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SPRAWOZDANIE 

z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi 

  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane oraz 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 2019 r. poz.688 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 2019 rok został przyjęty  uchwałą Nr XIII/132/19  Rady Gminy we 

Wręczycy Wielkiej z dnia 19 listopada 2019r. 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  na podstawie Zarządzenia nr 115/2019 z dnia 

16.10.2019 roku  w okresie od 16.10.2019 roku do 07.11.2019 roku. W wyznaczonym terminie na 

składanie propozycji i uwag, nie wniesiono żadnych zastrzeżeń, uwag czy propozycji do 

przedłożonego projektu programu. 

 

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 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie. Zarządzeniem Nr 14/2020  z dnia 05.02.2020 r Wójt Gminy Wręczyca Wielka  

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 
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i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  

narodowego  planowanych do realizacji w 2020 r. 

Na realizację zadań publicznych przeznaczono kwotę 350 000 zł., w tym: 

1. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 305 000 zł, 

2. na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa – 45 000 zł,  

 

W ogłoszonym  konkursie uprawnione podmioty złożyły 28 ofert. Łączna kwota wnioskowanej 

dotacji 536 497,50 zł, w tym: 

 

Lp. Nazwa zadania publicznego liczba złożonych ofert Wnioskowana dotacja 

 w zł 

1. Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

11 391 500,00 

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 

17 165 624,60 

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Wręczyca Wielka w roku 2020: 

 

a. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

Lp. Nazwa zadania Podmiot realizujący Przyznana 

dotacja 

1 Prowadzenie zajęć szkoleniowych teakwon-do 

oraz udział w imprezach sportowych w 2020 

roku 

KS „WOJOWNIK”, 

ul. 11 Listopada 17/7, 42-100 

Kłobuck 

2 559,00 

2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej LKS „AMATOR” Golce, 

42-134 Golce 72 
49 753,00 

3 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i 

młodzieży oraz osób dorosłych w miejscowości 

Wręczyca Wielka 

KS „SOKÓŁ” Wręczyca, 

ul. Sportowa 2, 42-130 Wręczyca 

Wielka 

51 960,00 

4 Promocja aktywności fizycznej dzieci i 

młodzieży 

LKS „Junior” Szarlejka 

ul. Szkolna 1, 42-130 Kalej 
38 754,00 

5 Pozytywny bieg przełajowy 2020  Stowarzyszenie na rzec integracji 

społeczności lokalnej Pozytywnie 

Aktywni, ul. Łukaszewicza 260, 

42-130 Szarlejka 

8 203,00 

6 Propagowanie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji  ruchowej wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych  jako 

alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w 

Sołectwie Truskolasy i Gminie Wręczyca Wielka  

w 2020 roku 

ULKS „HERKULES” Truskolasy, 

ul. Szkolna 3, 42-134 Truskolasy* 
3 107,00 

7 LKS Borowe – aktywność i zdrowie LKS „PŁOMIEŃ BOROWE”, 

ul. Sportowa 26, 42-133 Borowe 
24 040,00 

8 Organizacja zajęć sportowych z kickboxingu KSW „MIX TEAM”, 

ul. Mickiewicza 31A, 42-130 

Wręczyca Wielka 

23 547,00 

9 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

jako alternatywnej formy spędzania czasu 

wolnego na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

LKS „HURAGAN” Jezioro, 

42-133 Jezioro 44 
44 865,00 

10 Krzewienie Kultury Fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży 

 i dorosłych na terenie miejscowości Truskolasy. 

KS „OLIMPIA TRUSKOLASY”, 

ul. Sportowa 2, 42-134 

Truskolasy 

55 290,00 
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11 „JEZIORO DLA DZIECI” zawody wędkarskie 

dla dzieci i młodzieży z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka 

Stowarzyszenie Polski Związek 

Wędkarski – Okręg Częstochowa 

ul. Władysława Jagiełły 63, 

42-202 Częstochowa 

2 922,00 

 

 

