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 Wstęp  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu tery-

torialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć orga-

nowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie In-

formacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

 I. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.559  

ze zm. ), 

2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

 

II. Postanowienia ogólne  

1. Ilekroć w niniejszym sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Gminy Głuchów  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 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.)  jest mowa o: 

1) Programie współpracy – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Głuchów 

 z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami  o których mowa w art. 3 ust. 3  

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

na rok 2021; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

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

3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy; 

3) stronie internetowej Gminy – należy przez to rozumieć stronę:  

www.gminagluchow.bip.net.pl 

 

III. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Głuchów  

w roku 2021 

1. Stowarzyszenia sportowe 

Zadanie własne gminy polegające na  wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej reali-

http://www.gminagluchow.bip.net.pl/
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zowały w 2021r. wymienione poniżej kluby sportowe i uzyskały na ten cel dotację w łącznej 

wysokości 105 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji działania publicznego 

go w oparciu o przepisy 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) Głuchowski Klub Sportowy "Głuchów" – dotacja w wysokości 39 tys. zł ,  

adres: Aleja  Klonowa 5,  96-130 Głuchów  

charakterystyka działania: wspieranie, upowszechnianie oraz popularyzacja wśród młodzieży 

kultury fizycznej i sportu 

2) Klub Sportowy "Juvenia" Wysokienice – dotacja w wysokości 56 tys. zł ,  

 adres: Wysokienice 32,  96-130 Głuchów  

charakterystyka działania: wspieranie, upowszechnianie oraz popularyzacja wśród młodzieży 

kultury fizycznej i sportu 

3) Uczniowski Klub Sportowy "Futrzaki" – dotacja w wysokości 10 tys. zł ,  

adres: ul. Rawska 9,  96-130 Głuchów  

charakterystyka działania: wspieranie, upowszechnianie oraz popularyzacja wśród dzieci  

i młodzieży szkolnej kultury fizycznej i sportu 

2. Stowarzyszenia oświatowo-wychowawcze  

realizowały zadanie własne gminy dotyczące edukacji publicznej i działały w oparciu o prze-

pisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1520) w sprawie rodza-

jów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 

form oraz sposobu ich działania. 

Stowarzyszenie oświatowo-wychowawcze działające na terenie Gminy Głuchów otrzymały 

w 2021r. z Urzędu Gminy e dotacje w wysokości 350 258,50 zł 

1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy  

adres: Janisławice 49, 96-130 Głuchów   

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności 

lokalnej oraz działania  z zakresu  edukacji oraz  ekologii 

Gmina udzieliła dotacji  na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej, Oddziału przed-

szkolnego –„zerówki” oraz Punktu Przedszkolnego   

2021r. 443 581,86 zł (szkoła), (edukacja przedszkolna – zerówka: 69 494,88 zł i punkt przed-

szkolny: 37 181,76 zł) 

dla porównania, w latach poprzednich: 

2020r. 439 530,59 zł (szkoła), 48 661,00 zł (edukacja przedszkolna – zerówka i punkt przed-
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szkolny) 

2019r. 417 258,22 zł (szkoła), 51 399,60 zł (edukacja przedszkolna – zerówka i punkt przed-

szkolny) 

2018r. 391 070,68 zł (szkoła), 16 858,32 zł („zerówka”), 40 322,85 zł (Punkt przedszkolny)      

2017r. 341 059,52 zł + 25 718,27 zł + 30 414,00 zł,  

2016r.– 376 007,66 zł + 38 700,00 zł, 

 

2) Stowarzyszenie na rzecz Upowszechniania Wychowania Przedszkolnego  

 "Dziecięcy Raj" 

 adres: Białynin Podbór 62, 96-130 Głuchów   

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej poprzez  

działania w zakresie edukacji, oświaty  i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym 

dotacja  na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Białyninie 

2021r. 103 936,98 zł     

dla porównania, w latach poprzednich: 

2020r. 103 197,00 zł     

2019r. 95 945,92 zł     

 2018r. 75 084,07 zł     

2017r. 82 161,00 zł,  

2016r.80 496,00 zł 

  

3) Stowarzyszenie ,,Razem dla Złotej” na rzecz Rozwoju Złotej i Okolicy  

adres: Złota 76, 96-130 Głuchów  

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej poprzez  

działania w zakresie edukacji, oświaty  i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym  

dotacja na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Złotej  

2021r. 64 223,04 zł   

dla porównania, w latach poprzednich: 

2020r. 60 594,00 zł   

2019r. 56 539,56 zł   

2018r. 43 787,48 zł 

2017r. 55 786,40 zł, 

2016r. 53 019,00 zł   

4) Stowarzyszenie Oświatowo -Edukacyjno-Wychowawcze "Sowa"  
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adres: Stara Rosocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej poprzez  

działania w zakresie edukacji, oświaty  i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym  

dotacja na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Michowicach  

2021r. 99 143,64 zł          

dla porównania, w latach poprzednich: 

2020r. 106 490,00 zł          

2019r. 92 947,61 zł          

2018r. 62 158,01 zł          

2017r. 83 127,86 zł, 

2016r. 84 690,04 zł 

5) Stowarzyszenie ,,Małe Pociechy” 

adres: Wysokienice 32, 96-130 Głuchów 

charakterystyka działania: wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej poprzez  

działania w zakresie edukacji, oświaty  i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym 

dotacja na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Wysokienicach 

2021r. 96 409,52 zł     

dla porównania, w latach poprzednich: 

2020r. 95 196,00 zł     

2019r. 81 382,70 zł     

2018r. 70 370,08 zł     

2017r. 73 896,80 zł, 

2016r. 72 369,00 zł   

3.  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni inaczej” 

koło w Głuchowie 

adres: Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów   

charakterystyka działania: działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Koło liczy 59 członków z terenu gminy i prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla swo-

ich członków organizując dla nich oraz ich opiekunów  imprezy okolicznościowe a także za-

pewniając udział w wycieczkach i wyjazdach integracyjnych. 

4. Ochotnicza Straż Pożarna 
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Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

– Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Zadania dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej wynikające z ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw-

pożarowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.961 ze zm.) Ochotnicze Straże Pożarne  realizują w ra-

mach zadań własnych gminy. 

