieczeństwo 
na drogach zarówno dla pojazdów jak i pieszych. 

 

9. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Ocalić od zapomnienia – tablice historyczne – ku pamięci. 

Dotacja. Nie przyznano dotacji. 

 

 

 



 

 

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

Dotacja. 5730 zł 

Uczestnicy zadania ( przeszło 50 osób) mieli okazję poznać zaskakujące 

historie zamku w Łańcucie i osobliwe żywota osobowości z nim 
związanych. Turyści mogli poczuć ducha historii zwiedzając Muzeum 
Zamkowe, wozownię, storczykarnie itd  oraz słuchając opowieści 
przewodnika w synagodze. Dzieci chętnie i z zaciekawieniem oglądały 
przedmioty codziennego użytku oraz wystawy interaktywne. 

 

11. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpijczyk”                    
Zadanie. Gminny konkurs recytatorski – „Małe i Duże Misie’. 

Dotacja. 1500 zł 

Konkurs recytatorski był zorganizowany po raz kolejny w oddziałach 
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach. Warunkiem 
przystąpienia do etapu gminnego było przeprowadzenie eliminacji 

wewnątrzszkolnych w celu wyłonienia laureatów do kolejnego szczebla.  
Na szczeblu gminnym wzięło udział łącznie 41 dzieci z terenu Gminy 
Kłaj z czego 9 z nich zajęło trzy pierwsze miejsca w poszczególnych 
kategoriach wiekowych – nagrody główne. Pozostali uczestnicy także 
otrzymali okolicznościowy dyplom i upominek. 

 

 

12. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 
Zadanie. Mama, Tata i Ja – cztery godziny dla rodziny. 

Dotacja. 3000 zł 

Celem pikniku było świętowanie trzech uroczystości: Dzień Mamy, 
Dzień Taty i Dzień Dziecka. Wszystkie punkty znalazły odzwierciedlenie 
w przebiegu pikniku, który był wspólnym przedsięwzięciem nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Dzieciaki z przedszkola i szkoły w Grodkowicach 

przygotowały program artystyczny a potem całe rodziny mogły 
korzystać z rozmaitych atrakcji i animacji. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszył się dmuchany zamek i zjeżdżalnia a także 
kąpiel w pianie. Słodkie przysmaki dodatkowo umilały czas. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

13. Podmiot. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj. 
Zadanie. Poznaj swój kraj – Zamki Piastów Śląskich – szlakiem 
zabytków i sztuki ziemi dolnośląskiej. 
 
Dotacja. 6200 zł 
 
Naoczne zapoznanie się beneficjentów z miejscami upamiętniającymi 
naszą historię i kulturę narodową pozwoliło na czynne kultywowanie 
polskich miejsc pamięci narodowej i dziedzictwa narodowego.  
W zadaniu uczestniczyło 50 beneficjentów z Gminy Kłaj, którzy 
zapoznali się z dobrami kultury i sztuki Wałbrzycha, Karpacza i okolic, 
zwiedzili Zamek Książ, podziemia oraz tarasy zamkowe księżnej Daisy, 
stare miasto, palmiarnie i rynek. Zwiedzili również najcenniejsze 
zabytki w Bolkowie i  w Osówce. W Świdnicy uczestnicy zadania 
zapoznali się z przepiękną, największą drewnianą Świątynią Pokoju 
wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego  
i Przyrodniczego UNSCO. 
 
 
 
14. Podmiot. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj. 
Zadanie. Poznaj swój kraj – Kompleks Klasztorny „ Święty Krzyż” – 
szlakiem ziemi kieleckiej. 
 
Dotacja. Nie przyznano dotacji. 
 
 
 
15. Podmiot. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj. 
Zadanie. Poznaj swój kraj – Bieszczady, architektura i sztuka – perła 
Karpat Wschodnich. 
 
Dotacja. Nie przyznano dotacji. 
 
 
 
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie. 
Zadanie. Poznajemy lokalną historię Gminy – młodzież w działaniu. 
 
Dotacja. 5000 zł 
 
Główną ideą i założeniem organizacji było zwiększenie świadomości 
historycznej i patriotycznej wśród mieszkańców Gminy Kłaj. W ramach 
tego zadania odbyło się 8 warsztatów tematycznych dla dzieci, 
młodzieży i ich rodziców z zakresu historii, patriotyzmu lokalnego, 
pierwszej pomocy , działań przeciwpożarowych, działalności OSP oraz 
Rady Sołeckiej. Drugim działaniem było zorganizowanie wyjazdu  
do Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz do Lotniskowej Straży 
Pożarnej. W wyjeździe brało udział 45 osób. 
 