  RAZEM 305 000,00 

* Wnioskodawca nie podpisał umowy na realizację zadania publicznego 

 

b. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 

Lp Nazwa zadania Podmiot realizujący  Przyznana 

dotacja  

1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego w 2020 r 

Stowarzyszenie „ Koła Gospodyń 

Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka”,  

ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka 

12 610,00 

2 Dożynki Zamłyńskie 2020 KGW w Zamłyniu, 42-134 Zamłynie 

51* 
3 177,00 

3 Monografia na 100 lecie OSP we 

Wręczycy Wielkiej cz.II 

OSP Wręczyca Wielka,  

ul. Śląska 28, 42-130 Wręczyca Wielka 
3 332,00 

4 Harcerstwo czyli tradycja ku 

nowoczesność 

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck  

ul. E. Orzeszkowej 44, 42-100 Kłobuck 
2  852,00 

5 Powrót do epoki i tradycji przodków w 

Golcach 

KGW w Golcach, Golce 20, 42-134 

Truskolasy* 
1 734,00 

6 Rozwój kultury naszego regionu KGW Borowe, ul. Długa 77 Borowe 2 222,00 

7 Kultywowanie tradycji poprzez śpiewanie 

pieśni oraz podtrzymywanie zwyczajów 

regionalnych 

KGW Jezioro, 42-133 Jezioro 44 1 990,00 

 

8 Tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe OSP w Truskolasach, ul. Rynek 3,  

42-134 Truskolasy* 
588,00 

9 Pamięć i tradycja Stowarzyszenie WeWręczycy,  

ul. Boczna 8, 42-130 Wręczyca Wielka 
4 323,00 

10 Działajmy razem KGW w Bieżeniu, ul. Strażacka 4,  

42-133 Bieżeń 
1 996,00 

11 Muzyka bez barier - upowszechnianie 

muzyki chóralnej i podejmowanie 

inicjatyw artystycznych na rzecz 

mieszkańców gminy Wręczyca Wielka 

Stowarzyszenie Chór Con Amore, 

ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca Wielka 
2 026,00 

12 Kultywowanie tradycji rodzimej naszego 

regionu w roku 2020 

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury 

i Dawnych Tradycji Gminy Wręczyca 

Wielka, ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca 

Wielka * 

1 693,00 

13 Powróćmy jak za dawnych lat.. 

Polskie Szalone Lata 60-te! 

Stowarzyszenie „Szkoła w 

Węglowicach”, 42-133 Węglowice 3* 
2 517,00 

14 W podróży do kultury i tradycji naszego 

małego zakątka 

KGW Kobieca Grupa Wsparcia,  

ul. Słoneczna 90, 42-133 Czarna Wieś 
3 940,00 

 

 

  RAZEM 45 000,00 

*Wnioskodawca nie podpisał umowy na realizację zadania publicznego 

 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju związaną z COVID-19 nie wszystkie 

stowarzyszenia podpisały umowę na realizację zadania publicznego. Ostatecznie podpisano 20 umów 

na łączną kwotę dotacji 337 181,00 zł. 
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Osiągnięte rezultaty z zadań publicznych w roku 2020: 

1. Zawody wędkarskie wraz z treningiem amatorskiego i sportowego połowu ryb dla 11 osób; 

2. Mini bieg dla 55 dzieci; 

3. Treningi w zakresie zajęć sportowych dla 464 osób; 

4. Udział w 88 turniejach, meczach, rozgrywkach; 

5. Uzupełnienie i wzbogacenie zaplecza sportowego m. in. zakup piłek, znaczników, obciążniki, 

bramki, stroje, obuwie dla 7 klubów sportowych; 

6. Warsztaty psychologiczne dla dzieci,  z dietetykiem, z  trenerem motoryki - 24 osoby ; 

7. Utrzymanie bazy sportowej 5 klubów - drobne remonty, naprawy; 

8. Spektakl pt. „Życie codzienne w dawnej wsi” wraz z poczęstunkiem dla 51 osób; 

9. Udział w festiwalach, koncertach pieśni – 4 wyjazdy; 

10. 6 stowarzyszeń (KGW) zostało doposażone w stroje ludowe; 

11. Gminne kolędowanie z poczęstunkiem – 2 dni dla ok. 150 osób; 

12. Przygotowanie Monografii na 100 lecie OSP we Wręczycy Wielkiej  

13. Ognisko patriotyczne – 1 wydarzenie on-line; 

14. Warsztaty śpiewu dla 18 osób; 

15. Opracowanie i wydruk plakatów oraz śpiewników niepodległościowych, kart pracy 

związanych z walkami 1.09.1939r., przygotowanie planu rekonstrukcji okopów; 

16. Zorganizowanie Mikołajek wraz z konkursem plastycznym dla 440 osób. 

 

Wszystkie organizacje, z którymi podpisano umowy złożyły terminowo sprawozdania końcowe z  

realizacji zadania. 

 

 

 

 

Sporządził: 

Buchliński Maciej 

 

 

Wręczyca Wielka, dn. 02.04.2021 rok 