Na ochronę przeciwpożarową gmina przeznaczyła  

w 2021r. 411 600,00 zł  

w tym na wydatki majątkowe: 

- OSP Głuchów: 1 800 zł (zakup szafek)   

- OSP Białynin: 5 000 zł (wyposażenie wozów strażackich) 

- OSP Wysokienice: 40 000 zł (budowa miejsc postojowych). 

dla porównania, w latach poprzednich: 

w 2020r. 494 153,31 zł  

w tym na wydatki majątkowe 216 185,00 zł   

(OSP Wysokienice, OSP Skoczykłody, OSP Celigów, OSP Złota)        

2019r. 263 064,90 zł   

2018r. 520 512,06 zł (w tym zakup samochodu dla OSP Janisławice za 170 700 zł))  

2017r. 226 364,12 zł, 

2016r.382 500,00 zł, 

2015r. 246 924,37 zł 

Na terenie gminy funkcjonują i działają jednostki OSP: 

1. OSP Głuchów,  

2. OSP Złota,  

3. OSP Wysokienice,  

4. OSP Janisławice,  

5. OSP Michowice, 

6. OSP Miłochniewice, 

7. OSP Białynin, 

8. OSP Skoczykłody, 

9. OSP Borysław, 

10. OSP Jasień, 

11.OSP Celigów 

12. OSP Kochanów 
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charakterystyka działania: 

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i innym zagrożeniom 

oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i 

innymi podmiotami.  

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicz-

nych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.  

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz spo-

sobach ochrony przed nimi.  

5. Gminna Rada Kobiet i Koła Gospodyń Wiejskich 

Koła Gospodyń Wiejskich jako dobrowolne, samorządne i niezależne od administracji rzą-

dowej i jednostek samorządu terytorialnego społeczno-zawodowe organizacje kobiece 

mieszkańców wsi działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiej-

skich oraz ich rodzin, a także na rzecz wspierania rozwoju terenów wiejskich. 

        Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń 

wiejskich (tj. Dz.U. z 2021r. poz.553) 13 Kół Gospodyń Wiejskich  z terenu Gminy Głu-

chów:  z Głuchowa, Białynina, Złotej, Janisławic, Jasienia, Wysokienic, Skoczykłód, Prus, 

Reczula, Michowic, Celigowa, Borysławia i Kochanowa po złożeniu wniosków do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  i uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Kół 

Gospodyń Wiejskich posiadały w  2021r. w osobowość prawną.  

       Z chwilą wpisu do rejestru koła gospodyń wiejskich nabyły prawo reprezentowania in-

teresów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej, prawo prowa-

dzenia działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowi-

sku wiejskim, prawo prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, zarabiania i pozy-

skiwania dotacji i środków ze sprzedaży swoich produktów kulinarnych, pamiątkarskich i 

dekoracyjnych  uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach i imprezach kulturalnych, 

Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Głuchów złożyły do ARiMR  w 

2021r. wnioski i po ich akceptacji otrzymały  dofinansowanie z przeznaczeniem na działal-

ność statutową  w wysokości 6 000 zł na każde koło ( łącznie 13 kół x 6 tys. zł = 78 tys. zł) 

 

 

IV. Formy współpracy  
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Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi była realizowana na bieżąco i polegała 

na promocji ich działań oraz udzielaniu pomocy w zakresie organizacji przedsięwzięć kultu-

ralnych, sportowych i edukacyjnych oraz na udzielaniu pomocy związanej z bieżącym funk-

cjonowaniem tych organizacji.  

Gmina Głuchów współpracowała w 2021  r. z organizacjami pozarządowymi poprzez powie-

rzanie i wspieranie wykonania zadań wymienionych w Programie współpracy.  

Uchwalenie  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020r. poprzedzone 

było konsultacjami społecznymi. 

Zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)   oraz  uchwały Nr  III/12/10  Rady 

Gminy Głuchów  z dnia 29 grudnia 2010r..w sprawie określenia szczegółowego sposobu kon-

sultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządo-

wymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-

go i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzia-

łalności statutowej tych organizacji, w dniu 06 października 2020r. podano do publicznej 

wiadomości ogłoszenie o planowanym przeprowadzeniu w terminie od 13 października 

2020r. do 27 października 2020r.  konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

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

blicznego i o wolontariacie i działającymi na terenie Gminy Głuchów projektu aktu prawa 

miejscowego pn. : „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod-

miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 

Program poddany konsultacjom zawierał m.in. opis zadań przewidzianych do realizacji  we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz   sposób ich finansowania. 

 Konsultacje prowadzono w formie pisemnych opinii i uwag składanych na formularzu do-

stępnym w Urzędzie Gminy lub na  stronie internetowej,  drogą pocztową, elektroniczną lub 

składanych bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Głuchowie. 

W czasie prowadzenia konsultacji jak i podczas spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych nie zgłaszano żadnych opinii i uwag do projektu Programu na 2021r.  

W związku z powyższym, do projektu uchwały załączono projekt  Programu  współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020 w wersji przedstawionej do konsultacji. 

 

V. Wspieranie i powierzanie zadań publicznych – współpraca finansowa  

            W roku 2021 jak i w latach poprzednich wsparcia finansowego udzielano na realiza-
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cję zadania polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców 

gminy Głuchów poprzez popularyzację między innymi piłki nożnej i prowadzenie sekcji pił-

karskich w klubach w Głuchowie i Wysokienicach, a także promowanie Gminy Głuchów 

poprzez udział młodzieży szkolnej w gminnych oraz o zasięgu ponadlokalnym różnego ro-

dzaju imprezach i zawodach sportowo-rekreacyjnych 

Gmina Głuchów zadanie to realizuje od 2009 r. przeznaczając  następujące środki  finansowe: 

2009r.  - 50 000 zł, 

2010r.  - 50 000 zł, 

2011r.  - 55 000 zł, 

2012r.  - 55 000 zł. 

2013r.  - 60 000 zł. 

2014r.              -          70 000 zł 

2015r.             -           70 000 zł 

2016r.             -           75 000 zł 

2017r.             -           82 000 zł 

2018r.             -           91 000 zł 

2019r.             -         100 000 zł 

2020r.             -         105 000 zł 

2021r.             -         105 000 zł 

 

VI. Współpraca pozafinansowa 

             Ważną częścią współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami pozarządowymi 

było udzielanie przez gminę pomocy w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych polegają-

cej na  wspieraniu podejmowanych przez nie  działań na rzecz społeczności lokalnej.  Wspar-

cie pozafinansowe polegało na udzielaniu pomocy przy organizacji  przedsięwzięć kultural-

nych, sportowych i edukacyjnych  oraz przy promocji tych działań. 

