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Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 realizowany był na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XLVIII/267/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.  

Celem programu było określenie zasad w zakresie wspierania przez gminę Leśnica działań 

organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im realizacji ustawowych zadań gminy.  

 

Na rok 2019 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 

aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków 

do realizacji tych celów,  

2) pomoc społeczna, 

3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w podeszłym 

wieku, integracja tych osób ze środowiskiem, 

4) wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie rozwoju grup artystycznych 

i przedsięwzięć kulturalnych, 

5) organizowanie różnorodnych form aktywności w zakresie wychowania, edukacji 

i oświaty wśród dzieci i młodzieży, 

6) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z ich 

otoczenia, 

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

8) promocja i ochrona zdrowia,  

9) wspieranie aktywności różnorodnych grup społecznych, w tym mniejszości 

narodowych, 

10) umożliwienie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież 

i dorosłych, 

11) aktywizacja społeczna grup nieaktywnych zawodowo (seniorów, osób 

niepełnosprawnych itp.). 

 

W ramach ogłoszonych w roku 2019 otwartych konkursów ofert udzielono dotacji następującym 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 

 

Nazwa organizacji Tytuł zadania realizowanego 

przez organizację 

Kwota przyznanej 

dotacji 

Gminne Zrzeszenie „Ludowe 

Zespoły Sportowe” w Leśnicy  

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

115 000,00 zł 

Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim  

Szkółka piłkarska dla dzieci Miro 

Deutsche Fußballschule Leśnica  

19 800,00 zł  

Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek NMP w Leśnicy 

Organizowanie wychowania i 

edukacji dla dzieci do lat 5 

zamieszkałych na terenie 

Gminy Leśnica 

10 000,00 zł 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych w 

Zdzieszowicach 

Tacy sami – kompleksowa 

rehabilitacja zdrowotna i społeczna 

5 000,00 zł 

Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim w Opolu 

Warsztaty muzyczne dla grup 

artystycznych działających przy 

kole TSKN  w Leśnicy 

10 000,00 zł  
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Towarzystwo Inicjatyw 

Kulturalnych, Edukacyjnych i 

Artystycznych - TIKEA 

Warsztaty orkiestrowe 2019 10 000,00 zł  

Towarzystwo Inicjatyw 

Kulturalnych, Edukacyjnych i 

Artystycznych - TIKEA 

Annogórskie Lato Organowe 2019 10 000,00 zł  

Towarzystwo Przyjaciół Wsi 

Dolna 

Festyn rodzinno-sportowy 2 550,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Raszowej  

I Ty możesz zostać bohaterem – 

szkolenia dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych z zakresu pierwszej 

pomocy przedmedycznej 

3 750,00 zł  

Sprawiedliwość, Pokój i 

Integralność Stworzenia 

Poradnia psychologiczno - rodzinna 

Góra Św. Anny 

 

 

4 000,00 zł 

 

Z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy  w roku 2019 udzielono dotacji poprzez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Leśnicy na realizację następujących zadań: 

 

Nazwa organizacji Tytuł zadania realizowanego przez 

organizację 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Caritas Diecezji 

Opolskiej  

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz 

rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy 

Leśnica w roku 2019 

66 000,00 zł 

Caritas Diecezji 

Opolskiej 

Pielęgnacja w środowisku domowym osób 

chorych, niepełnosprawnych, samotnych 

i starszych mieszkańców gminy Leśnica w roku 

2019 

100 000,00 zł 

 

 

Charakterystyka wspartych zadań 

 

ZADANIE: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ  

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Beneficjentem zadania było Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy 

zrzeszające kluby LZS, posiadające swoje zespoły w różnych klasach rozgrywkowych. 

 

W ramach działalności Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy funkcjonują 

następujące kluby sportowe:  

 LZS Sokół – Leśnica – drużyna seniorów, klasa rozgrywkowa B, drużyna młodzików  

 LZS Poręba – drużyna seniorów, klasa rozgrywkowa B 

 LZS Kadłubiec – drużyna seniorów, klasa rozgrywkowa B 

 LZS Raszowa – drużyna seniorów, klasa rozgrywkowa B  

 Skat Klub Leśnica 

Udział w rozgrywkach piłki nożnej to zrealizowane zadania z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej zawarte w złożonej ofercie w otwartym konkursie ofert.  



4 

 

Poprzez systematyczne treningi i udział w rozgrywkach zawodnicy podnosili swoje umiejętności 

i rozwijali predyspozycje do gry w piłkę nożną.  

 

Zawody sportowe cieszyły się  zainteresowaniem społeczności lokalnej poprzez udział kibiców na 

meczach rozgrywanych na terenie gminy Leśnica.  

W roku 2019 każda z drużyn rozegrała około 24 meczów ligowych, 6 sparingowych, na bieżąco 

realizowane były pojedyncze jednostki treningowe. 

 

W ramach Gminnego Zrzeszania „Ludowe Zespoły Sportowe” działa również sekcja skata, której 

członkowie uczestniczą w rozgrywkach i turniejach organizowanych w regionie.  

 

Podczas licznych treningów w hali sportowej w okresie zimowym oraz na obiektach sportowych 

w okresie od wiosny do jesieni, dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego spędzenia czasu 

wolnego oraz kształcenia umiejętności w uprawianej dziedzinie sportu.  

 

Mecze rozgrywane są na boiskach stanowiących własność gminy Leśnica, które na podstawie 

zawartych umów użyczenia przekazane są poszczególnym LZS – om. 