 

 

17. Ludowy Klub Sportowy „ Targowianka”. 
Zadanie. Poznaj swój kraj – zwiedzanie Zakopanego i okolic przez dzieci 
i młodzież z Gminy Kłąj. 
 
Dotacja. 2700 zł 
 
W okresie wakacyjnym, delegacja dzieci i młodzieży trenująca  
w barwach Klubu udała się do stolicy polskich Tatr – do Zakopanego. 
Blisko 70 osobowa grupa wraz z opiekunami zwiedzanie rozpoczęła  
od wyprawy nad Morskie Oko, poznając historię polskiego taternictwa  
i geomorfologię gór. Po wizycie tego pięknego, górskiego jeziora 
uczestnicy udali się do centrum Zakopanego by zobaczyć zabytki 
kultury góralskiej oraz piękne obiekty sportów zimowych tj: 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Muzeum Stylu Zakopiańskiego 
im. S. Witkiewicza, Krupówki oraz Kompleks Sportowy Wielka 
Krokiew. Zwieńczeniem wycieczki był pobyt na termach Gorący Potok. 
 
 
 
18. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” 
Zadanie. Rajd Pieszy – śladami młodzieńczych wędrówek Karola 
Wojtyły. 
 
Dotacja. 6000 zł 
 
Główny cel zadania to zorganizowanie wyjazdu turystycznego 
młodzieży połączonego z poznaniem nauki społecznej Jana Pawła II 
oraz poznanie różnic kulturowo – religijnych, chrześcijaństwa 
obrządku wschodniego – grekokatolickiego. Aktywny wypoczynek  
to 3 – dniowa wędrówka zorganizowana w czerwcu dla 60 osób 
wytyczonymi trasami Beskidu Niskiego do bazy w Wysowej – kompleks 
Zacisze. Wyjazd ten był inspiracją i zachętą dla młodych ludzi do 
otwartości na wielokulturowość i odmienność ( łemkowszczyzna). 
 
 
 
19. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu. 
Zadanie. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu. Sto lat historii. 
 
Dotacja. 4000 zł 
 
Strażacy OSP Brzezie postanowili podzielić się historią jednostki  
z mieszkańcami Gminy Kłaj. W ramach projektu przygotowano 
wystawę przedmiotów zgromadzonych w jednostce, które maja wielką 
wartość historyczną po to, by mieszkańcy mogli się zapoznać ze 
zbiorami jednostki, by można było podjąć rozmowy i dyskusje na temat 
działalności straży na przestrzeni ostatnich stu lat. W załączeniu do 
książki o powstaniu OSP w Brzeziu stworzony został film edukacyjny na 
temat historii jednostki. Zarówno książka jak i prezentacja filmowa 
została udostępniona w szkołach i Bibliotekach publicznych. 
 



 

 

20. Ludowy Klub Sportowy Targowianka 
Zadanie. Poznaj swój kraj – Rzeszów i Łańcut – zabytki Pogórza 
Karpackiego. 
 
Dotacja. 2000 zł  
 
W okresie letnich wakacji , 70 – osobowa grupa dzieci i młodzieży 
wybrała się na wycieczkę w rejony Pogórza Karpackiego. Zwiedzanie 
ciekawych miejsc rozpoczęto od wizyty w Ratuszu Rzeszowskim  
i Letnim Pałacu Lubomirskich. Następnie uczestnicy udali się na spacer 
rzeszowskimi zakamarkami, gdzie mogli zobaczyć zabytkowe 
kamienice „ Luftmaszyna”, Alko i Tekielskiego. Po poczęstunku wszyscy 
udali się do muzeum sztuki cerkiewnej w Łańcucie. W Zamku mieli 
możliwość zobaczenia  Sali Balowej, Sali Kolumnowej i Teatru 
Dworskiego. 
 
 
 
21. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu. 
Zadanie. Rodzinne Święto Brzezia. 
 