 

VII. Program współpracy  

          VII.1 . Priorytetowe zadania publiczne. 

Działalność organizacji pozarządowych wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców a re-

alizowane przez nie  cele maja wpływ na poprawę warunków i poziomu  życia.   Znajomość 

potrzeb lokalnego środowiska, oraz priorytetowe zadania określone w programie współpracy 

pozwalają we właściwy sposób wykorzystać potencjał organizacji. Poprawna relacja na linii 
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organizacje pozarządowe – gmina jest gwarantem efektywniejszego rozwoju i aktywizacji 

mieszkańców Gminy Głuchów.  

Program współpracy Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi              

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr 

XXV/164/2020 Rady Gminy Głuchów w dniu 27 listopada 2020 r. w oparciu o przepisy  

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.). 

W Programie współpracy określono zostały zasady i formy współpracy Gminy Głu-

chów z organizacjami pozarządowymi oraz priorytetowe zadania publiczne będące przedmio-

tem tej współpracy. 

 Do zadań tych zaliczono zadania w zakresie: 

1. Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, a w szczególności  

polegające na:  

upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Głuchów poprzez 

popularyzację między innymi piłki nożnej i prowadzeniu sekcji piłkarskich seniorów i junio-

rów w klubach w Głuchowie i Wysokienicach,  czynny udział w/w sekcji w rozgrywkach 

ligowych, zawodach oraz turniejach lokalnych i ponadlokalnych,   a także promowaniu Gmi-

ny Głuchów poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.; 

b) wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

ponad gminnym; 

2. Kultury  i ochrony  dziedzictwo  narodowego polegające na : 

a) kultywowaniu lokalnych tradycji poprzez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzu-

jących tradycję, historię i dziedzictwo   kulturowe gminy Głuchów; 

b) aktywizacji środowisk lokalnych w zakresie wspierania różnych dziedzin i form artystycz-

nej twórczości amatorskiej; 

c) organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Gminy; 

d) wspieraniu działalności zespołów śpiewaczych i muzyczno-tanecznych takich jak Dziecię-

co Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „ Głuchowiacy” z Głuchowa czy Zespół Dziecięco 

Młodzieżowy „Białyńskie Nutki” z Białynina 

e) wspieraniu działalności młodzieżowych zespołów muzycznych;  
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f) upowszechnianiu edukacji kulturalnej wśród dzieci i  młodzieży poprzez organizowanie 

konkursów plastycznych i recytatorskich oraz spotkań z twórcami ludowymi. 

3. Ochrony i promocji zdrowia polegające na 

a) wspieraniu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej ze szczegól-

nym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień;  

b) wspieraniu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży obejmującego program 

profilaktyki uzależnień. 

4. Turystyki i krajoznawstwa  oraz wypoczynku dzieci i młodzież polegające na : 

a)  wspieraniu różnych form  kultury fizycznej i sportu;  

b)  organizowaniu imprez turystycznych, krajoznawczych i sportowych;  

c)  propagowaniu wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego;  

d)  uczestnictwie dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscypli-

nach sportowych. 

 

         VII.2. Środki finansowe 

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych ujętych w  Programie współpracy na 

2020 roku  zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym pod-

miotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy,  zostały określone uchwałą budżetową Gminy 

Głuchów w wysokości 105 000 złotych. 

        VII.3  Konkurs na zadanie pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

        i sportu w Gminie Głuchów w 2021r. 

W 2021r. Gmina Głuchów realizowała we współpracy z organizacjami pozarządowymi zada-

nie publiczne polegające na  upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy 

Głuchów ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. 

Wsparcia finansowego w postaci dotacji udzielono klubom sportowym działającym na terenie 

Gminy Głuchów: KS „Juvenia” Wysokienice, GKS „Głuchów”, UKS Futrzaki, które reali-

zowały zadania z zakresu upowszechniania sportu wpisujące się we wskazany cel publiczny.  

Kluby uczestniczyły w rozgrywkach na różnych poziomach sportowych,  a także prowadziły  

ogólnodostępne zajęcia  treningowe co wpływało na zacieśnienie więzów oraz integrację spo-

łeczną mieszańców gminy.  

Prowadzenie  pozalekcyjnych zajęciach sportowych dla młodzieży, udział w rozgryw-

kach i turniejach sportowych przyczyniały się nie tylko do krzewienia kultury fizycznej mło-

dych ludzi ale były także sposobem na odciągania ich od zgubnych nałogów i uzależnień. 
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Cała kwotę dotacji w wysokości 105 000 zł przeznaczono w roku 2021r. na wsparcie 

wykonania zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnienia kultury fizycznej  

i sportu poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:   UPOWSZECHNIANIE  

KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU   W GMINIE GŁUCHÓW W 2021r. ogłoszono  

w dniu 27 listopada 2020r.. z zamieszczeniem podanych poniżej w pkt 1-8 informacji  

o zadaniu. 

1. Rodzaj zadania: 

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,  w szczególności polegające na  

upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Głuchów poprzez 

popularyzację między innymi piłki nożnej i prowadzenie sekcji piłkarskich seniorów i junio-

rów w klubach w Głuchowie i Wysokienicach,  czynny udział w/w sekcji w rozgrywkach 

ligowych, zawodach oraz turniejach lokalnych i ponadlokalnych   a także promowanie Gminy 

Głuchów poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.; 

b) wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

ponadgminnym. 

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

     wynosiła na rok 2021 – 105  tys. zł 

 

3. Zasady przyznawania dotacji: 

     Dotacja przyznana została na podstawie złożonych dokumentów wymaganych postano-

wieniami w/w ustawy przy udzielania wsparcia  finansowego polegającego na  udzielenie 

dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.  