 

Boiska zostały zweryfikowane i dopuszczone do rozgrywek zgodnie z wymogami Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej w Opolu.  

 

W poszczególnych klubach, społecznie wykonywane są prace na rzecz utrzymania obiektów 

sportowych – boisk wraz z zapleczem.  

 

Dotacja z budżetu gminy stanowi podstawę finansowej działalności Ludowych Zespołów 

Sportowych w gminie. Podział środków z dotacji dokonywany jest przez Zarząd GZ LZS, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. 

 

W roku 2019 z budżetu gminy Leśnica udzielono dotacji w kwocie 115 000,00 zł.  

Z dotacji sfinansowano następujące  koszty:  

 energia elektryczna, woda, śmieci 8 518,89 zł  

 materiały, środki do utrzymania, konserwacji i naprawy obiektów sportowych 

 15 707,73 zł  

 delegacje sędziowskie  11 430,00 zł  

 koszty transportu 15 084,93 zł  

 sprzęt sportowy           21 358,33 zł 

 badania lekarskie i ubezpieczenia     5 890,00 zł 

 opłaty wpisowe, obsługa, licencje   6 165,60 zł 

 wynajem obiektów sportowych w Gminie Leśnica 2 277,50 zł  

 Napoje, wyposażenie apteczki, dyplomy, statuetki    4 099,01 zł 

Koszty poniesione ogółem : 110 000,00 zł  

 

Koszt zadania w roku 2019 wyniósł 132 830,00 zł , w tym dotacja Gminy Leśnica w wysokości 

115 000,00  zł stanowiła 86,58%, środki finansowe własne wyniosły 8 038,00 zł, zaś praca 

społeczna oszacowana została na kwotę 9 792,00 zł.   
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Szkółka piłkarska dla dzieci Miro Deutsche Fußballschule Leśnica 

 

Szkółka piłkarska Miro Deutsche Fußballschule Leśnica prowadzona jest dla dzieci w wieku od 

5 do 12 lat. Zajęcia – treningi i mecze piłki nożnej połączone są z nauką języka niemieckiego.  

Do szkółki uczęszczało 32 dzieci.  

Zajęcia odbywały się w 3 grupach treningowych: dzieci najmłodsze, średniaki i dzieci starsze.  

Poszczególne grupy prowadzili trenerzy posiadający uprawnienia instruktorskie. 

Treningi połączone z nauką języka niemieckiego,  w okresie od stycznia do kwietnia oraz od 

października do grudnia odbywały się na hali sportowej w Leśnicy, a od kwietnia do października 

na boisku – kompleksie sportowym w Leśnicy,  

Treningi w każdej grupie wiekowej szkółki odbywały się we wtorki i czwartki.  

Dzieci uczestniczące w zajęciach sportowych i językowych mogły szkolić się dwutorowo. Z jednej 

strony ważne były aspekty szkoleniowe od strony sportowej, ale również od strony językowej. 

Dzieci w okresie trwania zadania brały udział w około 240 treningach , podczas których szkolili się 

według przyjętych zasad Miro Deutsche Fußballschule, a dzieci poza samymi treningami, brały 

udział w meczach sparingowych oraz towarzyskich, w których miały możliwość sprawdzenia się z 

rówieśnikami. 

Dzięki wszystkim zajęciom, treningom, meczom dzieci nabierają ważnego doświadczenia, które 

może mieć w przyszłości przełożenie na ich rozwój sportowy.  

Szkółka MDFS Leschnitz wzięła udział w turniejach urodzinowych oraz o puchar 

Przewodniczącego TSKN. Dodatkowo szkółka rozgrywała sparingi z innymi oddziałami MDFS. 

Najstarsze dzieci zasiliły klub sportowy w Leśnicy po ukończeniu wieku umożliwiającego treningi 

w szkółce. W ramach zadania zakupiony został również sprzęt sportowy w postaci 40 dresów z 

nadrukami, który umożliwia komfortowe trenowanie w warunkach zimowych oraz godne 

reprezentowanie szkółki na wszystkich oficjalnych spotkaniach.  

 

Koszt zadania w roku 2019 wyniósł 37 432,75 zł, z czego dotacja gminy Leśnica w wysokości 

19 800,00  złotych stanowiła 52,90% udziału w kosztach całkowitych zadania.  Pozostałe środki to 

środki własne TSKN -  świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w wysokości 17 632,75 zł.  

Dotacja z gminy Leśnica przeznaczona została na wynagrodzenia dla 3 trenerów oraz zakup 

strojów.   
 
 
ZADANIE: ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA 

 

Organizowanie wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6  zamieszkałych 

 na terenie Gminy Leśnica 

 

Celem zrealizowanego zadania było organizowanie w Ochronce prowadzonej przez Zgromadzenie 

Sióstr Służebniczek NMP NP wychowania i edukacji dla dzieci w wieku do lat 6 zamieszkałych na 

terenie gminy Leśnica.  

W Ochronce, przez cały rok, przez pięć dni w tygodniu w godz. od. 7.00 do 16.00 prowadzone były 

zajęcia dla dzieci. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych.  

Ramowy plan dnia w Ochronce obejmował: ćwiczenia poranne i czynności higieniczne, modlitwę, 

śniadanie, zajęcia w grupach wiekowych (katechezę, zajęcia z aktywności językowej, plastyczno-

technicznej, matematycznej, zajęcia ruchowe, muzyczne oraz społeczno-przyrodnicze), zabawy  

grupowe oraz dowolne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, obiad, odpoczynek, podwieczorek, 

zajęcia w grupach oraz indywidualne.  

