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Kłobuck, dnia 27.05.2021 r. 
 
 

 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck 

 z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok 
 
 
 
Rada Miejska w Kłobucku uchwałą Nr 152/XV/2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku przyjęła 

„Program współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.  

Program stanowił podstawę współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi. 

Celem programu było budowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem 

a organizacjami pozarządowymi, poprawa jakości i efektywności świadczenia usług 

publicznych, wzmacnianie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, racjonalne wykorzystywanie  

publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego. 

Obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmowały zadania, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1057 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

- ochrony i promocji zdrowia; 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz  

  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu 

zadań publicznych w formie ich wspierania lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji. 

Zlecenie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020. 
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Zarządzeniem Burmistrza Kłobucka Nr OR.0050.10.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku 

został ogłoszony otwarty konkurs ofert, który obejmował następujące rodzaje zadań: 

- „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności 

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego  

w mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś”; 

- „Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym  

i   uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi”; 

- „Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym  

i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym”  

(zadanie to obejmowało dwa różne cele i przedsięwzięcia); 

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Kłobuck 

na realizowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 wynosiła 

325 000,00 zł. 

 

W 2020 r. współpraca Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami oprócz zlecania i udzielania dotacji na zadania publiczne była realizowana 

poprzez: 

1) sprawowanie patronatu nad: 

- XXVIII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- V rocznicą sekcji Morsujący Kłobuck, 

- Zawodami Wędkarskimi o puchar Burmistrza Kłobucka, 

- działaniami statutowymi Stowarzyszenia Akademii Trzeciego Wieku, 

- projektem biegowo-edukacyjnym „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 

- VII Turniejem Siatkówki Plażowej w Kłobucku, 

- XVIII Ogólnopolskim Biegiem Ulicznym Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”, 

2) konsultowanie projektów uchwał tj.: 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck oraz w sprawie  

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty, 
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- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck oraz w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

3) wsparcie w organizacji zawodów, turniejów sportowych m.in.: 

- XX Mistrzostw Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej Seniorów im. Marka 

Sztolcmana (zakup pucharów, trofeum i proporczyków dla zwycięzców ), 

- projektu biegowo-edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

(artykuły przeznaczone na organizację biegu), 

- Zawodów Wędkarskich o puchar Burmistrza Kłobucka (zakup pucharów), 

- VII Turnieju Siatkówki Plażowej w Kłobucku (zakup piłek, medali i pucharów), 

- XVIII Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa” (statuetki 

okolicznościowe i nagrody dla uczestników, pomiar czasu i obsługa informatyczna). 
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Zestawienie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia  
oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku 

ogłoszony Zarządzeniem Nr OR.0050.10.2020 Burmistrza Kłobucka w dn. 22 stycznia  2020r. 
 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji  

1. 

 

Miejski Ludowy Klub Sportowy 
„ZNICZ” Kłobuck 

 

80 000 zł 

 

2. 

 

Klub Sportowy „WOJOWNIK”  
w Kłobucku 

 

16 000 zł 

3. 
 
Kłobucki Klub Pływacki „Delfin” 
 

13 000 zł 

4. 

 

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „START” w Kłobucku 

 

10 000 zł 

5. 

 

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „ORIENT” w Kłobucku  

 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck” 

6 000 zł 

6. Ludowy Klub Sportowy  
„POGOŃ” Kamyk 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w sołectwie Kamyk” 

 
63 000 zł 

 

7. Ludowy Klub Sportowy  
„OKSZA” Łobodno 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w sołectwie Łobodno” 

45 000 zł 
(w tym fundusz sołecki  

Sołectwa Łobodno 5 000 zł) 

8. Ludowy Klub Sportowy 
„BŁĘKITNI” Libidza 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w sołectwie Libidza” 

32 500 zł 
(w tym fundusz sołecki  

Sołectwa Libidza 4 000 zł) 

9. Ludowy Klub Sportowy  
„SPARTA” Nowa Wieś 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w sołectwie Nowa Wieś” 

26 000 zł 
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10. Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „ATOL” 

„Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem 
przeciwdziałania alkoholizmowi” 

13 500 zł 

11. Komenda Hufca ZHP w 
Kłobucku 

„Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku 
gminnym” 

12 000 zł 

12. Terenowy Komitet Ochrony Praw 
Dziecka w Kłobucku 

„Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku 
gminnym” 

2 000 zł 

 
RAZEM 

 

319 000,00 zł 
(w tym 9 000 zł z funduszu sołeckiego) 

 
 
Zarządzeniem Nr OR.0050.162.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 05 sierpnia 2020 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 pt. „Organizacja i udział w zawodach sportowych 
w grach zespołowych na gruncie krajowym”. Środki finansowe na ten cel przeznaczone były z środków na promocję i wynosiły 50 000 zł. 
Do konkursu przystąpił MLKS „ZNICZ”, któremu przyznano dotację na w/w zadanie w wysokości 50 000 zł.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

 

Podsumowanie współpracy gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku: 

1. Liczba organizacji i podmiotów wyrażających wolę podjęcia we współpracy z Gminą realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej 

społeczności (liczba złożonych ofert w trybie konkursowym): 13 

2. Liczba organizacji i podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych (w trybie konkursowym): 13 

3. Liczba zaproponowanych przez organizację i podmioty zadań publicznych (tzw. „Małe Granty”): 0 

4. Liczba zleconych przez Gminę zadań, w tym liczba zawartych umów (w trybie konkursowym): 13 

5. Liczba umów rozwiązanych lub unieważnionych: 1  

(rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z TKOPDz w Kłobucku – zwrócono dotację w wysokości 2 000 zł) 

6. Całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę zadań (w trybie konkursowym) wynosił: z GPPiRPA 319 000,00 zł (w tym f. sołecki 9 000 zł) 

oraz 50 000 zł (środki finansowe przeznaczone z promocji). 

7. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań (w trybie konkursowym, bez środków  

z funduszu sołeckiego): 325 000,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Anna Pastuszka 
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Kłobuck, dnia 27.05.2021 r. 
 
 

 
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck 

 z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok 
 
 
 
Rada Miejska w Kłobucku uchwałą Nr 152/XV/2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku przyjęła 

„Program współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.  

Program stanowił podstawę współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi. 

Celem programu było budowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem 

a organizacjami pozarządowymi, poprawa jakości i efektywności świadczenia usług 

publicznych, wzmacnianie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, racjonalne wykorzystywanie  

publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego. 

Obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmowały zadania, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1057 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

- ochrony i promocji zdrowia; 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz  

  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu 

zadań publicznych w formie ich wspierania lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji. 

Zlecenie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020. 
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Zarządzeniem Burmistrza Kłobucka Nr OR.0050.10.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku 

został ogłoszony otwarty konkurs ofert, który obejmował następujące rodzaje zadań: 

- „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności 

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego  

w mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, Kamyk, Nowa Wieś”; 

- „Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym  

i   uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi”; 

- „Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym  

i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym”  

(zadanie to obejmowało dwa różne cele i przedsięwzięcia); 

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Kłobuck 

na realizowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 wynosiła 

325 000,00 zł. 

 

W 2020 r. współpraca Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami oprócz zlecania i udzielania dotacji na zadania publiczne była realizowana 

poprzez: 

1) sprawowanie patronatu nad: 

- XXVIII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- V rocznicą sekcji Morsujący Kłobuck, 

- Zawodami Wędkarskimi o puchar Burmistrza Kłobucka, 

- działaniami statutowymi Stowarzyszenia Akademii Trzeciego Wieku, 

- projektem biegowo-edukacyjnym „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 

- VII Turniejem Siatkówki Plażowej w Kłobucku, 

- XVIII Ogólnopolskim Biegiem Ulicznym Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”, 

2) konsultowanie projektów uchwał tj.: 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck oraz w sprawie  

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty, 
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- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck oraz w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłobuck i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

3) wsparcie w organizacji zawodów, turniejów sportowych m.in.: 

