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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 

2020 

Informacje ogólne, podstawa prawna. 

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Kroczyce jest 

sporządzone w związku z: 

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

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

 

Program stanowił podstawę współpracy gminy Kroczyce z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy w roku 2020. 

Uchwalony przez Radę Gminy program został zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Kroczyce oraz znajdował się do wglądu w Urzędzie Gminy 

w Kroczycach w pok. nr 16.  

Uchwalenie Programu poprzedziły konsultacje społeczne, które trwały od 15.10.2019r. 

do 23.10.2019r. Wójt Gminy Kroczyce ustalił przeprowadzenie w/w konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie 

umieszczenia projektu programu w BIP w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na 

stronie www.kroczyce.pl i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. We wskazanym terminie nie 

wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu 

uchwały.  

 

Gmina Kroczyce prowadziła współpracę z organizacjami pozarządowymi w oparciu o 

zapisy: 

1. Programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

http://www.kroczyce.pl/
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (Uchwała nr 

76/XI/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24.10.2019r.). 

2. Art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

3. Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o  wolontariacie. 

Współpraca finansowa 

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań własnych 

Gminy Kroczyce w roku 2020 wynosiła 50 000,00 zł. 

Przeprowadzenie konkursów ofert realizacji zadań własnych Gminy w 2020 r. 

1. W dniu 11 lutego 2020 r. ogłoszony został konkurs na organizację działań 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Kroczyce. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. 

Ogłoszono także nabór do komisji konkursowej, której celem było opiniowanie 

złożonych ofert. Ogłoszenie zamieszczono w BIP Gminy Kroczyce, na stronie 

internetowej Gminy Kroczyce oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. We 

wskazanym terminie żadna organizacja pozarządowa, ani podmiot wymieniony 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie nie wskazały osób do składu komisji. Wójt Gminy 

Kroczyce Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 5 marca 2020 r. powołał komisję 

konkursową w celu dokonania otwarcia i oceny ofert organizacji pozarządowych 

złożonych w odpowiedzi na konkurs na realizację zadań własnych Gminy 

Kroczyce w roku 2020. 

Do upływu składania ofert tj. do 9 marca 2020r. wpłynęła 1 oferta złożona przez 

Ludowy Klub Sportowy „SKALNIAK” z siedzibą w Kroczycach. Oferta była 

kompletna; poprawna formalnie i merytorycznie.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 9 marca 2020r. Ogłoszenie wyników zostało 

umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kroczycach oraz BIP. 
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Wyniki konkursu umieszczono również na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 

Kroczyce. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu gmina zawarła z LKS „SKALNIAK” 

Kroczyce umowę nr UG.-V.526.00001.2020 w dniu 10 marca 2020r. 

w Kroczycach. 

 

Oferty złożone w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w roku 2020.  

W roku 2020 nie złożono ofert w trybie art. 19 a ust. 1 ustawo o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Współpraca pozafinansowa  

Współpraca pozafinansowa zgodnie z Programem przebiegała poprzez: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez 

publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Gminy Kroczyce 

www.kroczyce.pl oraz www.kroczyce.bip.jur.pl. 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii w zakładce 

Konsultacje społeczne na stronie www.kroczyce.bip.jur.pl, 

3) zaproszenie do tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym 

i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów 

administracji samorządowej – do celów oceny ofert złożonych w konkursach, 

4) pomoc i konsultacje u pracowników Urzędu Gminy Kroczyce działań podejmowanych 

przez organizacje pozarządowe, 

5) spotkania przedstawicieli organizacji z przedstawicielami Samorządu,  

http://www.kroczyce.pl/
http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
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6) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 

finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy oraz rozliczaniu pozyskanych dotacji, 

7) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań 

służących zaspokojeniu tych potrzeb, 

8) promowanie przez Gminę Kroczyce działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej 

dobrego wizerunku (np. poprzez informowanie w prasie gminnej o podejmowanych 

działaniach, na stronie www.kroczyce.pl oraz oficjalnym profilu Gminy Kroczyce na 

portalu FACEBOOK oraz zlecenie materiałów filmowych dotyczących działalności 

organizacji w lokalnej telewizji internetowej ITV Region), 

9) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych. 

 

Efekty współpracy finansowej i pozafinansowej 

W wyniku wsparcia finansowego udzielonego organizacjom pozarządowym, które 

podejmowały działania na terenie gminy Kroczyce uzyskano następujące efekty: 

 prowadzenie treningów piłki nożnej we wszystkich grupach wiekowych, 

 prowadzenie zajęć z młodzieżą i dziećmi w zakresie piłki nożnej, 

 udział w rozgrywkach piłkarskich PZPN, 

 udział w rozgrywkach piłkarskich powiatowych, 

 zajęcia sportowe na hali sportowej oraz na stadionie prowadzone przez 

animatora sportu, 

 uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej halowej, zainteresowanie młodzieży 

kulturą fizyczną i sportem, 

 podniesienie umiejętności sportowych młodzieży, 

 przygotowanie zawodników klubu do czystej rywalizacji, 

 zakup strojów sportowych, obuwia oraz drobnego sprzętu, 

 poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu, 

 poprawa kondycji i poziomu techniczno-taktycznego zawodników, 

 kształtowanie samodyscypliny i postawy fair play na boisku i poza nim, 

 poprawa stanu zdrowia i kształtowania prawidłowej sylwetki sportowej, 

http://www.kroczyce.pl/
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 rozwijanie pasji do sportu i chęci sięgania po zwycięstwo wśród najmłodszych 

grup zawodników, 

 aktywny wypoczynek. 

 

Sporządził:  

Martyna Wojciechowska 

Inspektor 

         

        Zatwierdził: 

        Stefan Pantak 

        Wójt Gminy Kroczyce 

 


