
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Kaźmierz 

z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 

 

A. W wyniku realizacji przedmiotowego programu w minionym roku zlecono organizacjom 

pozarządowym realizację zadań w zakresie: 

a. upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań 

ukierunkowanych na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z gminy 

Kaźmierz, 

b. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców gminy 

Kaźmierz, 

c. upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kaźmierz 

poprzez organizację zajęć sportowych. 

 

B. W realizacji powyższych zadań wzięło udział 4 organizacje pozarządowych, które zrealizowały 

4 zadania: 

 

1. Stowarzyszenie KS Indra: 

a. „Szkolenie w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży z miejscowości Kaźmierz” – odbiorcy 

zadania: 15 osób, 2 wolontariuszy, 80 godzin zajęć. 

2. Klub Sportowy Gaj Wielki: 

a. „Organizowanie aktywnego wypoczynku oraz uczestnictwo w zawodach sportowych 

w piłce nożnej” – odbiorcy zadania: 30 osób. 

3. Kaźmierski Klub Sportowy Czarni: 

a. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz” – odbiorcy 

zadania: 30 osób. 

4. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportowa "Orlik" Kaźmierz: 

a. „Mały Sportowy Świat – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie 

Gminy Kaźmierz” – odbiorcy zadania: 92 osoby. 

 

C. Adresatami zrealizowanych zadań było 167 osób. 

 

D. W realizacji zadań pomagało 2 wolontariuszy, a ich praca została wyceniona jako wkład osobowy 

na kwotę 400,00 zł. 

 

E. Na realizację zadań w 2020 r. przeznaczono w budżecie Gminy kwotę w wysokości 99.000,00 zł. 

 

F. Wartość dotacji przekazanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań wyniosła 

54.950,00 zł. 

 

G. Całkowity koszt realizacji wszystkich zadań wyniósł 80.110,19 zł, z czego 54.950,00 zł to kwota 

wykorzystanych środków z budżetu Gminy Kaźmierz, zaś 25.160,19 zł to kwota środków 

finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację 

zadań na rzecz mieszkańców gminy Kaźmierz. 

 



Dwa podmioty w 2020 r., po wybraniu ich ofert do realizacji, ale jeszcze przed przekazaniem 

dotacji, wycofały się z przeprowadzenia zadań publicznych z powodu wprowadzonych na terenie 

kraju obostrzeń związanych z zapobieganiem COVID-19. Obowiązujące w czasie realizacji zadań 

przepisy uniemożliwiły im wywiązania się z przedstawionych w ofertach działań. Pisma w tej 

sprawie wpłynęły do Wójta Gminy Kaźmierz od Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży Specjalnej Troski oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół”. 


