
Nazwa 

stowarzyszenia

Cel główny i cele szczegółowe programu oraz  

sposoby realizacji programu.

Formy 

współpracy

Okres realizacji 

programu

Wysokość środków 

dotacji 

wykorzystanych na 

realizację programu

Sposób  

realizacji 

programu oraz 

wydatkowanie 

środków

Informacje o sposobie 

tworzenia programu oraz 

przebiegu konsultacji 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. LKS  

"ZGODA" 

Zawada 

Książęca

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, uczestnictwo w rozgrywkach 

piłkarskich, integracja dzieci i młodzieży ze 

środowiskiem sportowym, możliwość konfrontacji 

sportowych z innymi drużynami, propagowanie 

kultury fizycznej na terenie Gminy Nędza. 

Miejscem realizacji zadania są obiekty sportowe w 

Zawadzie Książęcej oraz inne obiekty sportowe w 

regionie. Popularyzacja spędzania wolnego 

czasu na sportowo wśród róznych grup wiekowych. 

Wskazanie na zdrowotny czynnik aktywności 

fizycznej. Integracja dzieci i młodzieży za 

środowiskiem sportowym.Umożliwienie 

uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach 

sportowo-trenigowych. Reprezentacja Gminy Nędza 

w rozgrywkach piłkarskich. Propagowanie ducha 

rywalizacji sportowej i współzawodnictwa. 

Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z 

obowiązujcymi obostrzeniami pandemicznymi.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. 

Umowa nr 

SWG.524.2.2020

/5 i umowa nr  

SWG.524.2.2020

/4/07-12

01.01.2020 - 

30.06.2020r.  I 

01.07.2020 

do 

31.12.2020

 5 600,00zł.

- utrzymanie

 obiektów 

sportowych:

3 500,00zł- 

- opłaty:

 1 55 0,00 zł.;

- zakup materiałów:

300zł.

- usługi             

opłaty na realizację 

zadania 3740,00 zł 

zakup materiłów - 

769,99 

wynagrodzenie 

trenera 4000,00

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

9.750,00 zł;

-środki własne: 

 1.200,00zł. 

Dotacja na 

drugie półrocze 

7500,00 zł a 

środki własne 

1000,00zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”                  

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020”      

2. LKS 1908 

Nędza

Poprzez organizację zajęć treningowych dla dzieci i 

młodzieży, uczestniczenie w rozgrywkach ligowych 

w strukturach PZPN, uczestnictwo w turniejach i 

festynach sportowych dążą do poprawy kondycji 

fizycznej uczestników i do osiągnięcia lepszych 

wyników. Wszystkie grupy treningowe wzieły 

udział w licencjonowanych rozgrywkach 

piłkarskich w odpowiednich kategoriach  

wiekowych a także uczestniczyły w turniejach 

piłkarskich. Poprzez zatrudnienie 

wykwalifikowanych certyfikowanych trenerów 

udało się zwiększyć możliwości rozwojowe dzieci i 

młodzieży oraz rozszerzyć możliwości 

treningowe.Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie 

z obowiązujcymi obostrzeniami pandemicznymi.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.2020

/2 i umowa nr 

SWG.524.2.2020

/2/07-12

01.01.2020 -           

30.06.2020 i na 

drugie półrocze 

od 01.07.2020 

do 31.12.2020

1 520,00zł

-utrzymanie  boisk i 

obiektów:

500,00 zł.; 

- opłaty: 

14.200,00 zł.;

-usługi: 

 6.000,00

- zakup materiałów 

cykliczne działania 

sporotowo-piłkarskie 

- 10.277,99zł 

rozgrywki ligowe - 

5684,15 zł spotkania 

- 647,26zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 20.000,00 zł;

-środki własne:

 2.220,00 zł. I 

dotacja na 

drugie 

półroczne 

wyniosłą 

16.000,00 zł 

środki własne 

1680,00 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020”01.01.2020 - 

30.06.2020

Przeprowadzanie zajęc treningowych wsród dzieci i 

młodzieży gminy Nędza. Uczestnictwo w 

rozgrywkach druzyn młodzieżowych. Stworzenie 

możliwości uprawiania sportu dla osób dorosłych 

poprzez prowadzenie treningów i uczestnictwo w 

rozgrywkach seniorów klasy ,,B".  Przeprowadzono 

zajęcia treningowe wśród dzieci i młodzieży ( ok 35 

dzieci w 3 kategoriach wiekowych ) oraz dla osób 

dorosłych w kategorii seniorów klasy B ( ok 20 

uczestników ). Udział w rozgrykach piłkarskich 

oraz turniejach został ograniczony przez 

wystąpienie epidemii Covid - 19 . Jednak mimo 

obostrzeń udało się osiągnąć zamierzone rezultaty.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.2020

/6 i nr umowy 

SWG.524.2.2020

/5/07-12

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

1 900,15zł

- utrzymanie  

obiektów                                                        

dokonano zwrotu 

dotacji w kwocie 

3.500 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

5.000,00z ł;

-środki własne:

600,00,zł.

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”                     

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020”

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”

1881,25 zł - 

utrzymanie obiektu  

4487,56 - zakup 

materiałów ,  

strojów sportowych 

2798,40 - opłaty        

dokonano zwrotu na 

kwotę 1499,51zł      

w drugim półroczu 

na treningi dla 

seniorów klasa B - 

426,25 zł zakup 

strojów dla dzieci - 

2970,15 zł   opłaty 

850 zł udział w 

rozgrywkach B klasy 

opłaty sędziów i 

zgłoszeniowe oraz 

stroje sportowe 

4153,60 zł        

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 9.750,00z ł;

-środki własne:

1090,00zł. 

Kwota dotacji 

na drugi 

półrocze 

7.500,00 zł 

środki własne 

900 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Dbano o boisko sportowe oraz utrzymanie obiektu. 

Z powodu pandemii nie wykorzystano w 100 

procentach zaplanowanych środków na pozostałe 

działania. 

3. LKS  

„SPARTA” 

Babice

01.01.2020 - 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

4. LKS Górki 

Śląskie

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.2020

/6



5. UKS 

„ZRYW"

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla 

najmłodszych  poprzez prowadzenie zajęć 

sportowych klas szkoły podstawowej. Zajęcia 

prowadzone z różnych dyscyplin sportowych, 

największy nacisk nakładamy na zajęcia 

prowadzone na basenie. Z  podowu pandemii Covid 

- 19 odbyły się tylko 3 wyjazdy na pływalnię z tego 

też powodu większość dotacji klub był zmuszony 

zwrócić do budżetu Gminy. Oprócz wyjazdów na 

basen były prowadzone również zajęcia z piłki 

koszykowej, nożnej, ręcznej i siatkówki.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.2020

/1/07-12

01.01.2020 - 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

-  usługi - przewóz 

osób na basen: 

 1080,02    

wyjazdy na basen 

oraz zakup sprzętu 

sportowego - 920,00 

zł 

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

3.500,00 zł;

-środki własne: 

400,00zł.      

Dokonano 

zwrotu dotacji 

w kwocie            

2 579,98zł

dotacja na 

drugie półrocze - 

3000,00 zł a 

środki własne 

400 zł  

dokonano 

zwrotu dotacji 

w kwocie 

2080,00zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”                   

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020”

6. 

Stowarzyszenie 

na rzecz dzieci 

i mlodzieży 

Wczoraj, Dziś, 

Jutro 

,,BAJTEL"

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez zajęcia z akrobatyki w różnych lategoriach 

wiekowych. Poprawa sprawności fizycznej, 

poprawa koordynacji i wytrzymałości sportowej. 

Zorganizowaliśmy także wyjazd integracyjny dla 

dzieci.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.2.2020

/3/07-12

01.01.2020-

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

900 zł

- wynagrodzenie 

trenera                    

1350 zł organizacja 

wyjazdu w góry

organizacja zajęć z 

akrobatyki - 3350 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

2.000,00 zł;

-środki własne: 

250,00zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

3.000 zł a 

środków 

własnych 350 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.08.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 3 stycznia 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.25.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r. w sprawie 

wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i 

udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020”                  

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 1 czerwca 2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy 

komisji konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. W efekcie został sporządzony protokół postępowania 

otwartego konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 

0050.139.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r. w 

sprawie wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020”

OSP w 

Babicach

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i o 

Wolontariacie

(tzw.