Dotacja. 5000 zł 
 
W dniach 6-7 sierpnia na boisku sportowym w Brzeziu zebrali się 
tłumnie mieszkańcy i goście by razem bawić się, tańczyć i świętować –  
a atrakcji nie brakowało. W pierwszy dzień imprezy można było wziąć 
udział w zawodach strzeleckich o Puchar Naczelnika OSP. Wieczorem 
świetną zabawę gwarantowała Kapela Pod Nogę oraz DJ. W kolejnym 
dniu dzieci miały możliwość zabawy w pianie, zobaczenia z bliska 
samochodów strażackich oraz wzięcia udziału w konkursie 
plastycznym. Ponadto odbyła się akcja „Noś odblaski, bądź widoczny” 
oraz pokaz Zumby. Ciekawym punktem programu była prezentacja 
książki jednej z członkiń OSP dotyczącej 100- lecia działalności 
jednostki. Imprezą towarzyszącą był Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Kłaj. Centralnym punktem była loteria z  nagrodami 
ufundowanymi przez sponsorów. Przekąski, przysmaki, kołacze, napoje 
itd. prezentowało Koło Gospodyń z Gruszek a miły czas uświetnił swoim  
występem zespół Two WAy. Dzieci miały dla siebie strefę dmuchańców  
i zjeżdżalni oraz możliwość przejażdżki konnej. 
 
 
 
22. Podmiot. Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie 
Zadanie. 100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie. 
 
Dotacja. 5000 zł 
 
Ze względu na brak możliwości realizacji zadania – na konto UGK 
zwrócono kwotę dotacji w pełnej wysokości. 
 



 

 

23. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „ Smyk” 
Zadanie. Gminne Święto Niepodległości. 
 
Dotacja. 2000 zł 
 
Uroczyste obchody z Okazji 104 Rocznicy odzyskania niepodległości 
odbyły się przy pomniku J. Piłsudskiego w Brzeziu. W ramach zadania, 
które korzystnie wpłynęło na integrację społeczności lokalnej 
zrealizowano program artystyczny przygotowany przez społeczność 
Szkoły Podstawowej w Brzeziu, odbył się występ w wykonaniu chóru 
Gaudium z Kłaja, Wójt Gminy Kłaj wystąpił z okolicznościowym 
przemówieniem, odprawiono Mszę Św w Kościele Parafialnym  
w Brzeziu w intencji ojczyzny. By oddać hołd poległym żołnierzom 
zapalono znicze i złożono kwiaty. 
 
 
 
24. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” 
Zadanie. Sztafeta Pokoju. 
 
Dotacja. 2600 zł 
 
Uroczysko Osikówka, będące świadkiem tak ważnego i tragicznego 
wydarzenia, groby oraz pomnik poległych w czasie wojny żołnierzy  
w Puszczy Niepołomickiej przypominają wszystkim o historii naszego 
kraju i regionu. Wstępem do uroczystości był bieg pod nazwą „ Sztafeta 
Pokoju” w którym wzięło udział 5 drużyn z różnych szkól GK po 12 
zawodników w każdej. Bieg rozpoczął się od bramy jednostki wojskowej 
w Kłaju a honorowym starterem biegu został major tejże jednostki. Bieg 
zakończył się przy grobach poległych żołnierzy. Po części sportowej 
miała miejsce uroczysta Msza Święta, oraz występ upamiętniający 
wydarzenie -  przygotowany przez młodzież Szkoły Podstawowej  
w Kłaju. Krótki apel ze słowem nawiązującym do historii tego miejsca 
przeprowadził Pan W. Smoter – autor wielu książek o tematyce 
historycznej. Po uroczystej Mszy Świętej został odczytany apel 
poległych oraz oddana została Salwa Honorowa przez Kampanie 
Honorową 5 Pułku Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Przed 
pomnikiem zostały złożone wiązanki i został oddany hołd przez 
przybyłe delegacje władz lokalnych i państwowych. Tradycyjnie 
wszyscy uczestnicy ceremonii zostali poczęstowani „ wojskową 
grochówką”. 
 
 
 
25. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko 
Zadanie. Dni Targowiska 2022. 
 
Dotacja. 5000 zł 
 
Realizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej przyczyniła się do 
utrzymania cykliczności Dni Targowiska a więzi zbudowane podczas 



 

 

wydarzenia pozwoliły zaktywizować lokalną społeczność. W sierpniu 
organizatorzy zaprosili do wspólnej zabawy zapewniając szeroką gamę 
atrakcji zarówno najmłodszych jak i starszych mieszkańców naszej 
gminy. Oprócz wesołego miasteczka, zabaw z animatorami  
i posmakowania  licznych smakołyków można było wziąć udział  
w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa SRGK. Dla zwycięzców  
w różnych konkursach przygotowano upominki niespodzianki.  
Muzyczną oprawą zajmował się DJ Andrzej a dodatkową atrakcją 
wieczoru był koncert zespołu „Zbóje”. Zabawa trwała do białego rana. 
 
 
 
26. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko. 
Zadanie. Kiermasz Świąteczny. 
 