W Ochronce były prowadzone również zajęcia dodatkowe: 

1 x w tygodniu zajęcia z rytmiki i logopedii,  

2 x w tygodniu zajęcia z j. niemieckiego oraz z j. angielskiego.  
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Poza codziennymi zajęciami były organizowane spotkania okolicznościowe z okazji dnia świętego 

Mikołaja,  spotkanie opłatkowe, jasełka itp.  

Tradycyjnie dzieci z Ochronki uczestniczyły w festiwalu piosenki dla ochronek oraz w rodzinnej 

pielgrzymce z Poręby do Góry Św. Anny. Brały również udział w gminnym konkursie 

recytatorskim oraz konkursie o zdrowym żywieniu.  

W roku 2019 do Ochronki uczęszczało 32 dzieci zamieszkałych w Leśnicy i na terenie gminy.  

 

Koszt zadania w roku 2019 wyniósł 101 084,49 zł, z czego dotacja z budżetu gminy w kwocie 

10 000,00  zł stanowiła 9,89% kosztów. Oferent zaangażował środki własne w kwocie 6 124,49 zł 

oraz świadczenia pieniężne od odbiorów zadania w wysokości 26 160,00 zł. Praca społeczna sióstr 

ochroniarek wyceniona została na 54 000,00 zł, a wkład rzeczowy -  4 800,00 zł.  

Dotacja przeznaczona została na zakup sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu podwórkowego, 

kolorowego dywanu, dużą kuchenkę dla zabawy oraz zabawek: zestaw lekarza, mechanika, 

sprzedawcy, jak również instrumenty oraz stroje.  

 

 

 

ZADANIE: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA 

 

„Tacy sami”  - kompleksowa rehabilitacja 

 zdrowotna i społeczna  

 

Beneficjentem zadania było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach. 

Cztery osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Leśnica zostały objęte kompleksową 

rehabilitacją oraz terapią specjalistyczną, w wyniku której zwiększyła się szansa lepszego 

uczestnictwa w życiu społecznym.  

Realizując zadanie SON zapewniało wielospecjalistyczną opiekę i pomoc osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom, co przyczyniało się do zmniejszenia nierówności społecznych 

i zapobieganiu marginalizacji, dając osobom objętym zadaniem szansę na polepszenie jakości 

życia.  

Rezultatem pracy rehabilitantów było utrzymanie sprawności fizycznej na poziomie adekwatnym 

do schorzenia, a także utrzymanie zakresów ruchowych, pozwalających na zapobieganiu wtórnym 

deformacjom.  

U dzieci z porażeniem mózgowym nastąpiło wypracowanie czynności ruchowych, które 

są najbardziej zbliżone do prawidłowych i zapobiegną utrwalaniu się prawidłowych wzorców.  

W wyniku współpracy rehabilitantów z rodzicami, udzielania wskazówek i zaleceń dotyczących 

rehabilitacji w warunkach domowych nastąpiło usprawnienie czynności funkcjonalnych 

(karmienie, pielęgnacja itp.). Dzięki ćwiczeniom równoważnym nastąpiła poprawa w utrzymaniu 

równowagi nauki chodzenia, masaże  w podopiecznych zapobiegały obniżeniu napięcia 

mięśniowego.  

Terapia logopedyczna przyczyniła się do poprawy wymowy oraz stworzyła możliwość 

prawidłowego kontaktu z otoczeniem. Terapia zwiększyła sprawność językową, wzbogaciła 

słownictwo niepełnosprawnych dzieci oraz zapobiegła powstawaniu zaburzeń emocjonalnych u 

naszych podopiecznych.  

Terapia integracji sensorycznej poprzez odpowiednio dobrane formy terapii prowadzone przez 

dłuższy czas przyniosła efekty w postaci poprawy samooceny, poprawy koordynacji, równowagi 

i motoryki, zwiększyła zaangażowanie dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań, 

zwiększyła umiejętności szkolne takie jak czytanie czy pisanie.  

Zajęcia rewalidacyjne przyczyniły się do poprawy rozwoju umysłowego, ruchowego, dojrzałości 

społecznej uwzgledniającej czynniki indywidualne i społeczne.  
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Rehabilitacją ruchową objęto dwoje  dzieci z terenu Gminy Leśnica, zajęcia prowadzone jeden  raz 

w tygodniu.  

Terapią logopedyczną objęto dwoje  dzieci – prowadzona raz w miesiącu. Terapią Integracji 

Sensorycznej jeden  raz w tygodniu objęto dwoje dzieci. Zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi 

jeden raz w tygodniu również objęto jedno dziecko.   

Koszt zadania wyniósł 7 140,00 zł, z czego dotacja z budżetu Gminy Leśnica w kwocie 5 000,00 zł 

stanowiła 70,03%. W zadanie zaangażowano środki własne Stowarzyszenia w kwocie 2 140,00 zł.  

 

 
 

ZADANIE: PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP 

ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI 

NARODOWE  

 

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających 

 przy kole TSKN w Leśnicy  

 

Dotacjobiorcą było Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Dotacja 

przeznaczona została na wynagrodzenie dla instruktora oraz akompaniatora grupy śpiewaczej 

Frohsinn, instruktora Studia Wokalnego BIS oraz instruktora zespołów dziecięcych Marlenki, 

Entropia i Mini Entropia. Wszystkie wymienione zespoły działają przy kole TSKN w Leśnicy.  