- XX Mistrzostw Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej Seniorów im. Marka 

Sztolcmana (zakup pucharów, trofeum i proporczyków dla zwycięzców ), 

- projektu biegowo-edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

(artykuły przeznaczone na organizację biegu), 

- Zawodów Wędkarskich o puchar Burmistrza Kłobucka (zakup pucharów), 

- VII Turnieju Siatkówki Plażowej w Kłobucku (zakup piłek, medali i pucharów), 

- XVIII Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa” (statuetki 

okolicznościowe i nagrody dla uczestników, pomiar czasu i obsługa informatyczna). 
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Zestawienie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia  
oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku 

ogłoszony Zarządzeniem Nr OR.0050.10.2020 Burmistrza Kłobucka w dn. 22 stycznia  2020r. 
 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji  

1. 

 

Miejski Ludowy Klub Sportowy 
„ZNICZ” Kłobuck 

 

80 000 zł 

 

2. 

 

Klub Sportowy „WOJOWNIK”  
w Kłobucku 

 

16 000 zł 

3. 
 
Kłobucki Klub Pływacki „Delfin” 
 

13 000 zł 

4. 

 

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „START” w Kłobucku 

 

10 000 zł 

5. 

 

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „ORIENT” w Kłobucku  

 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck” 

6 000 zł 

6. Ludowy Klub Sportowy  
„POGOŃ” Kamyk 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w sołectwie Kamyk” 

 
63 000 zł 

 

7. Ludowy Klub Sportowy  
„OKSZA” Łobodno 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w sołectwie Łobodno” 

45 000 zł 
(w tym fundusz sołecki  

Sołectwa Łobodno 5 000 zł) 

8. Ludowy Klub Sportowy 
„BŁĘKITNI” Libidza 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w sołectwie Libidza” 

32 500 zł 
(w tym fundusz sołecki  

Sołectwa Libidza 4 000 zł) 

9. Ludowy Klub Sportowy  
„SPARTA” Nowa Wieś 

„Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję 
sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego w sołectwie Nowa Wieś” 

26 000 zł 
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10. Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „ATOL” 

„Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem 
przeciwdziałania alkoholizmowi” 

13 500 zł 

11. Komenda Hufca ZHP w 
Kłobucku 

„Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku 
gminnym” 

12 000 zł 

12. Terenowy Komitet Ochrony Praw 
Dziecka w Kłobucku 

„Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku 
gminnym” 

2 000 zł 

 
RAZEM 

 

319 000,00 zł 
(w tym 9 000 zł z funduszu sołeckiego) 

 
 
Zarządzeniem Nr OR.0050.162.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 05 sierpnia 2020 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 pt. „Organizacja i udział w zawodach sportowych 
w grach zespołowych na gruncie krajowym”. Środki finansowe na ten cel przeznaczone były z środków na promocję i wynosiły 50 000 zł. 
Do konkursu przystąpił MLKS „ZNICZ”, któremu przyznano dotację na w/w zadanie w wysokości 50 000 zł.  
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Podsumowanie współpracy gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku: 

1. Liczba organizacji i podmiotów wyrażających wolę podjęcia we współpracy z Gminą realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej 

społeczności (liczba złożonych ofert w trybie konkursowym): 13 

2. Liczba organizacji i podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych (w trybie konkursowym): 13 

3. Liczba zaproponowanych przez organizację i podmioty zadań publicznych (tzw. „Małe Granty”): 0 

4. Liczba zleconych przez Gminę zadań, w tym liczba zawartych umów (w trybie konkursowym): 13 

5. Liczba umów rozwiązanych lub unieważnionych: 1  

(rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z TKOPDz w Kłobucku – zwrócono dotację w wysokości 2 000 zł) 

6. Całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę zadań (w trybie konkursowym) wynosił: z GPPiRPA 319 000,00 zł (w tym f. sołecki 9 000 zł) 

oraz 50 000 zł (środki finansowe przeznaczone z promocji). 

7. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań (w trybie konkursowym, bez środków  

z funduszu sołeckiego): 325 000,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Anna Pastuszka 