Dotacja. 3000 zł 
 
W chłodne grudniowe popołudnie, mieszkańcy wsi Targowisko  
i okolicznych  miejscowości mogli spędzić miło czas podczas 
Świątecznego Kiermaszu, ogrzać się przy ognisku i kosztować pysznych 
gorących napojów i świątecznych przysmaków. Gościem specjalnym 
Kiermaszu był Pan z długą, białą brodą w czerwonym stroju i workiem 
pełnym smakołyków. Święty Mikołaj – bo o nim mowa, częstował 
cukierkami wszystkie dzieci. W Świąteczną atmosferę wprowadzały 
prezentowane kolędy oraz pokaz Jasełek w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Targowisku. Mimo zimnego grudniowego popołudnia 
nie zabrakło chętnych do wspólnego kolędowania i międzypokoleniowej 
integracji mieszkańców. 
 
 
 
27. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko. 
Zadanie. Klub Seniora. 
 
Dotacja. 3000 zł 
 
Celem organizowanych spotkań z seniorami jest aktywizacja osób 
starszych, włączenie do aktywnego życia wsi. Do klubu należy 20 osób 
aktywnie uczestniczących w spotkaniach, wyprawach, spacerach  
i wyjazdach. W ramach tego projektu odbyło się 5 wyjazdów, seniorzy 
współpracowali z uchodźcami z Ukrainy, odwiedzali przebywających 
w świetlicy gości z Ukrainy organizując dla nich pomoc. W ramach 
spotkań członkowie Klubu przygotowywali tematyczne pogadanki  
i quizy, odbywały się dyskusje, wspólne rozwiązywanie problemów, 
wzajemne porady. Według własnych pomysłów i upodobań aktywni 
seniorzy wykonywali robótki ręczne i tworzyli kompozycje malarskie. 
 
 
 
 



 

 

28. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 
Zadanie. Turniej pięknego czytania. 
 
Dotacja. 1450 zł 
 
Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach: edycja szkolna ( każda 
szkoła w Gminie Kłaj przeprowadziła konkurs we własnym zakresie) 
oraz edycja gminna ( na tym etapie było trzech koordynatorów – 
nagrodzono 12 osób nagrodami książkowymi). 
Do konkursu gminnego zgłosiło się 21 kandydatów w kategoriach 
wiekowych IV- VI kl oraz VII- VIII kl. Organizator wydarzenia zakupił 
nagrody i dyplomy dla uczestników. 
 
 
 
29. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 
Zadanie. Gminna uroczystość poświęcona uchwaleniu Konstytucji  
3 Maja. 
 
Dotacja. 1590 zł 
 
Akademia patriotyczna przygotowana była przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Targowisku w ramach zajęć pozaszkolnych pod opieką 
nauczycieli – wychowawców. Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja to okazja do spotkania się i celebrowania tego 
święta przez dzieci, młodzież szkolną, władze samorządowe, 
reprezentantów organizacji pozarządowych, instytucji pomocowych 
oraz innych obywateli. Pod pomnikiem Niepodległości w Targowisku 
złożone zostały kwiaty, zapalono symbolicznego znicza. W Kaplicy 
odbyła się Msza Święta a następnie odbyło się spotkanie i poczęstunek 
dla uczestników. 
 
 
 
30. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 
Zadanie. Gminny Konkurs Recytatorski. 
 
Dotacja. 1020 zł 
 
W konkursie wzięło udział 25 uczniów z terenu gminy Kłaj we 
wszystkich kategoriach wiekowych ( klasy I-III, IV-VI, oraz VII-VIII), 
którzy nagrali swoje występy – recytacja wiersza i fragmentu prozy. 
Były też uczennice w turnieju „ Wywiedzione ze słowa” oraz w kategorii 
„ Poezja śpiewana”. Wyłoniono 12 laureatów konkursu. Poprzez 
pamięciowe opanowanie tekstu i naukę poprawnej interpretacji 
głosowej popularyzowano piękno języka ojczystego. Przystąpienie  
do konkursu wymagało wyszukiwania tekstów literackich więc 
zachęcono młodych ludzi do czytania i obcowania z literaturą. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. 
 
 



 

 

31. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 
Zadanie. V Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka. 
 
