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Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 realizowany był na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XIII/147/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  

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

organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im realizacji ustawowych zadań gminy.  

 

Na rok 2021 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 2021 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  

Być jak Robert Lewandowski – 

Trenuję piłkę nożną i szlifuję język 

niemiecki 

10 000,00 zł  

Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek NMP w Leśnicy 

Organizowanie wychowania i 

edukacji dla dzieci do lat 6 

zamieszkałych na terenie 

Gminy Leśnica 

10 000,00 zł 

Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim w Opolu 

Warsztaty muzyczne dla grup 

artystycznych działających przy 

kole TSKN  w Leśnicy 

8 300,00 zł  

Towarzystwo Inicjatyw 

Kulturalnych, Edukacyjnych i 

Artystycznych - TIKEA 

Warsztaty orkiestrowe 2021 11 700,00 zł  
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Ochotnicza Straż Pożarna w 

Raszowej 

 

 

I Ty możesz zostać strażakiem – 

powołanie dziecięcej drużyny 

pożarniczej działającej przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Raszowej 

6 000,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół Wsi 

Dolna 

 

Festyn rodzinno – sportowy 2021 2 420,00 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 2021 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 2021 

66 000,00 zł 

Caritas Diecezji 

Opolskiej 

Pielęgnacja w środowisku domowym osób 

chorych, niepełnosprawnych, samotnych 

i starszych mieszkańców gminy Leśnica w roku 

2021 

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 A,  

 LZS Kadłubiec – drużyna seniorów, klasa rozgrywkowa B, drużyna młodzieżowa, 

 LZS Raszowa – drużyna seniorów, klasa rozgrywkowa A, drużyna młodzieżowa,  

 Skat Klub Leśnica 

 

Cele założone w realizację zadania publicznego wspieranie kultury fizycznej oraz upowszechnianie 

jej wśród mieszkańców gminy zostały osiągnięte. Zespoły sportowe reprezentujące naszą gminę na 

arenie sportowej w ramach swoich możliwości kadrowych spisały się dobrze. Perspektywa na 

przyszłość napawa optymizmem z racji utworzenia grup młodzieżowych  z tendencją rozwojową 

w tej kategorii wiekowej. 
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W sezonie rozgrywkowym 2020/2021 naszą gminę reprezentowały trzy zespoły sportowe (sekcja 

piłka nożna). Sekcja skata z racji na pandemię mielą zawieszone rozgrywki turniejowe. W 

zakończonym sezonie jedna z drużyn musiała przełknąć gorycz degradacji do niższej klasy 

rozgrywkowej, pozostałe utrzymały swój statut. Na szczeblu seniorskim oraz młodzieżowym nasze 

drużyny brały udział w rozgrywkach prowadzonych przez Opolski ZPN w swoich klasach (dwie 

kl. B, jedna kl. A i drużyna młodzieżowa). Brały również udział w eliminacjach Pucharu Polski na 

poziomie podstawowym. W sumie z okresami przygotowawczymi rozegrano około 95-100 

spotkań. Zawody rozgrywane przez nasze zespoły na swoich obiektach cieszą się dużym 

zainteresowaniem lokalnej społeczności a zwłaszcza tak zwane derby. Obiekty sportowe, które są 

w posiadaniu drużyn z roku na rok stają się coraz ładniejsze. Zarządzający nimi lokalni działacze 

sportowi, sympatycy i ludzie dobrej woli w bardzo sensowny i gospodarski sposób z dotacji 

modernizują i dbają o obiekty, które stają się naszą wizytówką dla przejezdnych i naszych 

mieszkańców przy okazji organizacji imprez okolicznościowych. W przerwie zimowej jeśli tylko 

pozwolą na to warunki sanitarne nasze zespoły będą miały możliwość przygotowania się do rundy 

wiosennej w hali. Do tej pory nie wystąpiły żadne problemy w realizacji założonego zadania 

publicznego przez wszystkich członków zrzeszenia. Jedyną przeszkodą była pandemia i warunki, 

zalecenia sanitarne jakie trzeba było spełniać.  

 

W roku 2021 z budżetu gminy Leśnica udzielono dotacji w kwocie 115 000,00 zł.  

Z dotacji sfinansowano następujące  koszty:  

 energia elektryczna, woda, śmieci 8 814,17 zł  

 koszty remontu infrastruktury sportowej (szatni, boisk) oraz bieżące utrzymanie i poprawa 

stanu technicznego istniejącej bazy sportowej  25 183,75 zł  

 delegacje sędziowskie  12 470,00 zł  

 koszty transportu 11 965,90 zł  

 sprzęt sportowy           14 381,95 zł 

 badania lekarskie i ubezpieczenia     3 535,00 zł 

 opłaty wpisowe, obsługa, licencje   5 123,00 zł 

 wynajem obiektów sportowych w Gminie Leśnica 2 000,00 zł  

 Napoje, wyposażenie apteczki, dyplomy, statuetki    3 126,39 zł 

 

Koszt zadania w roku 2021 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.   

