
 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok. 

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 został przyjęty 

Uchwałą Nr LVII/316/14 Rady Gminy Klucze z dnia 30.10.2014 r. 

 

Wójt Gminy Klucze ogłosił w ciągu roku 6 otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono w roku 2015 środki w wysokości  

887.466,50 zł (z tego z budżetu Gminy Klucze 264.329,25 oraz z budżetu Województwa 

Małopolskiego w kwocie 623.137,25 zł). 

 

I. Dnia 03.12.2014 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach 

z upoważnienia Wójta ogłosił konkursu ofert na finansowanie w roku 2015 r. zadania 

z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie 

Gminy Klucze w 2015 roku”. 

Wyłoniony został oferent – Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. Na realizację 

zadania publicznego przyznano środki w kwocie 70.000,00 zł. 

 

II.   Dnia 03.12.2014 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia 

Wójta ogłosił konkursu ofert na finansowanie w roku 2015 zadania z zakresu pomocy 

społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2015 

roku”. 

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze” i Stowarzyszenie Na 

Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” (oferta wspólna 

Stowarzyszeń). Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 125.800,00 zł ( z tego 

100.800,00 zł – z  administracji rządowej, oraz 25.000,00 zł – z  administracji samorządowej). 

 

 

 



 

III. Dnia 03.12.2014 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia 

Wójta ogłosił konkurs ofert na finansowanie w roku 2015 zadania z zakresu pomocy 

społecznej pn. „Dożywianie osób dorosłych i ich rodzin w 2015 roku”. 

Planowana kwota dotacji: 126.000,00 zł (zgodnie z umową z dnia 31.12.2014r) 

Wydatkowano 135.096,50 zł ( zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 01.12.2015r ) z tego ( 94.267,25 

zł z administracji rządowej, oraz 40.829,25 zł z administracji samorządowej). 

 

 

IV. Dnia 04.12.2015 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia 

Wójta ogłosił konkurs ofert na finansowanie w roku 2016 zadania z zakresu pomocy 

społecznej pn. „Dożywianie osób dorosłych i ich rodzin z terenu Gminy Klucze”. 

Planowana kwota dotacji: 126.000,00 zł (z tego 88.200,00 zł – z administracji rządowej, oraz 

37.800,00 zł – z administracji samorządowej). 

 

 

V. Dnia 04.12.2015 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia 

Wójta ogłosił konkursu ofert na finansowanie w roku 2016 zadania z zakresu pomocy 

społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”. 

Planowana kwota dotacji: 126.000,00 zł ( z tego 100.800,00 zł – z administracji rządowej, 

oraz 25.200,00 zł – z administracji samorządowej). 

 

 

VI. Dnia 04.12.2015 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach 

z upoważnienia Wójta ogłosił konkursu ofert na finansowanie w roku 2016 r. zadania 

z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie 

Gminy Klucze”. 

Planowana kwota dotacji: 70.000,00 zł (całość z  administracji samorządowej ). 

 

VII. Dnia 30 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kwota przewidzianej 

dotacji wynosiła 100.000,00 zł. Wpłynęło 16 ofert. Przyznano 100.000,00 zł. 

Dotacje otrzymali: 



1) GLKS „Przemsza Klucze” na zadanie pn. „Piłka nożna nad Przemszą” w kwocie - 

20.000,00 zł. 

2) LKS „Legion Bydlin” – na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu, rekreacji i zdrowego 

trybu życia wśród mieszkańców”   w kwocie 11.000,00 zł. 

3) ULKS „Centuria Chechło” na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych,  

oraz uczestnictwo w rozgrywkach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży”   w kwocie - 11.000,00 zł. 

4) LKS „Unia Jaroszowiec” na zadanie pn. „Trzymaj formę ponad normę” w kwocie - 

11.000,00 zł. 

5) UKS Klucze na zadanie pn. „Aktywność ruchowa drogą do zdrowia młodzieży” w kwocie 

– 8.000,00 zł. 

6) UKS „Małopolanie” Rodaki na zadanie pn. „Gramy w ringo...i nie tylko - w różnym 

wieku” w kwocie – 1.250,00 zł. 