Z dotacji mogły być sfinansowane wydatki ponoszone na: 

 opłaty regulaminowe i licencyjne 

 transport zawodników i opiekunów 

 zakup sprzętu sportowego 

 delegacje sędziowskie 

 zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania 

 

4. Termin i warunki realizacji zadania: 

       Od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. 
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5. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należało składać do godz. 9.00 dnia 21 grudnia 2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Głuchowie, 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5   

 

6. Ofertę należało składać na formularzu zgodnym za wzorem załącznika nr 1  do Roz-

porządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 paździer-

nika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057). 

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

 oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy 

Zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 27 listopada 2020r; 

 wyboru ofert dokonano w terminie 7 dni  po upływie terminu składania ofert, który był 

wyznaczony na godz. 9.00 dnia 21 grudnia 2020r. 

 przy dokonywaniu wyboru ofert stosowano następujące kryteria: 

- merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu 

- możliwość realizacji zadania przez dany podmiot 

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania 

  w roku 2021 na realizację zadania określonego w ust.1 Gmina Głuchów przeznaczyła  

      kwotę 105 000 zł  

 

   8. Tryb udzielenia wsparcia na realizację zadania: 

      Podpisanie umów nastąpiło po rozstrzygnięciu konkursu w terminie do dnia 31.12.2020r.,  

o czym oferenci zostali powiadomieni pisemnie. 

 

           VII.4  Oferty na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie 

           kultury fizycznej  i sportu w Gminie Głuchów w 2021r. 

 

Oferty złożone zostały przez działające na terenie gminy kluby sportowe, które w 2021 .r  

brały udział  w ligowych rozgrywkach sportowych oraz  prowadziły ogólnodostępne zajęcia  

treningowe.   

Kluby sportowe realizując w 2021r. zadania z zakresu szeroko rozumianego sportu wpisywa-

ły się we wskazany cel publiczny a także odgrywały ważną rolę w integracji mieszańców 

gminy a także w walce z uzależnieniami popularyzując  i kształtując prawidłowe wzorce  za-
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chowana. 

Wspomniane kluby sportowe prowadziły  pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży 

szkolnej, które miały za cel nie tylko rozwijanie tężyzny fizycznej ale przede wszystkim pro-

mowanie zdrowego styl życia wolnego od nałogów i używek. 

Udział w takich zajęciach pozwalał młodych ludziom odrywać się od telefonu. telewi-

zora i komputera a także uczył odpowiedzialności, punktualności oraz pracy w zespole.  

 

Oferta Nr 1 

złożona została 01.12.2020r. przez: 

UKS z Głuchowa „Futrzaki”  

z siedzibą: 96-130 Głuchów, ul. Rawska 9 

– stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego, zarejestrowane w Ewidencji 

Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Skierniewickiego pod pozycją w ewidencji:  

24 z dnia 23 lutego 2009 r. 

Ofertowe koszty realizacji zadania publicznego: 

2021r. 

1. Koszt całkowity zadania:           15 400 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     10 000 zł (64,94 % kosztów całkowitych) 

3. Wkład własny:                              5 400 zł  (35,06 % kosztów całkowitych) 

w tym: 3.1.wkład finansowy                900 zł   

            3.2. wkład niefinansowy:       4 500 zł  

                   (osobowy i rzeczowy)      

dla porównania w latach poprzednich : 

2020r. 

1. Koszt całkowity zadania:           15 400 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     10 000 zł (64,94 % kosztów całkowitych) 

3. Wkład własny:                              5 400 zł  (35,06 % kosztów całkowitych) 

w tym: 3.1.wkład finansowy                900 zł   

            3.2. wkład niefinansowy:       4 500 zł  

                   (osobowy i rzeczowy)      

  2019r. 

1. Koszt całkowity zadania:           13 700 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:      9 000 zł (65,69% kosztów całkowitych),  

3. Wkład osobowy (środki niefinansowe):  4 000 zł (29,20 % dotacji)  



15 

 

4. Inne środki finansowe:                    700 zł 

      /wolontariat/ 

2018r. 

1. Koszt całkowity zadania:           12 200 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:      8 000 zł (65,57% kosztów całkowitych),  

3. Wkład osobowy (środki niefinansowe):  3 500 zł (43,75 % dotacji)  

      /wolontariat/ 

2017r. 

1. Koszt całkowity zadania:           10 200 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:      7 000 zł (68,63% kosztów całkowitych),  

3. Wkład osobowy (środki niefinansowe): / 2 900 zł (41,43 % dotacji)  

2016r. 

1. Koszt całkowity zadania:          10 200 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     8 000 zł (78,4%), 

3. Wkład osobowy:                        2 000 zł (19,6%) 

      /wolontariat/ 

Rodzaj zadania publicznego: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Tytuł zadania publicznego: 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu  wśród mieszkańców gminy Głuchów poprzez 

popularyzację między innymi piłki nożnej polegające na prowadzeniu sekcji piłkarskich se-

niorów i juniorów w klubach w Głuchowie i Wysokienicach,  czynny udział w/w sekcji w 

rozgrywkach ligowych, zawodach oraz turniejach lokalnych i ponadlokalnych   a także pro-

mowanie Gminy Głuchów poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.; 

b) wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

ponadgminnym. 

Krótka charakterystyka zadania publicznego:  

na zadanie dotyczące upowszechniania kultury fizycznej polegające na przygotowaniu dzieci, 

młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzania czasu, rozwijaniu zainteresowań i pasji po-

przez organizację i udział w różnego rodzaju zawodach i imprezach sportowo – rekreacyj-

nych: „Głuchów biega”, zajęciach terenowych, rajdzie rowerowym, siatkówce plażowej, bie-

gach na orientację,    
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Przedmiot działalności pożytku publicznego: 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:  

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego: 

1. Impreza plenerowa „Głuchów biega” – maj 2021r. 

2. Organizacja wyjazdów na mecze drużyn piłkarskich z Gminy Głuchów 

– wg harmonogramu rozgrywek  

3. Organizacja wyjazdów na imprezy sportowo-rekreacyjne 

 – styczeń – grudzień 2021r.  

4. Organizacja biegów na orientację – kwiecień - listopad 2021r. 

5. Turniej piłki halowej – styczeń/ czerwiec 2021r. 

6. Piknik rekreacyjny oraz warsztaty „Nordic Walking” – marzec/czerwiec 2021r. 

6. Udział w szkoleniach i kursach – styczeń/grudzień 2021r.  

 

Oferta  Nr 2  

złożona została 10.12.2020r. przez: 

Głuchowski Klub Sportowy  „Głuchów”  

 z siedzibą: 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5 

– stowarzyszenie prowadzące działalność nieodpłatną pożytku publicznego, zarejestrowane w 

Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Skierniewickiego Nr AO.4222.1.2013.JB 

-  pod pozycją w ewidencji: 4   w dniu 09.10.2002r. 