Dotacja. 3000 zł 
 
Piknik odbył się 12 czerwca na terenie boiska sportowego  
w Targowisku. Organizatorzy zadania postawili na zintegrowanie 
środowiska lokalnego wokół wartości rodzinnych – w pikniku wzięły 
udział trzy pokolenia, od najmłodszych dzieci po seniorów. Spotkanie 
pomogło w nawiązaniu kontaktów, wspólne spędzanie czasu pokazało, 
że wszystkie grupy społeczne i wiekowe mają wspólny cel: jak najlepiej 
wychować dzieci w duchu takich wartości jak rodzina, zdrowie, 
wzajemna tolerancja i akceptacja a także wyrozumiałość dla drugiego 
człowieka. W ramach zadania zostało też zorganizowane 
przedstawienie wykonane przez nauczycieli i rodziców ze szkoły 
w Targowisku pt „Przygoda w bibliotece”. Piknik zachęcał też do 
udziału w zawodach z nagrodami oraz do korzystania z atrakcji takich 
jak : dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zabawy i konkursy, 
słodziutka wata cukrowa i strzelnica. 
 
 
 
32. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja. 
Zadanie. Seniorzy aktywni nad Bałtykiem – na szlaku kultury  
i zabytków Pomorza. 
 
Dotacja. Nie przyznano dotacji. 
 
 
 
 
33. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja. 
Zadanie. Ziemia Łódzka- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłaju na 
kulturowych szlakach Polski. 
 
Dotacja. 9840 zł 
 
 
Założone cele zadania zostały osiągnięte dzięki  zrealizowaniu 
wyprawy kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa 
kulturowego ziemi łódzkiej. Zadanie spełniało atrakcyjną ofertę 
aktywnego spędzani czasu, zapobiegało siedzącemu trybowi życia, 
wyizolowaniu i wykluczeniu społecznemu. W zadaniu wzięło udział  
52 beneficjentów, którzy korzystając z usługi transportu, usługi 
przewodnickiej pogłębiali wiedzę na temat zabytków Łodzi i okolic. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
 
 
1. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” 
Zadanie. Międzyszkolny Turniej Siatkówki. 
 
Dotacja. Nie przyznano dotacji. 
 
 
 
2. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” 
Zadanie. Sport dla każdego. 
 
Dotacja. 5000 zł  
 
Dostępność wielu form aktywności fizycznej pozaszkolnej stawia 
dodatkowe wymagania dla Klubu w zakresie organizacji  
i dostosowania proponowanych zajęć do zainteresowań uczniów. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i teraz działające sekcje 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sportowy rok kalendarzowy 
rozpoczęto od biegów przełajowych. Szkoła w Kłaju wystawiła dwie 
reprezentacje ( 30 uczniów- dziewcząt i chłopców). Cyklicznie w hali 
sportowej odbywały się zawody w piłce halowej dziewcząt i chłopców  
w ramach ID i IMS. Wznowiono też rozgrywki gminne w koszykówce  
w których udział wzięło 40 uczniów. Kolejnymi dyscyplinami, które  
młodzież ma możliwość trenować to siatkówka i piłka ręczna. 
Regularnie był też wykorzystywany obiekt lekkoatletyczny  
w następujących zawodach: 
- Indywidualna Liga Lekkoatletyczna 
- Drużynowa Liga Lekkoatletyczna 
- Czwórbój Lekkoatletyczny 
- Trójbój Lekkoatletyczny 
Zwieńczeniem zawodów lekkoatletycznych był  Meeting 
Lekkoatletyczny im. Zdzisława Bąka w którym zaangażowani  
są wszyscy uczniowie szkoły – ok 150 osób. 
 
 
 
3. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” 
Zadanie. Sportowo–rekreacyjne zmagania. 
 
Dotacja. 2000 zł 
 
Dzięki realizacji tego zadania dzieci i młodzież mogły aktywnie spędzać 
czas wolny i rozwijać swoje umiejętności sportowe, wzmacniać tężyznę 
fizyczną, poznawać zasady gry fair play. Zajęcia odbywały się raz  
w tygodniu – tenis stołowy i piłka nożna. Zorganizowano też imprezy 
sportowe np. turniej tenisa stołowego, dzień dziecka i sportu szkolnego, 
wyjazdy na basen. Bardzo dobre wyniki osiągnęła młodzież ze Szkoły 



 

 

Podstawowej w Brzeziu w tenisie stołowym - w końcowym etapie 
reprezentowały Gminę Kłaj i Województwo Małopolskie  
na Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego w Rawie Mazowieckiej 
zdobywając ostatecznie X miejsce. 
 
 
 
4. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” 
Zadanie. Organizacja współzawodnictwa sportowego i rekreacja  
w zakresie piłki ręcznej oraz turystyki pieszej. 
 