 „Mały Grant”)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –" 

Podniesienie aktywności fizycznej wśród członków 

OSP Babice oraz mieszkańców Gminy Nędza - 

Ćwicz by długo Żyć!".  Poprawa sprawności 

fizycznej, poprawa koordynacji i wytrzymałości 

sportowej.  lepsza sprawność ruchowa uczestników 

zadania, poczucie pozytywnego wpływu sportu na 

relacje międzyludzkie poprzez współpracę 

sportową, ogólnie dotępne informacje na temat 

dostepnych możliwości aktywnego spędzania 

wolnego  czasu w naszej gminie. . 

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

23.07.2020 - 

24.09.2020

wynajem trenera - 

2760               

wynajem Sali - 260 

zł

zakup wody do picia 

- 80 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 3.000,00 z ł;

-środki własne:

  100,00 zł.

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Sporządzono kartę oferty oraz protokół weryfikacji oferty, a 

następnie zarządzenie Nr 0050.161.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 10.07.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego z pominięciem konkursu ofert  i udzielenia dotacji na 

zadanie w zakresie:  „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej” określone szczegółowo w ofercie  złożonej dnia 

30.06.2020 roku.

Stowarzyszenie 

na rzecz dzieci 

i mlodzieży 

Wczoraj, Dziś, 

Jutro 

,,BAJTEL"

W związku z pandemią część konkursów została 

przesunięta na inny termin. Mimo trudnej sytuacji 

udało się zorganizować zgodnie z obowiązującymi 

obostrzeniami obóz taneczny podczas którego 

dzieci mogły podnosić swoje umiejętności taneczne 

ale również integrować się między sobą. Odbył się 

również koncert świąteczny online. Za środki 

pochodzące z dotacji zakupiliśmy nowe stroje oraz 

obuwie aby zapewnić komfort tańca.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego. Nr 

umowy 

SWG.524.1.2020

/2

01.01.2020 - 

31.12.2020

-opłaty 

300,00zł.;

- usługi:                     

900,00 zł.; 

-materiały:

5008,00zł. 

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 5640,00z ł;

-środki własne:

568,00zł.

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.06.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. W 

efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r.w sprawie wyboru ofert, 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego”

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów

Zadanie miało na celu pobudzenie aktywności 

życiowej i urozmaicenie życia codziennego 

seniorów, samotnych i opuszczonych. Przekaznie 

młodemu pokoleniu tradycji i zwyczajów śląskich - 

regionu raciborskiego, umocnienie relacji 

międzyludzkich w miesjcu zamieszkania, 

umocnienie relacji między pokoleniami, 

zaspokojenie potrzeb seniorów z zakresu kultury. 

poprawa jakości życia ludzi starszych. Podnoszenie 

poziomu samooceny i zaufania dla siebie i innych. 

Niestysty z powodu pandemii Covid - 19 

zaplanowane spotkania seniorów nie odbyły się i 

dokonano zwrotu całej kwoty dotacji.

Wspieranie

realizacji zadania 

publicznego.

Nr umowy 

SWG.524.1.2020

/1

01.01.2020- 

31.12.2020

 dokonano zwrotu 

całej kwoty dotacji 

2200,00 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja 

2.200,00zł.

-środki własne:

450,00zł.

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.06.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. W 

efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 28.01.2020r.w sprawie wyboru ofert, 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji

na zadanie w zakresie:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego”

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO



Śląski Związek 

Pszczelarzy w 

Katowicach 

Koło 

Pszczelarzy w 

Nędzy      

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i o 

Wolontariacie

(tzw.