 

 

 

Szkółka piłkarska dla dzieci Miro Deutsche Fußballschule Leśnica 

 

W ramach projektu trwającego od 1.03.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały realizowane działania z 

zakresu organizowania zajęć z dziećmi i młodzieżą w ramach szkółki piłkarskiej Miro Deutsche 

Fussballschule w Leśnicy. W okresie marzec – grudzień w treningach brało udział średnio 30 dzieci 

w 2 grupach. Zajęcia sportowo- językowe były skierowane dla dzieci z gminy Leśnica w wieku od 

4 – 12 lat z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych do nauki języka niemieckiego 

przygotowanych przez Instytut Goethego w Krakowie. W okresie zimowym zajęcia dla dzieci 

odbywały się w hali sportowej, a w okresie wiosenno-letnim na boisku typu „Orlik”. W trakcie 

realizacji zadania odbyło się około 120 treningów (2 treningi tygodniowo) oraz zakupiono sprzęt 

sportowy pomagający w prowadzeniu zajęć m.in. stożki, drabinki i piłki.  

 

Dzieci należące do szkółki podczas gry w piłkę poznają język niemiecki, gdyż trener zwraca się do 

dzieci w języku niemieckim. Zajęcia zostały przeprowadzone przez trenerów posiadających 
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niezbędne kwalifikacje językowe. Szkółka dwukrotnie wzięła udział w turnieju o Puchar 

Przewodniczącego TSKN w Chrząstowicach organizowanych przez szkółki Miro, oraz w turniejach 

organizowanych w Walcach oraz Długomiłowicach. Każdy turniej cieszył się zainteresowaniem 

oraz został pozytywnie odebrany przez gości, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w  tym 

sportowym wydarzeniu. Nad funkcjonowaniem szkółki w Leśnicy czuwał koordynator lokalny. 

Wybrani piłkarze zostali powoływani do kadry Miro Deutsche Fussballschule, która 

reprezentowała całą szkółkę na meczach wyjazdowych z drużynami z całego województwa. W ten 

sposób szkółka przyczyniła się do zapewnienia sportowej aktywności dzieci na świeżym powietrzu 

w gronie rówieśników. Informacje, zdjęcia, filmy itp. Na temat organizowanych zajęć 

treningowych, turniejów, sparingów, meczy towarzyskich itd. zostały zamieszczone na portalu 

społecznościowym, https:/www.facebook.com/mirolesnica.  

 

 

Koszt zadania w roku 2021 wyniósł 29 201,00 zł, z czego dotacja gminy Leśnica w wysokości 

10 000,00  złotych stanowiła 34,24% udziału w kosztach całkowitych zadania.  Pozostałe środki to 

środki własne TSKN -  świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w wysokości 8 000,00 zł.  

 
 
 
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.  

Do Ochronki uczęszczało 38 dzieci. Zajęcia odbywały się w trzech grupach wiekowych. 

Oprócz ramowych zajęć przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dodatkowych: 

 1 x w tygodniu odbywały się zajęcia z rytmiki i logopedii 

 2 x w tygodniu odbywały się zajęcia z j. niemieckiego i j. angielskiego. 

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

śniadanie, zajęcia dydaktyczne w grupach wiekowych (katecheza, zajęcia z aktywności językowej, 

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

zajęcia dodatkowe (j. niemiecki, j. angielski, rytmikę oraz zajęcia logopedyczne), zabawy  grupowe 

oraz dowolne, spacery, zabawy na placu zabaw, obiad, odpoczynek, podwieczorek, zajęcia w 

grupach oraz indywidualne, zabawę dowolną.  

 

Poza codziennymi zajęciami w ochronce były organizowane spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz 

warsztaty (teatr aktorów żywych, teatr kukiełkowy).  

Spotkania okolicznościowe ze względu na panująca pandemię odbywały się wewnątrz przedszkola, 

bez udziału rodziców. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu ze św. Mikołajem, w spotkaniu 

opłatkowym. W ochronce zorganizowano: bal karnawałowy, bal Wszystkich Świętych. Z udziałem 

rodziców odbyło się Święto Rodziny z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki i Ojca, podczas którego 

dzieci wystąpiły w programie artystycznym dedykowanym swoim rodzicom oraz zagrały 

przedstawienie o świętym Józefie. Na zakończenie roku szkolnego , dzieci i ich rodziny 

uczestniczyły w dziękczynnej Mszy Świętej w kaplicy klasztornej. Następnie na terenie placu 

szkolnego odbył się festyn rodzinny, podczas którego rodzice odegrali bajkę przygotowaną 

specjalnie dla dzieci pn.” Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Kolejnym punktem 

spotkania był program przygotowany przez dzieci kończące edukację przedszkolną. W ciągu roku 

mailto:https:/www.facebook.com/mirolesnica.
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dzieci przygotowywały inscenizacje związane z różnymi okolicznościami (Dzień Babci i Dzień 

Dziadka, pasowanie na przedszkolaka, święto flagi, spotkanie ze św. Mikołajem, Jasełka 

Bożonarodzeniowe), które były udostępniane Rodzicom w postaci pokazów multimedialnych. 