Dotacja. 4000 zł 
 
Celem zadania było zagospodarowanie grupie 30-50 osób – uczniów 
czasu wolnego poprzez organizowanie i zapewnienie treningów  
i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej. Oprócz 
walorów jakie niesie za sobą trening fizyczny uczestnicy nabyli pewne 
kompetencje edukacyjne w zakresie postaw prozdrowotnych, 
profilaktyki wad postawy, pogłębienia wiedzy na temat zdrowych 
nawyków żywieniowych oraz kompetencji interpersonalnych. Należy 
nadmienić, iż projekt ten jest kontynuowany cyklicznie od wielu lat  
i może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami. Przeprowadzono  
60 godzin treningów piłki ręcznej – nastąpiły 3 wyjazdy na mecze.  
W ramach turystyki pieszej zorganizowane zostały następujące rajdy: 
- szlakami kopców krakowskich 
- podkrakowskie dolinki Jury krakowsko- częstochowskiej 
- Beskid Wyspowy 
- Beski Niski 
- Wąwóz Homole 
- Jaworzyna Krynicka i Góra Parkowa 
- Pieniny 
 
 
 
 
5. Podmiot. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 
Zadanie. Jestem sprawny. 
 
Dotacja. Nie przyznano dotacji. 
 
 
 
6. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Szarowie 
Zadanie. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Kłaj. 
 
Dotacja. 18000 zł  
 
Piłka nożna to dyscyplina sportowa, która wymaga gry zespołowej, 
uczy młodzież współdziałać w grupie i upowszechniać zasadę gry fair 
play, podejmować decyzje i wyciągać z tego konsekwencje. Z założenia 
gra w piłkę buduje tężyznę fizyczną, rozwija sprawność ale ma również 



 

 

ogromny wpływ na rozwój intelektualny, psychiczny oraz 
na kształtowanie wysokich wartości moralnych. Klub „Zryw” 
prowadził dwa treningi tygodniowo w których uczestniczyła drużyna 
seniorów i trener. W tygodniu odbywał się też jeden mecz w którym 
również pojawiał się tłum kibiców, ludzi zafascynowanych sportem 
oraz członkowie klubu. Na licznych spotkaniach analizowano mecze, 
opracowywano taktykę i definiowano błędy. 
 
 
 
7. Podmiot. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj 
Zadanie. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Kłaj. 
 
Dotacja. 52000 zł 
 
W zajęciach treningowo- szkoleniowych udział wzięło ok 130 
beneficjentów w 7 grupach wiekowych, którzy również uczestniczyli  
w rozgrywkach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w ramach 
rozgrywek prowadzonych przez PPN Wieliczka. Seniorzy, juniorzy, 
trampkarze brali udział w 100 jednostkach treningowych, natomiast 
młodziki i orliki odbyli po 80 godzin treningowych. Wprowadzono  
do szkolenia dwie grupy wiekowe dla dzieci: skrzatów i żaków. W dniu  
30-31 lipca zorganizowano również turniej piłkarski o Puchar Wójta 
Gminy Kłaj z udziałem 4 drużyn. Zdobywcą Pucharu została drużyna TS 
„Wolni” Kłaj. Wszystkie działania zostały zrealizowane w oparciu  
o własną bazę treningową z wykorzystaniem stadionu i sprzętu 
sportowego. Podsumowując: 
- rozegrano 16 meczy w kategorii orlików 
- rozegrano 26 meczy w kategorii młodzików 
- rozegrano 28 meczy w kategorii trampkarzy 
- rozegrano 22 mecze w kategorii juniorów 
- rozegrano 28 meczy w kategorii seniorów 
 
 
 
 
 
 
8. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy „Targowianka” 
Zadanie. Popularyzacja sportu w miejscowości Targowisko. 
 
Dotacja. 30000 zł 
 
W czasie roku 2022 - LKS Targowianka prowadził treningi dla siedmiu 
grup piłkarskich. Wzrost formy jak i poprawa umiejętności fizycznych  
i technicznych wśród młodzieży zaowocował bardzo dobrymi wynikami 
drużyn w rozgrywkach. Zajęcia prowadzono na boiskach trawiastych, 
orliku, w terenie oraz na halach sportowych, organizując wiele 
atrakcyjnych możliwości spędzenia wolnego czasu. Klub prowadził 
działalność wychowawczą, sportową oraz rekreacyjną dla około 100 
zawodniczek i zawodników w takich grupach wiekowych jak skrzaty, 



 

 

żaki, orliki, młodziki i trampkarze. Każda drużyna odbywała dwa  
lub trzy treningi w tygodniu, organizowano wyjazdy na mecze 
rozgrywane zgodnie z terminarzem PZPN. 
 
 
 
9. Podmiot. Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzezie 
Zadanie. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
w Gminie Kłaj poprzez organizacje zajęć sportowych i zawodów. 
 