 „Mały Grant”)

Głównym celem było zainteresowanie osób z 

terenów Gminy Nędza tematyką związną z 

pszczelarstwem oraz dobroczynnymi 

właściwościami dla naszego zdrowia wynikającymi 

z stosowania produktów pszczelich. Drugim 

założeniem było przedstawienie informacji o 

zbawiennym działaniu pszczół dla naszego zrdowia 

i życia. Propagowanie kultury i tradycji 

pszczelarskich wśród mieszkańców. Odbył się 

wykład przeprowadzony przez znawcę tematu Pana 

Arkadiusza Ciołkowskiego który przedstawił 

znaczenie i rolę pracy pszczół dla populacji ludzkiej 

i dla świata.

wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego

07.03.2020 do 

07.03.2020

500 zł - wykładowca 

poczęstunek dla 

słuchaczy - 289,87 zł  

ulotki, plakaty 

promujące 

wydarzenie - 260 zł

zrealizowane 

zadania według 

źródeł 

finansowania : -

dotacja - 

1000,00zł             

środki własne - 

50 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Sporządzono kartę oferty oraz protokół weryfikacji oferty, a 

następnie zarządzenie Nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 13.02.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego z pominięciem konkursu ofert  i udzielenia dotacji na 

zadanie w zakresie:  „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego” określone szczegółowo w ofercie 

 złożonej dnia 03.02.2020 roku.

Stowarzyszenie 

na Rzecz Dzieci

i Młodzieży 

Wczoraj, Dziś i 

Jutro 

„BAJTEL”

Umożliwianie dzieciom i młodzieży aktywnego 

spędzania czasu bez używek, dopalaczy, alkoholu 

poprzez zajęcia taneczne. Zajęcia w trakcie 

których orgaznizowanane są prelekcje i pogadanki 

na temat złego wpływu alkoholu i innych środków 

uzależniających dla organizmu i społeczeństwa. 

Celem jest ukształowanie w świadomości młodych 

ludzi, że można żyć bez alkoholu, papierosów, 

używek a każdy sukces powinien być opiewany 

ciężką pracą. Uczulanie na krzywdę jaką wszystkie 

używki mogą spowodować w rodzinie i szerszym 

społeczeństwie.  

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego nr 

umowy 

SWG.524.3.2020

/3 i nr umowy 

SWG.524.3.2020

/3/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

- Materiały, stroje, 

dodatki, obuwie, 

akcesoria 1500,00 zł 

opłaty - 400 zł  

organizacja 

wyjazdów - 1450 zł 

zakup strojów - 

3000,00 zł opłaty - 

400 zł, usługi - 600 

zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

  3 000,00 zł;

-środki własne: 

  350,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

3.600 zł a 

środków 

własnych 400 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”.

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 01.06.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

UKS „ZRYW”  Poprzez zajęcia sportowe na basenie dzieci mogły 

aktywnie spędzić czas i kształtować pozytywne 

postawy społeczne. Oprócz wyjazdów na basen 

prowdzone były także zajęcia z innych dziedzin 

sportowych np. piłki siatkowej, nożnej, ręcznej oraz 

koszykówki. Z powodu pandemii Covid- 19 nie 

odbyło się część zaplanowanych wyjazdów na 

basen dlatego też Klub zwrócił część dotacji.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego nr 

umowy 

SWG.524.3.2020

/1 nr umowy 

SWG.524.3.2020

/1/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

organizacja 

wyjazdów na basen - 

567,00 zł dokonano 

zwrotu dotacji w 

kwocie 1433,00 zł      

w drugim półroczu 

organizacja zajęć na 

basenie oraz zakup 

nowego sprzętu 

sportowego ( piłki, 

lotki) - 1149,00 zł 

dokonano zwrotu na 

kwotę 1351 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 2.000,00 zł;

-środki własne: 

241,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

2500 zł środki 

własne 280 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”.    Komisja konkursowa 

w celu opiniowania złożonych ofert została powołana 

zarządzeniem Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 

01.06.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

LKS               

  Górki Śląskie

Celem było zapewnienie czynnego wypoczynku 

dzieciom oraz młodzieży. W czasie każdego 

realizowane zostały działania profilaktyczne 

przeciwdziałające negatywnym działaniom. 

Zmagania sportowe w dużym stopniu kształtują 

system wartości, propagują idee pracy nad sobą. 

Kształtowanie charakteru wzmacnianie poztywnego 

zachowania, radzenie sobie z przeciwnościami, 

propagowanie zdrowego stylu życia, uczenie 

samodyscypliny, pokonywanie własnych słabości.  