Ofertowe koszty realizacji zadania publicznego: 

2021r. 

1. Koszt całkowity zadania:           54 930 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     39 000 zł (71,00 % kosztów całkowitych) 

3. Wkład własny:                           15 930 zł  (29,00 % kosztów całkowitych) 

w tym: 3.1.wkład finansowy           3 930 zł  (  7,20 % kosztów całkowitych) 

            3.2. wkład niefinansowy:   12 000 zł  (21,80 % kosztów całkowitych) 

                   (osobowy i rzeczowy)    

  dla porównania w latach poprzednich:             

2020r. 

1. Koszt całkowity zadania:           54 930 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     39 000 zł (71,00 % kosztów całkowitych) 

3. Wkład własny:                           15 930 zł  (29,00 % kosztów całkowitych) 

w tym: 3.1.wkład finansowy           3 930 zł  (  7,20 % kosztów całkowitych) 

            3.2. wkład niefinansowy:   12 000 zł  (21,80 % kosztów całkowitych) 

                   (osobowy i rzeczowy)                      

 gdzie: 

- wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane 
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do zaangażowania w realizację zadania publicznego, 

- wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zaso-

bem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na 

rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, 

poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego. 

2019r. 

1. Koszt całkowity zadania:           49 400 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:    37 000 zł (74,90% kosztów całkowitych), 

3. Wkład osobowy i rzeczowy (środki niefinansowe): 11 400 zł (23,08 % dotacji)  

2018r. 

1. Koszt całkowity zadania:           48 400 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:    34 000 zł (70,24% kosztów całkowitych), 

3. Wkład osobowy i rzeczowy (środki niefinansowe): 12 400 zł (36,47 % dotacji) 

2017r. 

1. Koszt całkowity zadania:           42 000 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:    30 000 zł (71,43% kosztów całkowitych), 

3. Wkład osobowy i rzeczowy (środki niefinansowe): 12 000 zł (40,00 % dotacji) 

2016r. 

1. Koszt całkowity zadania:          36 000 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:    30 000 zł (83,33%), 

3. Wkład osobowy:                          6 000 zł (16,67%) 

 

Rodzaj zadania publicznego: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Tytuł zadania publicznego: 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu  wśród mieszkańców gminy Głuchów poprzez 

popularyzację między innymi piłki nożnej polegające na prowadzeniu sekcji piłkarskich se-

niorów i juniorów w klubach w Głuchowie i Wysokienicach,  czynny udział w/w sekcji w 

rozgrywkach ligowych, zawodach oraz turniejach lokalnych i ponadlokalnych   a także pro-

mowanie Gminy Głuchów poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.; 

b) wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

ponadgminnym. 

Krótka charakterystyka zadania publicznego:  

prowadzenie klubu piłkarskiego, 

Przedmiot działalności pożytku publicznego: 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:  

prowadzenie  klubu piłkarskiego (w którym trenuje 32 seniorów i 21 trampkarzy rocznika 
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2005 i młodsi), popularyzowanie różnych form kultury fizycznej w środowisku młodzieżo-

wym i wśród mieszkańców gminy (dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu gminy – (około 

100 osób), organizowanie imprez sportowych i rozgrywek w piłce nożnej. 

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego: 

1.Opłata trenera i instruktora sportowego. 

2.Opłaty regulaminowe (np. ubezpieczenie zawodników)  i licencjackie. 

3.Transport zawodników i opiekunów. 

4. Zakup sprzętu sportowego i ubiorów. 

5.Opłaty delegacji sędziowskich. 

6.Zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań. 

7.Opłata badań lekarskich. 

 

Oferta Nr 3  

złożona została 01.12.2020r. przez: 

Klub Sportowy „Juvenia” Wysokienice 

z siedzibą: Szkoła Podstawowa w Wysokienicach, 96-130 Głuchów, Wysokienice 32  

– stowarzyszenie zarejestrowane w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu 

Skierniewickiego pod pozycją w ewidencji: 10 z dnia 24 lutego 2003r. 

Ofertowe koszty realizacji zadania publicznego: 

2021r. 

1. Koszt całkowity zadania:           98 130 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     56 000 zł (57,07 % kosztów całkowitych) 

3. Wkład własny:                           42 130 zł  (42,93 % kosztów całkowitych) 

w tym: 3.1.wkład finansowy          16 690 zł (16,30 % kosztów całkowitych) 

            3.2. wkład niefinansowy:   26 130 zł  (26,63 % kosztów całkowitych) 

                   (osobowy i rzeczowy)   

                   

 dla porównania w latach poprzednich: 

2020r. 

1. Koszt całkowity zadania:           94 390 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     56 000 zł (59,30 % kosztów całkowitych) 

3. Wkład własny:                           38 390 zł  (40,70 % kosztów całkowitych) 

w tym: 3.1.wkład finansowy           16 690 zł (17,70 % kosztów całkowitych) 



19 

 

            3.2. wkład niefinansowy:   21 700 zł  (23,00 % kosztów całkowitych) 

                   (osobowy i rzeczowy)                     

 dla porównania w latach poprzednich: 

2019r. 

1. Koszt całkowity zadania:            91 790 zł 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     55 000 zł (59,92 % kosztów całkowitych), 

3. Wkład osobowy:                        20 100 zł (21,90 % dotacji) 

4. Inne środki finansowe:               16 690 zł 

2018r. 

1. Koszt całkowity zadania:            83 970 zł 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     49 500 zł (58,95 % kosztów całkowitych), 

3. Wkład osobowy:                        16 850 zł (34,04 % dotacji) 

2017r. 

1. Koszt całkowity zadania:           75 530 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     45 000 zł (59,58%),  

3. Wkład osobowy:                        15 770 zł (35,04 %)  

     /przygotowanie boiska i obsługa medyczna/ 

2016r. 