Dotacja. 22000 zł 
 
Głównym celem zadania było promowanie osiągnięć klubu LKS Start 
Brzezie oraz wzmocnienie pozycji Gminy Kłaj jako prężnego ośrodka 
piłki nożnej. Celem było również pozyskanie nowych sympatyków piłki 
nożnej, zachęcenie wszystkich grup wiekowych do popularyzacji piłki 
nożnej i aktywnego spędzenia czasu. Treningi drużyny seniorskiej 
odbywały się dwa razy w tygodniu – w okresie zimowo – wiosennym 
korzystali z orlików oraz hali sportowej w Szarowie. W lecie - trenowali 
na naturalnym boisku w Brzeziu. Sezon 2021/2022 był debiutanckim 
sezonem w Klasie A pierwszej drużyny Startu – udało się uplasować  
na 10 miejscu w tabeli. Zawodnicy drugiej drużyny uplasowali się na  
6 miejscu wielickiej klasy C. Piłkarze drużyny przystąpili również 
do rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Kłaj wystawiając dwie drużyny. 
Obie drużyny zajęły miejsca na podium a bramkarz otrzymał nagrodę 
najlepszego bramkarza turnieju. Na przełomie marca i kwietnia 
rozpoczęto nabór dzieci w wieku 3-13 lat  i udało się stworzyć Akademię 
Futbolu Brzezie. Akademia ta miała  pod swoimi skrzydłami ponad 25 
dzieci, które pilnie uczestniczyły w treningach dwa razy w tygodniu.  
 
10. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Szachy łączą pokolenia – VIII Turniej o Puchar Szachowego 
Króla Gminy Kłaj. 
 
Dotacja. Nie przyznano dotacji. 
 
 
 
 
11. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj 
Zadanie. Sport to zdrowie – ćwiczymy na świeżym powietrzu. 
 
Dotacja. Nie przyznano dotacji. 
 
 
12. Podmiot. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja 
Zadanie. Olimpijskie zmagania sportowe seniorów Gminy Kłaj szansą 
na rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej osób starszych – Edycja 
III 
 
Dotacja. Nie przyznano dotacji. 



 

 

 
 
13. Podmiot. Klub Sportowy „Szachownica” Kłaj 
Zadanie. Szachowa Inspiracja. 
 
Dotacja. 5000 zł 
 
Klub oferuje szkolenie na poziomie  zaawansowanym, które 
przygotowuje zawodników do rywalizacji w zawodach szachowych  
i daje możliwości podnoszenia poziomu sportowego. W działaniach 
integracyjnych brało udział ponad 80 zawodników startujących  
w turniejach z ramienia klubu w oficjalnym rejestrze Polskiego Związku 
Szachowego. Klub posiada już 61 zarejestrowanych zawodników, 
którzy rywalizowali między innymi w takich turniejach: 
- Mistrzostwa Polski Juniorów 
- Turniej na myślenickim rynku 
- Eliminacje strefowe do MPM i OOM 
- III Liga Juniorów 
- IV Liga Juniorów 
- V Liga Juniorów 
- Mistrzostwa Małopolski w różnych grupach wiekowych 
Zorganizowano 10 turniejów w trybie online na platformie www. 
chess.com. W zawodach wystąpiło 98 osób – wszyscy otrzymali 
pamiątkowe medale i dyplomy. 29 razy zawodnicy Klubu Szachownica 
uzyskiwali normy na wyższe kategorie szachowe, wobec nakładczych 
(10-20). Stanowi to duży wzrost poziomu sportowego. 
 
 
 
 
14. Podmiot. Krakowski Klub Karate Tradycyjnego 
Zadanie. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie 
Kłaj. 
 
Dotacja. 8000 zł 
 
Klub prowadził zajęcia sportowo- rekreacyjne karate tradycyjnego oraz 
innych odmian dalekowschodnich sportów i sztuk walki. Oprócz dzieci, 
trenowali także dorośli, którzy tworzą silną grupę seniorską w Kłaju. 
Przybliżona grupa odbiorców to 170-200 osób. Szczególna opieką 
otoczono dzieci i młodzież zagrożone społecznie przez trudne warunki 
rodzinne. Duży nacisk Klub kładzie na walory społeczne, wychowawcze 
i zdrowotne – udało się zorganizować trzy obozy letnie i dwa zimowe. 
Kłajowscy zawodnicy uczestniczyli w szkoleniach dla kadry Polski  
i dzięki temu zostali powołani do reprezentacji naszego kraju na wielu 
międzynarodowych wydarzeniach, zdobywając liczne medale. Zajęcia 
były intensywne i atrakcyjne a przez cały rok uczestników zadania 
wspierał gabinet wykwalifikowanego rehabilitanta. Zawodnicy mieli 
zapewnioną pełną opiekę fizjoterapeuty oraz cykliczne badania 
lekarskie. Dodatkowym atutem projektu i ciekawą formą ćwiczeń były 
wprowadzone do treningów elementy samoobrony ( dla młodzieży  