W trakcie zajęć zostały przeprowadzone konkursy 

plastyczne oraz test o tematyce profilaktycznej.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego nr 

umowy 

SWG.524.3.2020

/4  i nr umowy 

SWG.524.3.2020

/5/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

zakup strojów 

sportowych 

2.800,00zł  w 

drugim półroczu 

zakup strojów 

sportowych - 854,30 

zł zakup artykułów 

spożywczych 573,48 

zł zakup sprzętu 

sportowego - 

1382,22 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 2.500,00 zł;

-środki własne: 

 300,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

2.500,00 zł 

środki własne 

310 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”.   Komisja konkursowa 

w celu opiniowania złożonych ofert została powołana 

zarządzeniem Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 

01.06.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

LKS 1908 

Nędza

Odbyły się zajecia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 

młodziezy mające na celu propagowanie zdrowego 

stylu życia. Poprzez realizację zadania udało się 

podnieść świadomość młodych ludzi na zagrożenia 

jakie kryją się pod różnymi rodzajami 

niedozwolonych używek, jak tragiczne mogą być 

skutki  zażywania niedozwolonych substancji a 

jednocześnie przekonać że sport może być receptą 

na lepsze i zrowe życie.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.nr 

umowy 

SWG.524.3.2020

/2 i nr umowy 

SWG.524.3.2020

/2/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

 - opłaty: 

320,00zł.;

- materiały związane 

z realizacją zadania: 

380,00 zł koszty 

umowy trenera - 

10.500,00 zł wydatki 

w drugim półroczu 

zajęcia treningowe ( 

umowy trenerów i 

zakup sprzętu ) 

9624,50 zł opłaty 

regulaminowe - 

1200 zł, zakup 

napojów - 375,50 zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 10.000,00 zł;

-środki własne:

 1.200,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

wyniosła 

10.000,00 zł 

środki własne 

1200 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”.   Komisja konkursowa 

w celu opiniowania złożonych ofert została powołana 

zarządzeniem Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 

01.06.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

„Przeciwdziałanie  uzależnieniom i Patologiom Społecznym”



Parafia  

Rzymsko-

Katolicka pw. 

Św. Anny w 

Babicach 

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i o 

Wolontariacie.

tzw.

 „Mały Grant”

" Wspólne zimowisko alternatywą dla uzaleznień 

"Taki tytuł nosiło zadanie którego celem  był 

wyjazd na zimowisko do Soli koło Rajczy w 

Beskidzie Żywieckim, dzieci z gminy Nędza w celu 

kreatywnego spędzania czasu, pokazanie dzieciom 

jak można wykorzystywać wolny czas twórczo bez 

używek, alkoholu, narkotyków poprzez zajęcia 

sportowe np. uprawianie sportów zimowych takich 

jak jazda na nartach. Wyjazd był próbą pokazania 

dzieciom wartości wspólnoty która jest nieocenioną 

wartością również w kontekście profilaktyki. 

Wyjazd odbył  się w dniach 20.01.2020 do 

25.01.2020r. Grupą docelową była grupa około 24 

osób ( w tym dzieci i opiekunowie). Podczas 

wyjazdu odbyły się wykłady, pogadanki na temat 

profilaktyki antyalkoholowej. Podczas tych zajęć 

dzieci dowiedziały się jak przeciwstawiać się 

naciskowi grupy rówieśniczej i osobom dorosłym 

zachęcającym do picia i zażywania niedozwolonych 

środków. Koszty dotacji to koszty biletów na 

wyciąg narciarski, koszty artykułów spożywczych. 

Uczestnicy zimowiska pokrywają częściowo koszty 

wyjazdu.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

 Nr umowy 

SWG.524.1.2020

/MG

20.01.2020 do 

25.01.2020r. 

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 3.000,00 z ł;

-środki własne:

 200,00 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Sporządzono kartę oferty oraz protokół weryfikacji oferty, a 

następnie zarządzenie Nr 0050.15.2020Wójta Gminy Nędza z dnia 

10.01.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z 

pominięciem konkursu ofert  i udzielenia dotacji na zadanie w 

zakresie:  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym” określone szczegółowo w ofercie  złożonej dnia 

32.01.2020r.