Wszystkie zespoły regularnie odbywały próby, modyfikowały repertuar i doskonaliły  warsztat.  

Zespoły DFK Leśnica uświetniły program artystyczny podczas imprez i uroczystości 

organizowanych w gminie Leśnica: Leśnicka Majówka, Gminny Dzień Seniora, Dożynki Gminne, 

Oktoberfest czy Gminny Przegląd Twórczości.  

Ponadto licznie występowały poza Gminą Leśnica.  

 

Występy zespołu Marlenki w 2019 roku 

1. Festyn Charytatywny dla Łukasza Jacyszyna w Leśnicy – 14 marca 2019 r. 

2. Dzień kobiet w Leśnicy – 12 marca 2019 r. 

3. Festyn Majowy w Leśnicy – 11 maj 2019 r. 

4. Dożynki Gminne w Górze Św. Anny – 22 września 2019 r.  

5. Leśnicka Piątka w Leśnicy – 19 października 2019 r.  

6. Bal Wszystkich Świętych w Leśnicy – 29 października 2019 r.  

 

Występy zespołu Mini Entropia w 2019 roku 

1. Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Rhythm and Style” w Walcach – 3 marca 2019 r.  

2. Festyn Charytatywny dla Łukasza Jacyszyna w Leśnicy – 9 marca 2019 r. 

3. X Dance festiwal w Zdzieszowicach – 24 marca 2019 r.  

4. II Ogólnopolski Festiwal Małych Form Tanecznych w Kuźni Raciborskiej – 7 kwietnia 2019 r. 

5. Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Tańcowadła” w Ozimku – 13 kwietnia 2019 r. 

6. „Wiosenne prezentacje” w Strzelcach Opolskich – 10 maja 2019 r.  

7. Festyn Majowy w Leśnicy – 11 maja 2019 r.  

8. Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Tańcu w Chrząstowicach – 15-16 czerwca 2019 r.  

9. Dożynki Wiejskie w Zalesiu Śl. – 7 września 2019 r. 

10. Występ w Opolu – 14 września 2019 r.  

11. Dożynki Gminne w Górze Św. Anny – 22 września 2019 r.  

12. Leśnicka Piątka w Leśnicy – 19 października 2019 r.  

13. Konkurs Taneczny „Sprawny Dzieciak” w Zdzieszowicach – 16 listopada 2019 r. 

 

Występy zespołu Entropia w 2019 roku 

1. Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Rhythm and Style” w Walcach – 3 marca 2019 r.  
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2. Festyn Charytatywny dla Łukasza Jacyszyna w Leśnicy – 9 marca 2019 r. 

3. X Dance festiwal w Zdzieszowicach – 24 marca 2019 r.  

4. II Ogólnopolski Festiwal Małych Form Tanecznych w Kuźni Raciborskiej – 7 kwietnia 2019 r. 

5. Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Tańcowadła” w Ozimku – 13 kwietnia 2019 r. 

6. „Wiosenne prezentacje” w Strzelcach Opolskich – 10 maja 2019 r.  

7. Festyn Majowy w Leśnicy – 11 maja 2019 r.  

8. Finał Rajdu Rowerowego w Leśnicy – 18 maja 2019 r.  

9. Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Tańcu w Chrząstowicach – 15-16 czerwca 2019 r.  

10. Dożynki Wiejskie w Zalesiu Śl. – 7 września 2019 r. 

11. Występ w Opolu – 14 września 2019 r.  

12. Kreiskonzert w Strzelcach Opolskich – 21 września 2019 r.  

13. Dożynki Gminne w Górze Św. Anny – 22 września 2019 r.  

14. Leśnicka Piątka w Leśnicy – 19 października 2019 r.  

15. Konkurs Taneczny „Sprawny Dzieciak” w Zdzieszowicach – 16 listopada 2019 r. 

 

Występy zespołu Wataha w 2019 roku 

1. Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Rhythm and Style” w Walcach – 3 marca 2019 r.  

2. Festyn Charytatywny dla Łukasza Jacyszyna w Leśnicy – 9 marca 2019 r. 

3. X Dance festiwal w Zdzieszowicach – 24 marca 2019 r.  

4. II Ogólnopolski Festiwal Małych Form Tanecznych w Kuźni Raciborskiej – 7 kwietnia 2019 r. 

5. Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Tańcowadła” w Ozimku – 13 kwietnia 2019 r. 

6. „Wiosenne prezentacje” w Strzelcach Opolskich – 10 maja 2019 r.  

7. Festyn Majowy w Leśnicy – 11 maja 2019 r.  

8. Finał Rajdu Rowerowego w Leśnicy – 18 maja 2019 r.  

9. Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Tańcu w Chrząstowicach – 15-16 czerwca 2019 r.  

10. Dożynki Wiejskie w Zalesiu Śl. – 7 września 2019 r. 

11. Występ w Opolu – 14 września 2019 r.  

12. Kreiskonzert w Strzelcach Opolskich – 21 września 2019 r.  

13. Dożynki Gminne w Górze Św. Anny – 22 września 2019 r.  

14. Leśnicka Piątka w Leśnicy – 19 października 2019 r.  

15. Występ podczas finału Konkursu Piosenki Niemieckiej „SuperStar” w Gogolinie – 19 

pażdziernika 2019 r.  

 

Występy grupy śpiewaczej Frohsinn: 

1. Gminny Dzień Seniora w Lichyni – 15 czerwca 2019 r. 

3. Sommerfest w Leśnicy – 15 sierpnia 2019 r.  

4. Spotkanie adwentowe w Ligocie Dolnej  

 

Występy Studia Wokalnego BIS: 

1.Dzień kobiet – Leśnica – 9 marca 2019 r.  