 

 

i dorosłych). Wysoka forma podopiecznych i sukcesy zawodników 
dostępne są na stronach Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. 
Warto wspomnieć, że treningi  oparte są na autorskim systemie 
szkolenia. 
 
 
 
 
15. Podmiot. Klub Sportowy Podwawelski 
Zadanie. Puchar Wójta Gminy Kłaj w rock’n’rollu akrobatycznym. 
 
Dotacja. 4000 zł 
 
Jedną z alternatyw zdrowego i niestandardowego spędzania czasu  
w Gminie Kłaj jest uprawianie dynamicznej i pięknej dyscypliny sportu 
jaką jest taniec – Rock’n’roll akrobatyczny. W VII Pucharze Wójta 
gminy Kłaj wzięło udział ponad 70 zawodników w dwóch kategoriach 
wiekowych:  
- par młodzików młodszych dla zawodników do 11 roku życia 
- formacji tanecznych open 
Widowisko sportowo – taneczne organizowane corocznie w Gminie Kłaj 
skupiło szeroką publiczność lokalną, dzieci, rodziców, grono 
pedagogiczne i gości – miłośników tańca. Wszyscy zawodnicy otrzymali 
nagrody, dyplomy i medale a finaliści dwóch konkurencji dodatkowo 
nagrody rzeczowe. Pokaz tańców akrobatycznych  zwieńczył 
inauguracyjny występ formacji par juniorów MAESTRO. 
 
 
 

 
 
 

 
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 i dokonały zwrotu pełnej lub częściowej kwoty 
dotacji na konto UGK. 
 
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie   
Zadanie: 100 –lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie. 
Zwrot na konto UGK : 5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
 
2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj   
Zadanie: Listopadowe koncerty chóru Gaudium. V przegląd pieśni patriotycznych. 
Zwrot na konto UGK: 1000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 
 
Razem zwrócono na konto UGK kwotę: 6000 zł  
( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 

 
 



 

 

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

  
 
 

L.p Nazwa podmiotu Zadanie Wnioskowana 
kwota 

1 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj Ocalić od zapomnienia – tablice 
historyczne – ku pamięci 

2980 

2 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj Szachy łączą pokolenia – VII Turniej o 
Puchar Szachowego Króla Gminy Kłaj 

2050 

3 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj Sport to zdrowie 4650 
4 Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja Olimpijskie zmagania sportowe seniorów 

Gminy Kłaj szansą na rozwój aktywności 
sportowo-rekreacyjnej osób starszych – 
Edycja III 

2570 

5 Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja Seniorzy aktywni nad Bałtykiem – na 
szlaku kultury i zabytków Pomorza 

40920 

6 Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj Poznaj swój kraj – Kompleks Klasztorny  
„Święty Krzyż” – szlakiem ziemi 
kieleckiej 

3000 

7 Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj Poznaj swój kraj – Bieszczady, 
architektura  
i sztuka – perła Karpat Wschodnich 

4000 

8 Uczniowski Klub Sportowy 
„ Olimpijczyk” 

Jestem sprawny 2350 

9 Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”  
W Targowisku 

Międzyszkolny turniej siatkówki 3590 

 
 
 
Kwota dotacji na które nie przyznano dofinansowania w 2022 roku:  
 
Razem: 66110 zł  
( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100) 
 
1. Z dziedziny wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr  
i dziedzictwa narodowego: 

 
Kwota: 50900 zł  
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych 00/100) 

 
2.  Z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 
 
Kwota: 15210 zł  
( słownie: piętnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100) 

 

 

 



 

 

 

Gmina Kłaj należy do następujących Stowarzyszeń  
i Związków Międzygminnych: 

- Związek Gmin Wiejskich RP 

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 

- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego 

- Stowarzyszenie „Otulina Podkrakowska”   

 

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, Ministerstwo 
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 2022 r. prowadzone było w dwóch 
podstawowych formach: finansowej i pozafinansowej. W wyniku 
rozliczenia udzielonych przez Gminę Kłaj w 2022 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

2022 110000 150000 0 0
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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 

 