1. Koszt całkowity zadania:            65 000 zł, 

2. Wnioskowana kwota dotacji:     39 500 zł (60,80 %), 

3. Wkład osobowy:                         14 500 zł (22,30 %) 

Rodzaj zadania publicznego: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Tytuł zadania publicznego: 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Wysokienic i popularyzacja 

piłki nożnej, udział w rozgrywkach. 

Krótka charakterystyka zadania publicznego:  

Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla trzech grup wiekowych: seniorów i dwóch juniorskich.  

Zajęcia treningowe na hali w okresie zimowym i na boisku w Wysokienicach  trzy razy w 

tygodniu dla każdej grupy wiekowej oddzielnie. 

Udział w rozgrywkach halowych, sparingach i rozgrywkach ligowych seniorów oraz drużyn 

młodzieżowych na szczeblu OZPN Łódź oraz w turniejach na terenie całego województwa. 

Udział drużyny seniorów w rozgrywkach Pucharu Polski. 
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Przedmiot działalności pożytku publicznego: 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:  

 

   VII.5  Ocena ofert – wybór Wykonawców 

Komisja Konkursowa  powołana   Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Głuchów                                               

z dnia 27 listopada 2020r. w  składzie: 

1.Magdalena Piekut   – Przewodnicząca  (przedstawiciel Urzędu Gminy) 

2. Lech Kowara         –  Z-ca Przewodniczącej (przedstawiciel Urzędu Gminy) 

3. Ewa Milczarek       -  Członek  (przedstawiciel Urzędu Gminy) 

4. Mariusz Kucharski – Członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej: 

                                       Stowarzyszenie: Głuchowski  Klub Sportowy) 

na posiedzeniu odbytym w dniu 21.12.2020r.  dokonała otwarcia oraz oceny  ofert złożonych 

w Urzędzie Gminy do godz. 9.00 dnia 21.12.2020r.   

Komisja konkursowa uznała złożone oferty za godne z wymogami formalnymi i merytorycz-

nymi i zaproponowała podział kwoty dofinansowania wg kalkulacji przewidywanych kosz-

tów realizacji zadania publicznego pomiędzy poszczególnych oferentów. 

Komisja zarekomendowała  Wójtowi powierzenie realizacji zadania publicznego polegające-

go na wspieraniu i upowszechnieniu kultury fizycznej i sportu wszystkim trzem oferen-

tom, którzy złożyli oferty oraz proponowała podzielenie między oferentów kwoty dotacji  

105 tys. zł jak poniżej: 

 

1. UKS „Futrzaki” 

                         2021r.                   10 000 zł  

               dla porównania w latach poprzednich: 

                         2020r.                   10 000 zł  

                         2019r.                     9 000 zł  

                        2018r.                     8 000 zł 

                        2017r.                     7 000 zł (100,00%  dotacji)  

                        2016r.                     6 500 zł  (81,25%  dotacji) 

2. KS „Juvenia” Wysokienice   

                         2021r.                     56 000 zł  

                         dla porównania w latach poprzednich: 

                       2020r.                      56 000 zł.              
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                       2019r.                     54 000 zł  

                       2018r.                     49 000 zł  

                       2017r.                      45 000 zł (100,00 %  dotacji) 

                       2016r.                      39 500 zł  (100,00 %  dotacji) 

3. GKS Głuchów                           

                       2021r.                     39 000 zł 

                       dla porównania w latach poprzednich: 

                       2020r.                     39 000 zł  

                      2019r.                      37 000 zł  

                       2018r.                      34 000 zł 

                       2017r.                      30 000 zł (100,00 %  dotacji) 

                       2016r.                      29 000 zł  (96,67 %  dotacji) 

 

 W dniu 29 grudnia 2020r. podpisane zostały z oferentami następujące umowy: 

1. UMOWA   Nr 1             Uczniowski Klub Sportowy „Futrzaki” 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

a w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Głuchów w 2021r. 

poprzez popularyzację  między innymi piłki nożnej wśród mieszkańców gminy polegającej na 

prowadzenie sekcji piłkarskiej w klubach w Głuchowie i Wysokienicach a także promowanie 

Gminy Głuchów poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp., 

b) wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

ponadgminnym.  

z terminami płatności dotacji: 

I transza w wysokości 10 000 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  

wypłacona w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.  

 

2. UMOWA NR 2  Głuchowski Klub Sportowy „Głuchów” 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

a w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Głuchów w 2021r. 

poprzez popularyzację  między innymi piłki nożnej wśród mieszkańców gminy polegającej na 

prowadzenie sekcji piłkarskiej w klubach w Głuchowie i Wysokienicach a także promowanie 
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Gminy Głuchów poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp., 

b) wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

ponadgminnym.  

z terminami płatności dotacji: 

I transza w wysokości 19 500 zł  (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych)  

wypłacona w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.  

II transza w wysokości 19 500 zł  (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych)  

wypłacona w terminie do dnia 31 lipca 2021r.  

 

3. UMOWA NR  3               Klub Sportowy „Juvenia” Wysokienice  

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

a w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Głuchów w 2019r. 

poprzez popularyzację  między innymi piłki nożnej wśród mieszkańców gminy polegającej na 

prowadzenie sekcji piłkarskiej w klubach w Głuchowie i Wysokienicach a także promowanie 

Gminy Głuchów poprzez: 

a) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp., 

b) wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

ponadgminnym.  

z terminami płatności dotacji: 

I transza w wysokości 28 000 zł  (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)  

wypłacona w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.  

II transza w wysokości 28 000 zł  (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)  

wypłacona w terminie do dnia 31 lipca 2021r.  

Ww. kluby sportowe prowadziły działalność w 2021r. w zakresie zgodnym z podpisanymi 

umowami co zostało udokumentowane i potwierdzone  złożonymi na koniec roku sprawoz-

daniami. 

VIII. Sprawozdania i rozliczenia końcowe 

z realizacji zadania publicznego złożone zostały w wyznaczonym terminie do końca 2021r. 

1. UKS „Futrzaki” 

W zakresie wykonywanego zadania publicznego realizowano działania 

zachęcające dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez 
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udział w rozgrywkach piłki nożnej, piłki siatkowej, zajęciach terenowych, biegach przełajo-

wych, biegach na orientację oraz w innych imprezach sportowo-rekreacyjnych.   

Osiągnięte cele i rezultaty: 

Realizacja zadania polegająca na  udziale w zajęciach przygotowujących do turniejów i za-

wodów sportowych wpłynęła na poprawę poziomu sprawności fizycznej dzieci, młodzieży 

z terenu Gminy Głuchów. 