2. Święto Kwiecia – Leśnicka majówka –  Leśnica - 11 maja 2019 r.   

3. Szymiszów – 19 maja 2019 r.  

4. Grocholub – 22 maja 2019 r.  

5. Przegląd zespołów dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej 

6. Opole – 15 czerwca 2019 r. 

7. Długomiłowice – 16 czerwca 2019 r.  

8. Centawa – 4 sierpnia 2019 r. 

9. Koszalin – 24 sierpnia 2019 r.  

10. Leśnica – 1 września 2019 r. 

11. Rudno – 8 września 2019 r.  

12. Strzelce Opolskie – 21 września 2019 r.  

13. Góra św. Anny – 22 września 2019 r.  
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14. Hirschaid – 28 września 2019 r.  

15. Oktoberfest Leśnica – 12 października 2019 r. 

16. Oktoberfest Krapkowice – 13 października 2019 r.  

17. Opole – 9 grudnia 2019 r.  

18. Dobrodzień – 12 grudnia 2019 r.  

19. Opole – 15 grudnia 2019 r.  

20. Wigilia Samorządowa – Góra św. Anny – 18 grudnia 2019 r.  

21. Strzelce Opolskie – 21 grudnia 2019 r.  

 

Dzięki stałym próbom pod merytorycznym kierownictwem zespoły uzyskały dobry poziom 

wykonawczy, co spowodowało zainteresowanie i zaproszenie do uświetniania imprez 

organizowanych w gminie Leśnica i poza nią. Podczas występów przekazywana była informacja 

o wsparciu finansowym udzielonym poprzez gminę Leśnica w ramach otwartego konkursu ofert.  

Informacja ta umieszczona była również w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim koło Leśnica.  

Koszt zadania wyniósł 15 910,00 zł, z czego przekazana dotacja w kwocie 10 000,00 złotych 

stanowiła 69,85%. 

W realizację zadania oferent zaangażował środki otrzymane z MSWiA w wysokości 3 710,00 zł 

oraz wkład osobowy o wartości 2 200,00 zł.  

 

 

Warsztaty orkiestrowe 2019 

 

Beneficjentem zadania pn. „Warsztaty orkiestrowe 2019 

” było Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych TIKEA w Leśnicy.  

W zadaniu uczestniczyli członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica. Celem zadania było 

doskonalenie i rozwój umiejętności muzycznych, popularyzacja aktywnych form wypoczynku, 

promocja potencjału ludzkiego gminy Leśnica oraz promocja dorobku artystycznego.  

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica w dniach 28.06 – 7.07. 2019 r. uczestniczyli w 

warsztatach w miejscowościach Obernburg, Gerbrunn i Crostwitz w Niemczech.  

W trakcie warsztatów muzycy przyswajali nowe utwory w oparciu o zakupione 5 kompletów nut. 

Rezultatem warsztatów były również koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica w dniu  

 

 

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica w dniach 28 - 30 września 2018 r. uczestniczyli 

w warsztatach orkiestrowych w ośrodku wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach.  

W trakcie warsztatów muzycy przyswajali nowe utwory, w oparciu o zakupione w ramach projektu 

5 kompletów nut. Rezultatem warsztatów były również  koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Leśnica w dniu 8 września 2018 r.  podczas Dożynek Gminnych w Raszowej, 16 września 2018 r. 

podczas Jarmarku Franciszkańskiego w Opolu, 23 września 2018 r. podczas VI Festiwalu Kultury 

Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu oraz 13  października 2018 r. w Gogolinie 

i 27 października 2018 r. w Zdzieszowicach.   

 

Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 71 000,34  zł, z czego przekazana dotacja w kwocie 

10 000,00 zł stanowiła 14,13%.  Środki własne zaangażowane w realizację zadania wyniosły 

8 898,00 zł, wkład osobowy i rzeczowy oszacowany został na kwotę 52 102,34 zł.  

Dotacja z budżetu gminy Leśnica przeznaczona została na: zakup partytur na orkiestrę,  koszt 

transportu na trasie Leśnica – Crostwitz – Obernburg - Gerbrun - Crostwitz oraz przejazdy podczas 

pobytu.  

 

 

 



10 

 

ZADANIE: ORGANIZACJA ORGANOWYCH KONCERTÓW MUZYCZNYCH  

 

Annogórskie Lato Organowe 2019 

 

Zakładanymi celami realizacji zadania publicznego „Annogórskie Lato Organowe 2019” były: 

promowanie wysokiej kultury muzycznej wśród mieszkańców naszej gminy – wszystkie trzy 

koncerty organowe realizowane w ramach zadania stanowiły dobrą okazję by mieszkańcy naszej 

gminy mogli uczestniczyć w duchowej uczcie muzycznej, promocja potencjału ludzkiego naszej 

gminy i aktywizacja społeczna grup nieaktywnych zawodowo – realizacja zadania odbyła się przy 

ogromnym zaangażowaniu społecznym wolontariuszy członów TIKEA w tym także osób 

nieaktywnych zawodowo; promocja dorobku artystycznego i walorów historyczno – 

krajobrazowych naszej gminy – w dwóch koncertach uczestniczyli m.in. także zdolni muzycy z 

naszej gminy i regionu a wspaniałe wnętrze z barokowym wystrojem Bazyliki Mniejszej w Górze 

Świętej Anny uświetniło swoim charakterem atmosferę koncertów.  

Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 26 595,07  zł, z czego przekazana dotacja w kwocie 

10 000,00 zł. Jednak w całości została niewykorzystana więc nastąpił zwrot co dało kwotę 9 795,07 

zł. dotacji.  Środki własne zaangażowane w realizację zadania wyniosły 4 000,00 zł, wkład osobowy 

i rzeczowy oszacowany został na kwotę 12 800,00 zł.  

 

 

 

ZADANIE: AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH 

 ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA  

 

Festyn rodzinno-sportowy 

 

Beneficjentem zadania było Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna. Zaplanowane cele zostały 

osiągnięte, a założone działania wykonano zgodnie z harmonogramem.  

Przedsięwzięcie pod nazwą „Festyn rodzinno-sportowy” było jednodniowym integracyjnym 

festynem połączonym z aktywizacją społeczno-kulturalną mieszkańców wsi Dolna. Podczas 

festynu nastąpiła znakomita okazja do integracji mieszkańców wsi.  

Firma Manufaktura Imprezy zrealizowała kompleksową obsługę rozrywkową dla dzieci pod opieką 

profesjonalnych animatorów. Dla wzmożonego ruchu dzieci zaoferowano również urządzenia 

dmuchane, które udostępniła firma „Dmuchańce”. Występ zespołów artystycznych należących do 

Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku uświetniła wspólną integrację 

pozostałych osób a tym osób starszych.  

W ramach integracji mieszkańców zorganizowano wspólne biesiadowanie i słodki poczęstunek.  

Z dotacji w kwocie 2 550,00 zł stanowiącej 65,86% kosztów zadania sfinansowano realizację 

atrakcji artystycznej dla dzieci, a zaangażowane środki własne w kwocie 1 142,00 zł przeznaczono 

na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników festynu oraz .  

Podczas projektu przekazano informację o dofinansowaniu imprezy ze środków budżetu Gminy 

Leśnica. Informacja o wsparciu finansowym zamieszczona została również na plakatach.  

 

 

 

I Ty możesz zostać bohaterem – szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej  

 

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych wcześniej celów i rezultatów tj.: 

 poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
 poprawa świadomości oraz jakości bezpieczeństwa, 
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 umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji 
 uświadomienie młodemu pokoleniu jak ważne jest bezinteresowne pomaganie innym 

ludziom, 
 doposażenie jednostki OSP w zestaw fantomów, 
 integracja środowiska lokalnego. 

Wykorzystana dotacja w kwocie 3 750,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie zakupu 

fantomów, breloków ratowniczych, materiałów opatrunkowych oraz poczęstunku. Udział kwoty 

dotacji w całkowitych kosztach zadania stanowił 39,27 %. Oferent w realizację zadania 

zaangażował środki własne w wysokości 1 223,50 zł oraz wkład osobowy o wartości 4 575,00 

złotych. 

 

 

ZADANIE: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

Poradnia psychologiczno - rodzinna Góra Św. Anny 

 
W ramach promocji i ochrony zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, dla Stowarzyszenia „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia” przekazano 

dotację w wysokości 4.000 zł na realizację zadania publicznego pt. „Poradnia psychologiczno-

rodzinna – Góra Św. Anny”. Poradnia ta działała od kwietnia do grudnia 

2019 r. Osoby korzystające z usług poradni podkreślały zaletę tego miejsca z uwagi na to, że mogły 

poczuć się anonimowo, co dało im poczucie pełnej dyskrecji. W ramach odbytych spotkań 

wypracowano 120 godzin porad. Z usług poradni skorzystało 40 osób, w tym z terenu gminy 

Leśnica 9 osób. Główne zadania, które realizowała poradnia to: 

 profilaktyka wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka pod względem używania środków 

psychoaktywnych, 

 pomoc w sytuacjach kryzysowych: alkoholizm, narkomania, problemy wychowawcze, 

małżeńskie, oddziaływanie sekt, 

 wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia, 

 realizowanie elementów terapii krótkoterminowej dla indywidualnych przypadków, nauka 

zachowań konstruktywnych. 

Osoby z problemem alkoholowym, które trafiły do poradni korzystały z rozmów indywidualnych 

o charakterze terapeutycznym. W kilku przypadkach udało się w ramach terapii systemowej 

włączyć do spotkań członków ich rodzin. Każdorazowo osoby te zachęcono do udziału 

w spotkaniach Anonimowych Alkoholików. 

Poradnia oprócz porad, które miały charakter jednorazowy prowadziła również terapię opartą o 

spotkania przez kilka tygodni lub miesięcy. Prowadzono również terapię systemową, rodzinną oraz 

terapię indywidualną psychodynamiczną. 

Zauważono, że występuje w rodzinach niedostateczna opieka rodzicielska z powodu pracy 

zarobkowej rodziców za granicą. Wyraźnie zdiagnozowano silne poczucie osierocenia dzieci ze 

względu na migrację zarobkową rodziców. 

Osoby, które trafiły do poradni wielokrotnie potwierdzały słuszność funkcjonowania poradni 

rodzinnej na Górze Świętej Anny. Nawet osoby z najdalszych zakątków naszego województwa 

potwierdzały, że usytuowanie poradni w miejscu gdzie oprócz korzystania z porad można odpocząć 

z dala od zgiełku miast jest bardzo atrakcyjne. 
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ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców 

 gminy Leśnica w roku 2019 

 
Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 1 marca 2019 roku pomiędzy Gminą Leśnica                                                   

a Caritas Diecezji Opolskiej. 

