
GMINA TCZÓW 

 

 

 

Tczów, dnia 04.05.2022 r. 

Sprawozdanie 

z realizacji  „Programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz 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” 

 

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

 i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie 

 z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

 

 1. „Program współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi oraz 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 Rady Gminy w  Tczowie Nr XXXIII/170/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. 

 2. Zgodnie z Programem współpraca Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi w sferze działań 

publicznych obejmowała zadania w zakresie, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 3. Zadania wymienione w Programie można było realizować w formie: 

     1) powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji finansowania ich  

                       realizacji; 

     2) wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

 4. Wspieranie oraz powierzanie zadań odbywa się w trybie otwartych konkursów ofert dla organizacji 

pozarządowych, ogłaszanych i przeprowadzanych przez Wójta Gminy Tczów, chyba że przepisy odrębne 

przewidują inny tryb zlecenia. 

 5. W 2021 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłoszono jeden konkurs na realizację zadania publicznego, 

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

 6. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 

2021 został rozstrzygnięty w dniu 02 lutego 2021 r. Podpisano umowę na wsparcie realizacji ww. zadania  

z Klubem Sportowym „Gracja” Tczów z siedzibą w Tczowie, 26-706 Tczów. Kwota przyznanej dotacji 

 w wysokości 125 000 zł została w całości wykorzystana na realizację zadania. 

 7. Zadanie realizowane było przez Klub Sportowy „Gracja” Tczów od 2 lutego 2021 r. do dnia  

31 grudnia 2021 r. W ramach zadania w zajęciach treningowych i rozgrywkach ligowych w czterech grupach 

wiekowych brała udział następująca ilość osób: 

     1) Trampkarze, rocznik 2010 i młodsi – 34 osoby;  

     2) Trampkarze, rocznik 2007 – 2009 – 32 osoby;  

     3) Trampkarze, rocznik 2006 – młodsi - 19 osób; 

     4) Seniorzy klasa A – 28 osób; 

     5) Seniorzy i juniorzy klasa B – 18 osób.   

 

Poza współpracą finansową w postaci wsparcia realizacji zadania Gmina Tczów współpracowała  

z Klubem Sportowym „Gracja” Tczów pozafinansowo poprzez udostępnienie obiektów i lokali odpowiednich 

dla rodzaju prowadzonej przez klub działalności. 

                                                                                                              Na oryginale podpisał  

                                                                                                              Arkadiusz Baran  

                                                                                                              Wójt Gminy Tczów 