Rozliczenie finansowe: 

1. Koszt całkowity zadania:                      

                                                2021r.       15 707,36 zł (wg umowy – 15 400 zł)       

                                                dla porównania w latach poprzednich: 

                                                2020r.       14 519,88 zł (wg oferty – 15 400 zł) 

                                                2019r.       13 748,33 zł (wg oferty – 13 700 zł)       

                                                2018r.       10 203,53 zł (wg oferty – 10 200 zł)       

                                                2017r.       10 200 zł (wg oferty – 10 200 zł) 

2. Koszt pokryty z dotacji                           

                                                2021r.         10 000 zł (68,87 % kosztów całkowitych), 

                                                dla porównania w latach poprzednich: 

                                               2020r.         10 000 zł (68,87 % kosztów całkowitych), 

                                               2019r.         9 000 zł (65,46 % kosztów całkowitych),  

                                               2018r.         8 000 zł (65,57 % kosztów całkowitych),  

                                                2017r.        7 000 zł (68,60 %), 

                                                2016r.         6 500 zł (58,82 %),  

3. Koszt pokryty z wkładu osobowego:      

                                                 2021r.        4 500 zł (30,99 % dotacji),   

                                                 dla porównania w latach poprzednich: 

                                                 2020r.        4 500 zł (30,99 % dotacji) 

                                                2019r.         4 000 zł (44,44 % dotacji),   

                                                2018r.          3 500 zł (43,75 % dotacji),      

                                                 2017r.         2 900 zł (41,43 %),   

                                                2016r.          6 500 zł (58,82 %), 

4.  Koszt pokryty z innych środków finansowych: 

                                               2021r.          900,00 zł (19,88 %)                    

                                               dla porównania w latach poprzednich: 

                                              2020r.          900,00 zł (19,88 %) 
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                                              2019r.          748,33 zł (8,31 %)                    

                                               2018r.          714,10 zł (8,93 %)                    

                                               2017r.          203,53 zł (1,99 %) 

                                               2016r.    200,00 zł (1,96 %)  (wg umowy – 200 zł),                                                                   

 

Dotację wpłacono na konto klubu: 

w kwocie 10 000 zł w dniu 29 stycznia 2021r. 

W sprawozdaniu złożonym 31.12.2021r. za rok 2021 przedstawiono rozliczenie wydat-

ków. 

Załączono do sprawozdania 10 dokumentów księgowych (faktury), które były dowodami 

poniesionych wydatków  

Całość zadania:  15 707,36 zł 

- dotacja:              10 000,00 zł 

- środki własne         707,36 zł 

- wkład osobowy i rzeczowy: 5 000,00 zł 

 

2. GKS „Głuchów” 

W 2021r. klub zatrudniał dwóch trenerów  licencją PZPN  

- w klubie działały 2 drużyny piłkarskie: seniorów (30 osób) i juniorów (18 osób)   

- drużyna seniorska brała udział w rozgrywkach ligowych skierniewickiej klasy B zajmując 

na koniec rundy 8 miejsce,  

- młodsi zawodnicy brali udział w skierniewickiej lidze trampkarzy C grupa 4 zajmując na 

koniec rundy 3 miejsce, 

W zakresie wykonywanego zadania publicznego zrealizowano działania: 

1. Prowadzenie dwóch drużyn piłkarskich (seniorów i juniorów) oraz ich utrzymanie i przy-

gotowanie do rozgrywek okręgowych i pucharowych.  

2.Promowanie Gminy Głuchów na terenie województwa łódzkiego i kraju. 

W związku z panującą w 2021r. pandemią koronawirusa nie wszystkie zaplanowane spotka-

nia  mogły się odbyć. W zaistniałych warunkach klub przeznaczył więcej środków na wypo-

sażenie i zakup strojów piłkarskich. 

Osiągnięte cele i rezultaty: 

Funkcjonowanie klubu GKS Głuchów - utrzymanie drużyn piłkarskich  

- seniorów (32 osoby), która brała udział w rozgrywkach ligowych skierniewickiej klasy B 

/druga grupa/ zajmując na koniec rundy drugie miejsce 
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- juniorów (21 osób), którzy w skierniewickiej lidze juniorów młodszych B1 a czwartej gru-

pie zajęli na koniec rundy trzecie miejsce. 

Przygotowanie zawodników do rozgrywek ligowych poprzez zatrudnienie dwóch trenerów 

piłki nożnej. 

Głównym celem jaki udało się osiągnąć było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mło-

dzieży zapewniając im uczestnictwo w treningach, meczach sparingowych oraz meczach li-

gowych. 

Rozliczenie finansowe: 

Koszt całkowity zadania:           

                                                     

                                             2021r.        45 012,68 zł (wg oferty i umowy 54 930 zł) 

                                               dla porównania w latach poprzednich: 

                                             2020r.        54 930 zł (wg oferty 54 930 zł) 

                                2019r.        49 400 zł (wg oferty 49 400 zł)  

                                2018r.        47 200 zł (wg oferty 48 400 zł) 

                               2017r.          42 000 zł (wg oferty 42 000 zł) 

                                            2016r.        36 000,00 zł (wg oferty 36 000 zł,)  

2. Koszt pokryty z dotacji:                     

                                            2021r.         39 000 zł (86,64 % kosztów całkowitych), 

                                            dla porównania w latach poprzednich: 

                                            2020r.         39 000 zł (71,00 % kosztów całkowitych), 

                                            2019r.         37 000 zł (74,90 % kosztów całkowitych), 

                                            2018r.         34 000 zł (72,03 % kosztów całkowitych), 

                                            2017r.         30 000 zł (71,43 % kosztów całkowitych), 

                                            2016r.         27 000 zł (80 %), 

3. Koszt pokryty z wkładu osobowego i  rzeczowego:   

                                             2021r.         15 930 zł (29,00 % dotacji)     

                                             dla porównania w latach poprzednich: 

                                            2020r.         15 930 zł (29,00 % dotacji)     

                                            2019r.         11 400 zł (23,08 % dotacji)     

                                            2018r.         12 002 zł (35,30 % dotacji)     

                                             2017r.         12 200 zł (40,67 % dotacji)                         

                                            2016r.          9 000 zł (25 %)                         

Dotację wpłacono na konto klubu: 
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I transzę    19 500 zł w dniu 31 stycznia 2021r. 