 

Działalność Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Opolskiej w Leśnicy opierała się                              

na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom wymagającym interwencji 

terapeutycznej. Zakładane cele jakimi było stworzenie ambulatoryjnego stanowiska usprawniania 

leczniczego, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, integracja osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz rezultaty realizacji zadania –  przede wszystkim poprawa stanu 

zdrowia osób wymagających rehabilitacji, tym samym wsparcie i odciążenie rodzin w opiece                                                 

nad chorymi, zostały osiągnięte.  

Gabinet Rehabilitacyjny Caritas obejmował opieką osoby chore, starsze, samotne i niepełnosprawne. 

Wiele osób chorych i niepełnosprawnych nie dysponowało odpowiednim sprzętem rehabilitacyjnym.           

Dzięki szerokiej gamie sprzętu do fizykoterapii i kinezyterapii znajdującego się w Gabinecie 

Rehabilitacyjnym Caritas, mieszkańcy gminy Leśnica mogli skorzystać z zalecanych przez lekarzy 

zabiegów. Dzieci szkolne z wadami postawy mogły korzystać z gimnastyki korekcyjnej.                                               

Wszyscy wymagający pomocy mieli zabezpieczoną fachową opiekę. Pomoc świadczona była                                       

bez względu na wiek, płeć oraz status materialny. 

W 2019 roku ze świadczeń Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Leśnicy skorzystało 535 pacjentów 

zamieszkujących teren Gminy Leśnica  (liczba wizyt w gabinecie – 4 992).  

Wykonano łącznie 17 938 zabiegów, w tym: 

- zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1 341 zabiegów 

- zabiegi z zakresu masażu – 2 135 zabiegi 

- zabiegi z zakresu elektrolecznictwa – 6 141 zabiegów 

- zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 2 179 zabiegi 

- zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 4 988 zabiegów 

- zabiegi z zakresu krioterapii – 1 154 zabiegów. 

 

Całkowity koszt zadania w 2019 roku wyniósł  81 950,00 zł, w tym 66 000,00 zł to środki pochodzące                  

z dotacji z budżetu gminy Leśnica. Dotacja została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów 

zatrudnienia rehabilitantów, zakup oleju napędowego grzewczego, usługi telefoniczne,  materiałów 

medycznych potrzebnych do wykonywania zabiegów, materiały biurowe, zakup azotu ciekłego wraz 

z dostawą, naprawę sprzętu terapeutycznego oraz częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych.  

 

 

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych 

i starszych  mieszkańców gminy Leśnica w roku 2019 

 

 
Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 1 marca 2019 roku pomiędzy Gminą Leśnica                              

a Caritas Diecezji Opolskiej  

 

Działalność Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Leśnicy opiera się przede wszystkim  na pomocy 

medycznej i pielęgnacyjnej dla osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i w podeszłym wieku. 
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Pielęgniarki dotarły z pomocą do każdego pacjenta, który jej wymagał, zarówno w dni powszechne jak i 

w niedziele i święta. Podczas odwiedzin pielęgniarki zapoznawały się również z sytuacją socjalno-

bytową pacjenta. W sytuacjach trudnych, wymagających szybkiej interwencji we współpracy  z 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaradzały życiowym problemom pacjentów, zwłaszcza w podeszłym 

wieku i z rodzin patologicznych. Liczne porady udzielane ze strony pielęgniarek pomogły opiekunom 

chorych odnaleźć się w obliczu choroby członka rodziny i uzyskać instruktaż pielęgnowania chorego. 

Osoby starsze i samotne wymagały wsparcia w pielęgnacji i innych czynnościach, między innymi 

utrzymanie higieny ciała, odżywianie, kontrola leków, zaopatrzenie w lekarstwa itp. Współpraca 

pielęgniarek Stacji Opieki Caritas z lekarzami placówek służby zdrowia pozwoliła pomóc szybko  i 

skutecznie pacjentom objętych ich pomocą. 

W 2019 roku ze świadczeń Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Leśnicy skorzystało                               

122 pacjentów (liczba wizyt domowych – 2 377).  

Wykonano łącznie 9027 zabiegów, w tym: 

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 1 536 czynności 

- czynności zabiegowe – 1 940 czynności 

- czynności diagnostyczne – 3480 czynności 

- czynności socjalno-bytowe – 118 czynności 

- z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 1953 czynności. 

Pielęgniarki wypożyczały także sprzęt medyczno-rehabilitacyjny pacjentom do domu w celu poprawy 

ich jakości życia w chorobie i przyspieszeniu procesu pielęgnacji.                                       

Z wypożyczonego sprzętu skorzystało 39 osób. W  2019 roku wypożyczono: 

- 16 łóżek 

- 2 wózki inwalidzkie 

- 5 krzeseł toaletowych 

- 4 chodziki 

- 37 kul. 

 

 

Całkowity koszt zadania w 2019 roku wyniósł 148000,00 zł, z tego finansowany z dotacji                                    

z budżetu gminy Leśnica 100 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów 

zatrudnienia pielęgniarek, zakup oleju napędowego grzewczego, zakup paliwa i części do samochodów 

służbowych, materiałów medycznych, biurowych, środków czystości i odzieży ochronnej, opłaty za 

energię elektryczną, wodę dla pielęgniarek  oraz częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych.                         