LKS 1908 

Nędza 

Dotacja na 

podstawie art. 

19a Ustawy o 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego i o 

Wolontariacie.

tzw.

 „Mały Grant”

Zorganizowany został turniej świąteczny piłki 

nożnej na hali sportowej  po którym każdy z 

uczestników otrzymał nagrodę - paczkę świąteczną. 

W ramach zadania każda z drużyn musiała 

przygotować stroik świąteczny który został 

przekazany osobom samotnym z sołectwa Nędza. 

W turnieju wzięło udział 69 dzieci , 5 trenerów oraz 

12 wolontariuszy . Wszystkie obostrzenia związane 

z pandemią zostały zachowane.

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego.

 Nr umowy 

SWG.524.3.2020

/MG

16.12.2020 do 

21.12.2020r. umowa trenara - 

1000 zł ,zakup 

nagród i kubków z 

nadrukiem 3100 zł, 

zakup bramek 

3200zł

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja:

 6.500,00 z ł;

-środki własne:

 800,00 zł

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Sporządzono kartę oferty oraz protokół weryfikacji oferty, a 

następnie zarządzenie Nr 0050.320.2020Wójta Gminy Nędza z 

dnia 01.12.2020r. w sprawie zlecenia realizacji zadania 

publicznego z pominięciem konkursu ofert  i udzielenia dotacji na 

zadanie :  „Śwąteczne spotkanie piłkarskie - turniej” określone 

szczegółowo w ofercie  złożonej dnia 23.11.2020r.

Sporządziła :Agnieszka Grad                             

Nędza, dnia 10.02.2021r.

Zrealizowane 

zadanie według 

źródeł 

finansowania:

-dotacja: 

2500,00 zł;

-środki własne: 

 300,00 zł.

Dotacja na 

drugie półrocze 

2.500,00 zł 

środki własne 

300 zł.

Roczny program 

współpracy Gminy Nędza z 

organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o

wolontariacie

uchwalony

uchwałą Nr

XIX-136-2019 Rady Gminy 

Nędza z dnia     

28 listopada 2019

Komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert została 

powołana zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Nędza z 

dnia 03.01.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 29.01.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym”. Komisja konkursowa 

w celu opiniowania złożonych ofert została powołana 

zarządzeniem Nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Nędza z dnia 

01.06.2020 r.  i działała w oparciu o regulamin pracy komisji 

konkursowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

W efekcie został sporządzony protokół postępowania otwartego 

konkursu ofert, a następnie zarządzenie Nr 0050.140.2020 Wójta 

Gminy Nędza z dnia 24.06.2020r.  w sprawie wyboru oferty i 

udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie  

uzależnieniom i Patologiom Społecznym na okres od 01.07.2020 

do 31.12.2020"

 Budowa świadomości na temat negatywnego 

wpływu alkoholu, papierosów, środków 

odurzających oraz innych używek na każdy etap 

życia i rozwoju  człowieka. Jednocześnie 

zaproponowanie sportu jako pozytywnej, zdrowej i 

modnej alternatywy.                              - 

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Propagowanie ducha rywalizacji sportowej, 

współzawodnictwa i tolerancji. Zorganizowano 2 

spotkania integracyjno-informacyjne o tematyce 

uzależnień i promocji zdrowego trybu życia. 

Wszelkie obostrzenia podyktowane pandemią 

zostały zachowane.

LKS  

"ZGODA" 

Zawada 

Książęca

Wspieranie 

realizacji zadania 

publicznego nr 

umowy 

SWG.524.3.2020

/5 i nr umowy 

SWG.524.3.2020

/4/07-12

01.01.2020- 

30.06.2020 i od 

01.07.2020 do 

31.12.2020

zakup materiałów 

potrzebnych do 

realizacji zadania - 

843,83 zł opłaty 

związane z 

utrzymaniem obiektu 

1956,17 zł wydatki 

w drugim półroczu 

utrzymanie obiektu - 

347,46 zł zakup 

materiałów 

związanych z 

organizacją zadania 

2455,40 zł