II transzę   19 500 zł w dniu 12 sierpnia 2021r. 

W sprawozdaniu złożonym 30.12.2021r. za rok 2021 przedstawiono rozliczenie wydat-

ków. 

Załączono do sprawozdania  36 dokumentów księgowych (faktury, rachunki i inne , które 

były dowodami poniesionych wydatków.  

Całość zadania:  45 012,68 zł 

- dotacja:                                39 000,00 zł 

- wkład osobowy i rzeczowy:  6 012,68,00 zł 

 

3. Klub Sportowy „Juvenia” Wysokienice 

Klub „JUVENIA” od 30 lat swej działalności popularyzuje piłkę nożną w Wysokienicach 

oraz na terenie całej Gminy Głuchów. Drużyna seniorów od 11 lat gra w lidze okręgowej, co 

jak na wiejski klub jest dużym osiągnięciem. Ponadto drużyny juniorskie grały w rozgryw-

kach lig wojewódzkich po wygraniu lig naszego okręgu. 

W 2021r. w klubie JUVENIA trenowało 52 zawodników (dla porównania: 55 zawodników 

w 2020r. 57 zawodników w 2019r.)  na hali i na boisku w trzech grupach wiekowych od 6 

do 15 uczestników jednorazowo, po dwa razy w tygodniu. 

Piłkarze z różnych grup wiekowych rozegrali przed sezonem 5 meczy sparingowych, brali 

udział w rozgrywkach Pucharu Polski oraz  rozgrywkach ligowych. 

 

Osiągnięte cele i rezultaty: 

Głównymi celami jakie klubowi udało się osiągnąć w 2021r. było: 

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez aktywne uczestnictwo w tre-

ningach, meczach i turniejach, 

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieży dzięki udziałowi w różnych zajęciach sportowych, 

- kształtowanie cechy współodpowiedzialności za innych poprzez udział w grach zespoło-

wych. 

W związku z ograniczeniami wynikającymi z trwającej pandemii  w 2021r. nie udało się  

w całości osiągnąć wszystkich założonych rezultatów. 

 

Rozliczenie finansowe: 

1. Koszt całkowity zadania:         
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                                                     2021r.     94 425,97 zł (wg oferty i umowy 98 130 zł)                                                                 

                                                    dla porównania w latach poprzednich :    

                                                     2020r.     136 663,59 zł (wg oferty 94 390 zł)               

                                                     2019r.     91 427,76 zł (wg oferty 91 790 zł)               

                                                      2018r.     92 486,74 zł (wg oferty 83 970 zł)              

                                                      2017r.     74 123,29 zł (wg oferty 75 530 zł) 

                                                     2016r.     76 655,13 zł, (wg oferty 65 000 zł) 

 

                         2. Koszt pokryty z dotacji:           

                                                    2021r.      56 000,00 zł (59,31 % kosztów całkowitych 

                                                   dla porównania w latach poprzednich : 

                                                    2020r.      56 000,00 zł (59,10 % kosztów całkowitych),               

                                                     2019r.     54 000,00 zł (59,10 % kosztów całkowitych),               

                                                     2018r.     49 000,00 zł (52,98 % kosztów całkowitych), 

                                                     2017r.     45 000,00 zł (60,70 % kosztów całkowitych), 

                                                     2016r.     39 500,00 zł (51,53 %), 

                        3. Koszt pokryty z wkładu osobowego 

                               (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków): 

                                                     2021r.       26 130,00 zł         

                                                     dla porównania w latach poprzednich: 

                                                     2020r.       21 700,00 zł         

                                                     2019r.       27 860,00 zł (30,40 % dotacji)         

                                                      2018r.       26 800,00 zł (28,98 % dotacji)         

                                                      2017r.       22 430,00 zł (30,30 % dotacji)  

                                                      2016r.      20 635,00 zł (26,92 %)  

  4. Koszt pokryty ze środków finansowych własnych:  

                                                       2021r.       3 009,82 zł         

                                                     dla porównania w latach poprzednich: 

                                                       2020r.       16 690 zł  

                                                       2019r.       9 567,76 zł (10,50 % kosztów całkowitych) 

                                                       2018r.       16 676,74 zł (18,03 % kosztów całkowitych)  

                                                       2017r.        6 693,29 zł (9,00 % kosztów całkowitych) 

                                                      2016r.       16 520,13 zł (21,55 %) 



28 

 

 

Dotację wpłacono na konto klubu: 

I transzę  28 000 zł w dniu 31 stycznia 2021r. 

II transzę 28 000 zł w dniu 12 sierpnia 2021r. 

Załączono do sprawozdania 81 dokumentów księgowych (faktury, rachunki i inne , które 

były dowodami poniesionych wydatków). 

Całość zadania:  94 425,97 zł 

- dotacja:                               56 000,00 zł 

- śr. Finansowe własne           3 009,82 zł 

- wkład osobowy rzeczowy: 25 416,15 zł 

 

                  Na podstawie złożonych przez Klub Sportowy „Juvenia” Wysokienice, GKS 

„Głuchów” oraz UKS „Futrzaki”  sprawozdań częściowych i końcowych (rocznych) z dzia-

łalności w 2021r. można stwierdzić, że: 

- dokumenty rozliczeniowe prowadzone i księgowane były w klubach  prawidłowo, 

- kontrola załączonych do sprawozdań  faktur i dokumentów nie wykazała uchybień,  

- sprawozdania wszystkich klubów zostały ocenione pozytywnie, przyjęte i rozliczone, 

wnioski: 

Kluby sportowe, które otrzymały dotację wypełniły obowiązek sprawozdawczy za 2021r.   

Do złożonych sprawozdań. nie wniesiono uwag i nie było konieczności zwrotu pobranych 

środków finansowych. 

  

IX. Podsumowanie  

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi  sprzyja rozwojowi i poprawie warunków 

życia mieszkańców. Realizowana  jest w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, uczciwej 

konkurencji i suwerenności stron a także umacnia w świadomości społecznej poczucie odpo-

wiedzialności za siebie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję co  sprzyja budowaniu społeczeń-

stwa obywatelskiego. 

 

 

 

 

 

 


