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Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2021  

  

  

  

  

  

Krośnice, 18 maja 2022 r.  

  



Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego wynika z dyspozycji art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  

  

1. WSTĘP  

Współpraca Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 prowadzona była zgodnie  

z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Nr 

XXVIII/185/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.10.2020 r. w sprawie programu 

współpracy Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2021. 

  

2. FORMY WSPÓŁPRACY  

Deklarację współpracy, cele priorytetowe oraz obszary działania i formy współpracy Gminy 

Krośnice z organizacjami pozarządowymi określił Roczny Program Współpracy, który był 

również narzędziem umacniania lokalnych działań oraz stwarzania warunków do powstania 

inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej. Program współpracy  

z dnia 29 października 2020 r. został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi  

w terminie od 9 września 2020 r. do 30 września 2020 r. Organizacje pozarządowe oraz 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag 

pisemnie wg określonego formularza. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji 

nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków do przedstawionego projektu.   

  

3. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

Zgodnie z założeniami programu współpraca przebiegała w formie finansowej. Środki 

zaplanowane na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym na rok 2021 

przyznawane były w drodze otwartego konkursu ofert. W 2021 roku ogłoszono 2 konkursy 

ofert na realizację zadań ujętych w programie współpracy.  

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  

w Krośnicach Zarządzeniem Nr 109/2020/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 18 grudnia 



2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Krośnice przy wysokości środków 

planowanych na ich realizację w kwocie 70 000 zł będą podejmowane następujące zadania:  

1) organizacja zajęć sportowych i aktywnych wypoczynkowo 

2) organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych 

3) organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz organizacja i udział  

w rozgrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez odpowiednich związków 

sportowych w sportach dzieci i młodzieży  

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 12 ofert. Wszystkie oferty przeszły ocenę formalną  

i jednocześnie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.   

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, podpisano 12 umów na realizację zadań  

z następującymi podmiotami:  

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Zadanie publiczne wskazane w 

ofercie 

Przyznana 

kwota dotacji 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„KROŚNICKA PRZYSTAŃ” 

Starty w zawodach pływackich 

zawodników Sekcji Pływackiej  

UKS „Krośnicka Przystań” 

13 421,70 zł 

2. 

 

KLUB PIŁKARSKI 

„PŁOMIEŃ” w Krośnicach 

Wspieranie oraz upowszechnianie 

sportu wśród dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Krośnice ze 

szczególnym naciskiem na sport 

wśród dziewcząt 

7 400,00  zł 

3. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Lider” Milicz 

Treningi, turnieje, ruch, zabawa i 

promocja Gminy Krośnice -2021 r. 
6 060,00 zł 

4. 
KLUB PIŁKARSKI 

„PŁOMIEŃ” w Krośnicach 
Festyn Piłkarski 2021 2 000,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie Sztuk i Sportów 

Walki „LEONIDAS” 

Organizacja i prowadzenie 

systematycznych treningów dla 

dzieci i młodzieży oraz udział w 

rozgrywkach sportowych 

 

4 525,00 zł 

6. 
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „BIZON” 

X Turniej im. Eugeniusza Ratajczaka 

w zapasach w stylu wolnym dzieci 

Mistrzostwa Dolnego śląska kadetów 

6 100,00 zł 

7. 
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „BIZON” 

Organizacja i prowadzenie 

systematycznych treningów dla 

dzieci i młodzieży oraz udział w 

rozgrywkach sportowych zgodnie z 

kalendarzem imprez Polskiego 

Związku SUMO 

4 950,00 zł 



 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  

w Krośnicach Zarządzeniem Nr 110/2020/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 18 grudnia 

2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert pn.:  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu seniorskiego na terenie Gminy Krośnice przy wysokości środków planowanych na 

ich realizację w kwocie 30 000 zł będą podejmowane następujące zadania:  

1) organizacja zajęć sportowych i aktywnych wypoczynkowo 

2) organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych 

3) organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz organizacja i udział  

w rozgrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez odpowiednich związków 

sportowych w sportach seniorskich.  

