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SPRAWOZDANIE 

z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi  i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane i przedłożone Radzie Gminy Wręczyca Wielka na podstawie 

art.5a  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r, poz. 450, z późn. zm.) . 

 

Roczny program współpracy Gminy Wręczyca Wielka  z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok został przyjęty  uchwałą Nr  Nr XXVII/260/17 Rady 

Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 28 listopada 2017r. Projekt Rocznego Programu Współpracy był 

konsultowany z podmiotami programu w sposób określony w Uchwale nr XXXVII/330/10 z dnia 29 

czerwca 2010 r oraz w Uchwale Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 2012 r . 

Konsultacje projektu programu  przeprowadzono w okresie od 13.10.2017 roku do 31.10.2017 roku, 

nie zgłoszono żadnych uwag. 

 

Celem głównym programu było: 

„Włączenie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w system funkcjonowania Gminy na 

zasadzie równoprawnego partnerstwa”. 

 

Celami szczegółowymi programu było: 

1. podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań 

publicznych; 

2.  określenie obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom przez samorząd Gminy; 

3. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i innych podmiotów; 

4. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnej; 

5. umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i 

lokalna wspólnotę. 

 

Współpraca Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

o których mowa w ustawie o  działalność pożytku publicznego i wolontariacie  polegała m.in.:  na 

zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert 

na podstawie art. 13 oraz w formie tzw. „małych grantów” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na realizację programu w roku 2018 została przeznaczono kwotę 379 500 zł i jest to wzrost  

o 1,5 %  (5 580 zł)  w stosunku do roku  2017 . 

Zarządzeniem Nr 140/2017 z dnia 22.12.2017r Wójt Gminy Wręczyca Wielka  ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2018r na kwotę 305 000 zł.  

Zarządzeniem Nr 19/2018 z dnia 15.02.2018 r Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłosił otwarty konkurs 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego przeznaczając kwotę 70 000 zł. 

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. w formie tzw. „małych grantów”  

przeznaczono kwotę 4 500 zł. 
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W ogłoszonych konkursach stowarzyszenia złożyły łącznie 16 ofert i 2 oferty w ramach tzw. małych 

grantów: 

 

Lp. Nazwa zadania publicznego liczba 

złożonych 

ofert 

Wnioskowana 

dotacja w zł 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Przyznana 

dotacja w zł  

1. Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej 

10 408 535 10 305 000 

2. Kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

6 152 476 85 65 000 

3. Podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej  

2 4 500 2 4 500 

  

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Wręczyca Wielka w roku 2018: 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji Przyznana kwota 

dotacji 

Realizacja zadań  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

1    

1 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych na terenie miejscowości 

Truskolasy 

KS "Olimpia Truskolasy" 

ul. Sportowa 2, 42-134 

Truskolasy 

60 000zł 

2 Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Wręczyca Wielka z 

Kickboxingu 

Klub Sportów Walki 

"MIX-TEAM" ul. 

Strażacka 4, 42-130 

Wręczyca Wielka 

21 700zł 

3 Prowadzenie zajęć szkoleniowych teakwon-do 

oraz udział w imprezach sportowych w 

2018roku 

 

Klub Sportowy 

„Wojownik” ul. 11 

Listopada 17/7, 42-100 

Kłobuck  

2 400zł 

4 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych w miejscowości 

Wręczyca Wielka 

 

Klub Sportowy "SOKÓŁ" 

Wręczyca ul. Sportowa 2, 

42-130 Wręczyca Wielka 

59 000zł 

5 Mój cel pozytywny bieg przełajowy 2018 Stowarzyszenie 

Pozytywnie Aktywni, 42-

130 Szarlejka ul. 

Łukaszewicza 112 

5 000zł 

6 LKS Borowe – aktywność i zdrowie LKS „Płomień”  Borowe 

ul. Sportowa 2 

26 000zł 

7 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej w Sołectwie Golce 

 

Ludowy Klub Sportowy 

"Amator" Golce, Golce 

72 

51 000zł 

8 Krzewienie Kultury Fizycznej i Sportu w 

Sołectwie Jezioro 

 

Ludowy Klub Sportowy 

"HURAGAN" JEZIORO, 

Jezioro 44,42-133 

Węglowice 

38 000zł 
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9 Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych rekreacji i aktywności ruchowej 

oraz sportu w Sołectwie Truskolasy i Gminie 

Wręczyca Wielka przez ULKS Herkules 

Truskolasy 

Uczniowski Ludowy  

Klub Sportowy 

"Herkules" Truskolasy ul. 

Szkolna 3, 42-134 

Truskolasy 

 

7 400zł 

10. Rozgrywki ligowe seniorów oraz grupy 

młodzieżowych LKS JUNIOR Szarlejka 

 

 

Ludowy Klub Sportowy 

"JUNIOR" Szarlejka, 

Kalej ul. Szkolna 1 

 

34 500zł 

Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1. „Oddanie dla Kultury” Stowarzyszenie 

Wręczyckich Inicjatyw 

Kulturalnych „Teatr 

Wręcz”,  42-130 

Wręczyca Wielka  ul. 

Sienkiewicza 39 

14 000 zł 

2. Wręczyckie spotkania na stulecie Niepodległej  Stowarzyszenie 

„WeWreczycy”, ul. 

Boczna 8, 42-130 

Wręczyca Wielka 

  12 538 zł 

3. Podtrzymywanie i upowszechnianie  tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości. Kultury, 

sztuki, ochrony dóbr  i dziedzictwa 

narodowego.  

Stowarzyszenie "Koła 

gospodyń Wiejskich 

Gminy Wręczyca Wielka, 

42-130 Wręczyca Wielka 

ul. Śląska 20 

24 000 zł 

4. Kultywowanie tradycji rodzimej naszego 

regionu 

Stowarzyszenie 

Krzewienia Kultury i 

Dawnych Tradycji Gminy 

Wręczyca Wielka, 42-130 

Wręczyca Wielka ul. 

Śląska 20 

6 200 zł 

5. Podniesienie jakości oraz atrakcyjności 

wykonywanych utworów przez orkiestrę dętą 

OSP Klepaczka poprzez remont instrumentów 

edycja 2018 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Klepaczce, 42-134 

Klepaczka 45a 

4 000 zł 

Realizacja zadań   zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

1 Harcerstwo w służbie społeczności lokalnej  Komenda Hufca ZHP w 

Kłobucku, ul. E. 

Orzeszkowej 44, 42-100 

Kłobuck 

2 200 zł 

2 Harcerskie działania – ku rodzimej tradycji Komenda Hufca ZHP w 

Kłobucku, ul. E. 

Orzeszkowej 44, 42-100 

Kłobuck 

2 300 zł 
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Podział dotacji na poszczególne działania: 

80,5%

18,5%
1,0%

Kultura fizyczna - 305 000 zł

Kultura, sztuka- 70 000 zł

Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej…-- 4 500 zł

 

 

Wszystkie organizacje, z którymi podpisano umowy złożyły sprawozdania końcowe z ich realizacji.  

 

Formami pomocy pozafinansowej była pomoc Gminy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych 

źródeł niż dotacja z budżetu gminy (m.in. zamieszczanie informacji o konkursach dla organizacji 

pozarządowych  na stronie WWW gminy,  pomoc przy aplikowaniu o środki, konsultacje projektów).  

 

 

 

Sporządził: 

 

Maciej Buchliński 

 

 

Wręczyca Wielka, dn. 17.04.2019 rok 