     

 

Koszt realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  

w ujęciu ogólnym 

 

W Programie współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019, zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Miejskiej Nr XLVIII/267/18 z dnia 13 listopada 2018 r. założono finansowanie zadań z budżetu 

gminy. W uchwale budżetowej zabezpieczone zostały środki na ten cel w kwocie 380 000,00 

złotych, co było zgodne z zapisem § 7 ust. 2 uchwały.  

Rozstrzygając otwarte konkursy ofert, komisja konkursowa zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy 

udzielenie łącznych dotacji w wysokości 356 100,00 złotych.  
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Plan (w zł)  Wykonanie (w zł)   

Koszt całościowy zadań 

wspartych w otwartych 

konkursach ofert  

588 540,00 634 291,59 

Wysokość  udzielonych 

dotacji  

356 100,00 355 895,07 

 

 

Osiągnięte wskaźniki w 2019 roku 

1.  Liczba otwartych konkursów ofert 3 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 10 

3.  Liczba ofert zatwierdzonych do dofinansowania  10 

4.  Liczba ofert nierekomendowanych do dofinansowania   0 

5.  Liczba oferentów, którzy nie podpisali umów 0 

6.  Liczba zawartych w roku 2019 umów na realizację zadań publicznych 

 otwarty konkurs ofert 
zrealizowane 

rozwiązane 

zerwane 

unieważnione 

aneksowane 

 

 liczba aneksów zawartych w ramach umów wieloletnich  

 

10 

10 

0 

0 

0 

3 

 

3 

7.  Liczba organizacji pozarządowych, które nie wykorzystały 100 % dotacji 1 

8.  Liczba obszarów zadaniowych, 6 

9.  Wysokość środków finansowych ( w zł) przekazanych z budżetu gminy 

w poszczególnych obszarach zadaniowych: zgodnie z umową / zgodnie z 

wykonaniem  

 

1. Pomoc społeczna 

 

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

 

3. Edukacja i wychowanie 

 

4. Kultura, w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych 

 

5. Organowe koncerty 

 

6. Aktywizacja społeczno-kulturalna różnych środowisk 

 

7. Promocja i ochrona zdrowia 

 

 

356 100,00 

355 895,07 

 

166 000,00 

166 000,00 

134 800,00 

134 800,00 

15 000,00 

15 000,00 

20 000,00 

      20 000,00 

10 000,00 

         9 795,07 

6 300,00 

         6 300,00 

4 000,00 

4 000,00 

 

10.  Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w 

oparciu o środki budżetowe 

10 

11.  Liczba wspólnie zrealizowanych zadań (oferty wspólne) 0 
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Pozostała współpraca z organizacjami pozarządowymi  

 

Poza przekazanymi dotacjami dla trzeciego sektora gmina Leśnica współpracowała merytorycznie 

i pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi.  

 

Boiska sportowe są w nieodpłatnym użyczeniu klubów sportowych. 

Siedziby niektórych organizacji pozarządowych: Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły 

Sportowe” w Leśnicy, Ochotniczych Straży Pożarnych, Śląskiego Stowarzyszenia 

Samorządowego, Fundacji Ziemi Leśnickiej, klubów TSKN (Dolna, Leśnica, Lichynia, Raszowa, 

Łąki Kozielskie) Stowarzyszenia TIKEA mieszczą się w budynkach będących własnością gminy 

lub jednostek podległych na zasadzie nieodpłatnego użyczenia. 

 

W obiektach gminnych (remizy strażackie, sala LOKiR, Galeria Sztuki)  nieodpłatnie odbywają się 

spotkania, narady i organizowane są przez organizacje uroczystości. 

 

Pod patronatem honorowym Burmistrza Leśnicy odbyły się Gala Noworoczna - koncerty 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica w ramach działalności Towarzystwa Inicjatyw 

Kulturalnych,  Edukacyjnych i Artystycznych TIKEA. 

 

Wspólnie ze Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym w Leśnicy, Gmina  Leśnica organizuje 

imprezy kulturalne o wieloletniej tradycji tj. Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych 

Mniejszości Niemieckiej w Górze Św. Anny (przeprowadzony roku 2019 po raz 28), Przegląd 

Orkiestr Mniejszości Niemieckiej w Lichyni (27 edycja w roku 2019) oraz Przegląd Dorobku 

Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych. Środki 

na realizację tych projektów pozyskane zostały przez Stowarzyszenie z Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec i Samorządu Województwa Opolskiego.  

 

Na stronie internetowej  www.ngo.lesnica.pl administrowanej przez pracowników Urzędu 

Miejskiego w Leśnicy zamieszczane są informacje i materiały dotyczące organizacji 

pozarządowych.  

 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż organizacje pozarządowe, w kolejnym roku, wniosły duży wkład 

w realizację poszczególnych zadań oraz potencjał pozafinansowy - czyli głównie aktywność 

społeczną członków tych organizacji i pracę społeczną oraz wkład rzeczowy.  

Podmioty te, dzięki swoim staraniom, pozyskiwały fundusze lub wsparcie finansowe od sponsorów 

prywatnych i innych instytucji na rzecz realizacji zadań publicznych w swoim środowisku i na rzecz 

mieszkańców Gminy Leśnica.  

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica 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 2019 zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 

roku.  

 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) sprawozdanie niniejsze należy przedłożyć 

do dnia 31 maja 2020 r.  Radzie Miejskiej w Leśnicy oraz opublikować w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Leśnica.  

 

 

Sporządziła: Aurelia Apostel 

 

Leśnica, 12 maja 2020 r. 

http://www.ngo.lesnica.pl/