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 6 ofert. Wszystkie oferty przeszły ocenę formalną   

i jednocześnie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, podpisano 6 umów na realizację zadań   

z następującymi podmiotami:  

 

8. 
Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „BIZON” 

Organizacja i prowadzenie 

systematycznych treningów dla 

dzieci i młodzieży oraz udział w 

rozgrywkach sportowych zgodnie z 

kalendarzem imprez Polskiego 

Związku Zapaśniczego i 

Dolnośląskiego Związku 

Zapaśniczego 

9 500,00 zł 

9. 
KLUB PIŁKARSKI 

„PŁOMIEŃ” w Krośnicach 

Wspieranie u upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci z terenu Gminy Krośnice 

7 250,00 zł 

10. 

Sympatycy Sportów 

Wytrzymałościowych „TEAM 

KROŚNICE” 

Organizacja i przeprowadzenie 

systematycznych treningów dla 

dzieci i młodzieży w bieganiu 

2 850,00 zł 

11. 

Sympatycy Sportów 

Wytrzymałościowych „TEAM 

KROŚNICE” 

Organizacja i przeprowadzenie  III 

Krośnickiego Biegu Pełną Parą dla 

dzieci i młodzieży 

1 950,00 zł 

12. Akademia Piłkarska Freekids 
Szkolenie dzieci i młodzieży z 

zakresu piłki nożnej 
3 820,00 zł 

 

 
RAZEM 69 826,70 zł 



 

 

W roku 2021 w ramach tryby pozakonkursowego nie wpłynęły żadne oferty organizacji 

pozarządowych. 

 

  

 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Zadanie publiczne wskazane w 

ofercie 

Przyznana 

kwota dotacji 

1. SADY WIERZCHOWICE 

Organizacja i przeprowadzenie 

systematycznych treningów oraz 

udział w turniejach i 

rozgrywkach sportowych- tenis 

stołowy 

4 000,00 zł 

2. 

 

KLUB PIŁKARSKI „PŁOMIEŃ” w 

Krośnicach 

Organizacja, przeprowadzanie 

treningów oraz udział w 

rozgrywkach DZPN KP Płomień 

Krośnice  

na sezon 2021 

9 540,00 zł 

3. 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

„BIZON” 

Organizacja i prowadzenie 

systematycznych treningów dla 

grupy seniorskiej oraz udział w 

rozgrywkach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez 

Polskiego Związku Zapaśniczego 

i Dolnośląskiego Związku 

Zapaśniczego 

1 000,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie KLUB SPORTOWY 

ŁAZY 

Treningi oraz udział w 

rozgrywkach organizowanych 

przez Dolnośląski Związek Piłki 

Nożnej w klasie B i organizacja 

III Memoriału im. Bogdana 

Kowala 

9 360,00 zł 

5. 

Sympatycy Sportów 

Wytrzymałościowych „TEAM 

KROŚNICE” 

Organizacja i przeprowadzenie 

III Krośnickiego Biegu Pełną 

Parą dla ludzi dorosłych 

 

4 500,00 zł 

6. 

Sympatycy Sportów 

Wytrzymałościowych „TEAM 

KROŚNICE” 

Organizacja i przeprowadzenie 

systematycznych treningów dla 

osób dorosłych w bieganiu 

1 600,00 zł 

 

 
RAZEM 30 000,00 zł 



4. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci: 

1. Konsultacji  projektu Uchwały Nr XXVIII/185/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 

29.10.2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2021.  Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej www.bip.krosnice.pl, na stronie internetowej Gminy Krośnice 

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krośnicach w celu wyrażenia pisemnej 

opinii bądź uwag. 

2. Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy 

merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu  

o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.  

3. Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej  

i ponadregionalnej.  

4. Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, 

konkursach organizowanych przez różne instytucje.   

 

5. PODSUMOWANIE 

Realizując cele Programu Współpracy, Gmina Krośnice udzielała organizacjom 

pozarządowym w 2021 roku wsparcia zarówno o charakterze finansowym jak  

i pozafinansowym. Ogłoszono 2 konkursy, w których udzielono wsparcia 9 organizacjom 

pozarządowym na łączną kwotę 99 826,70 zł.  

Po złożeniu sprawozdań końcowych z realizacji zadania publicznego przez organizacje 

pozarządowe kwota wykorzystanych i rozliczonych środków to 96 226,04 zł (słownie złotych: 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 04/100). 

 

 Wójt Gminy Krośnice  
/-/ Andrzej Biały 

   

   

 

 