7) ULKTS Jaroszowiec na zadanie pn. „Nauka gry w tenisa stołowego oraz zapewnienie 

aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży i sympatykom tenisa stołowego poprzez 

szkolenie i udział w zawodach sportowych”   w kwocie – 8.000,00 zł. 

8) UKS „Syborek” przy SP w  Kwaśniowie” na zadanie pn. „Orzeł Kwaśniów” w kwocie – 

4.500,00 zł. 

9) ULKS „Legionik Bydlin” na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Szkolenie 

sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych” w kwocie – 

1.000,00 zł. 

10) Stowarzyszenie Na Rzecz Nieustającego Rozwoju „Vajra” na zadanie pn. „VII Rajd 

Czterech Żywiołów – rajd sportowo - przygodowy”  w kwocie – 2.500,00 zł. 

 11) PTTK Klucze na zadanie pn. „Z nami duży czy tez mały to turysta doskonały” w kwocie 

– 2.000,00 zł. 

12) UKS „Samuraj” Klucze na zadanie pn. „Upowszechnianie Ju-Jitsu, Judo i samoobrony 

w formie sportowej i rekreacyjnej” w kwocie – 4.250,00 zł. 

13)  LZS „Błyskawica” Kolbark na zadanie pn. „Błysk w Kolbarku 4”  w kwocie – 

4.500,00 zł. 

14) Stowarzyszenie „Biała Przemsza” na zadanie pn. „Z fauną i florą za Pan Brat” w kwocie 

– 3.000,00 zł. 

 



15) Stowarzyszenie Pustynna Grupa Terenowa na zadanie pn. „Dzień Dziecka-

propagowanie czynnego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z Gminy 

Klucze” w kwocie – 2.000,00 zł. 

16) Stowarzyszenie AP „Przemsza Klucze” na zadanie pn. „Wakacje na sportowo” - 

6.000,00 zł 

 

 

VIII. Dnia 16.04.2015 r. w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe 

Klucze jako Lokalną Organizacją Grantodawczą, ogłoszono otwarty konkursu ofert na 

wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Forum Oświatowe „Klucze”, która otrzymała 

dofinansowanie na kwotę 15.000,00 zł. 

 

IX. W dniu 07.10.2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, 

szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego 

czasu. Kwota przewidzianej dotacji wynosiła 10.000,00 zł. Wpłynęły trzy oferty. Przyznano 

10.000,00 zł 

Dotacje otrzymali: 

1) Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” w Chechle „Dzień Seniora w Gminie Klucze” w 

kwocie 8.800,00 zł 

2) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach „Złota jesień dla seniorów” 

w kwocie 700,00 zł 

3) Stowarzyszenie Chechło Nasza Radość w Chechle „Wokół babcinej mądrości”               

w kwocie 500,00 zł 

 

IX. W 2015 roku oraz 2016 roku realizowane jest zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. 

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku”. Jest to zadanie 

wieloletnie. Umowa podpisana 02.01.2012 roku do 31.12.2016 roku na podstawie konkursu 

ogłoszonego w dniu 08.12.2011 roku. W 2015 roku wydatkowano dotację w wysokości  

428.070,00 zł. 

 



W dniu 20 listopada 2015 r złożono ofertę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach 

„Obsługa wydawnictwa żywności w gminie Klucze” przez „Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne” w trybie art. 19 „a” Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie( DZ. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) 

W dniu 30 listopada zawarto umowę  na kwotę  3500 zł (całość z administracji 

samorządowej). 

 

Na początku roku 2016 organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zadań i wszystkie 

zostały pozytywnie zweryfikowane. 

 

W ramach współpracy pozafinansowej Organizacjom Pozarządowym, udzielono 

wsparcie w formie bezpłatnego udostępnienia  lokalu na działalność statutową oraz szkolenia. 

Organizacje, które do tej pory z tego korzystają to: Związek Emerytów i Rencistów, Związek 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Ziemia Kluczewska, 

Babiniec, Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

„Klucz”, Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, PTTK 

Urząd Gminy również udostępnia własne pomieszczenia i transport dla organizacji 

pozarządowych w celu organizowania spotkań i szkoleń związanych z prowadzeniem 

działalności pożytku publicznego. 

 

 

 

 

 

 

Inspektor ds. Organizacji Pozarządowych 

                                       Jarosław Rak 

  