Dzieci prowadziły różaniec w kaplicy sióstr z udziałem swoich rodzin. W ochronce organizowane 

były wycieczki: do ogrodu zoologicznego w Opolu i na place rozrywki oraz do Alpaka Park w 

Leśnicy. Dzieci jeździły na wycieczki rowerowe i na hulajnogach, a także chodziły na spacery do 

parku i lasu oraz wycieczki poznawcze w terenie.  

 

Koszt zadania w roku 2021 wyniósł 102 283,24 zł, z czego dotacja z budżetu gminy w kwocie 

10 000,00  zł stanowiła 9,78% kosztów. Oferent zaangażował środki własne w kwocie 14 748,24 

zł., świadczenia pieniężne od odbiorców w wysokości 27 135,00 zł.  Praca społeczna sióstr 

ochroniarek wyceniona została na 50 400,00 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  

 

Zespoły artystyczne działające przy kole TSKN w Leśnicy to kulturalna wartość naszego regionu. 

W ramach tych warsztatów grupy realizowały spotkania, podczas których utrwalono materiał 

wykonawczy na poziomie.  

 

Harmonogram prób:  

 Grupa śpiewacza FROHSIN – środy 18.00-20.00, Leśnica, Powstańców Śl. 1, 

 Studio Wokalne BIS do maja 2021 r. – czwartki, godz. 18.00-20.00, Leśnica, Powstańców 

Śl. 1. Od miesiąca czerwca Studio nie prowadziło swojej działalności z uwagi na absencję 

chorobową, co w konsekwencji doprowadziło do jej zawieszenia.  

 Zespół dziecięcy Marlenki – wtorki, godz. 17.00-18.30, Leśnica, ul. Nad Wodą 15, aula, 

 Zespół taneczny Mini Entropia – wtorki, godz. 15.00-17.00, Leśnica, ul. Nad Wodą 15, hala 

sportowa, 

 Zespół taneczny Entropia – piątki, godz. 15.00-17.00, Leśnica, ul. Nad Wodą 15, hala 

sportowa, 

 Zespół taneczny Wataha – piątki, godz. 17.00-18.30, Leśnica, ul. Nad Wodą 15, hala 

sportowa. 

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 życie 

społeczno- kulturalne uległo dużym zmianom. Nie odbyły się zaplanowane imprezy kulturalne, 

podczas których miały wystąpić  nasze zespoły. 

Dzieci z zespołu Marlenki realizowały założone cele, tj. część plastyczną i część taneczną z nauką 

języka niemieckiego poprzez zabawę, śpiew i taniec.   

 

 

 Występy zespołu Marlenki w 2021 roku: 

 19 września – Dożynki Gminne w Górze Św. Anny 
 2 października – „Leśnicka Piątka” w Leśnicy, 
 5 listopada – gala wręczenia nagród XXX Przeglądu Zespołów Dziecięcych i 

Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2021. 
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Występy zespołu Mini Entropia w 2021 roku: 

 28 maja – „Wiosenne Prezentacje 2021” w Strzelcach Opolskich, 

 12 września – Dożynki Wiejskie w Dolnej, 

 19 września – Dożynki Gminne w Górze Św. Anny, 

 2 października – „Leśnicka Piątka” w Leśnicy 

 5 listopada – gala wręczenia nagród XXX Przeglądu Zespołów Dziecięcych i 

Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2021, 

 4 grudnia – „Krapkowickie Zderzenie Taneczne” w Krapkowicach. 

Występy zespołu Entropia w 2021 roku: 

 28 maja – „Wiosenne Prezentacje 2021” w Strzelcach Opolskich” 
 12 września – Dożynki Wiejskie w Dolnej, 
 19 września – Dożynki Gminne w Górze Św. Anny, 

 2 października – „Leśnicka Piątka” w Leśnicy 

 5 listopada – gala wręczenia nagród XXX Przeglądu Zespołów Dziecięcych i 

Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2021, 

 4 grudnia – „Krapkowickie Zderzenie Taneczne” w Krapkowicach. 

Występy zespołu Wataha w 2021 roku: 

 28 maja – „Wiosenne Prezentacje 2021” w Strzelcach Opolskich, 

 29 czerwca – „Festyn Rodzinny w Dolnej, 

 12 września – Dożynki Wiejskie w Dolnej, 

 19 września – Dożynki Gminne w Górze Św. Anny, 

 2 października – „Leśnicka Piątka” w Leśnicy 

 5 listopada – gala wręczenia nagród XXX Przeglądu Zespołów Dziecięcych i 

Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2021, 

 4 grudnia – „Krapkowickie Zderzenie Taneczne” w Krapkowicach. 

 

W ramach zadania zakupiono nowe strojem dla zespołów Marlenki, Entropia i Wataha oraz 

dofinansowano koszt wyjazdów na konkursy do Strzelec Opolskich i Krapkowic. 

 

W dniu 21 listopada 2021 r. w Leśnicy odbył się koncert grupy śpiewaczej FROHSINN z okazji 

30- lecia istnienia.  

 

 

 

Koszt zadania wyniósł 9 909,98 zł, z czego przekazana dotacja w kwocie 8 300,00 złotych 

stanowiła 83,75%. 

W realizację zadania oferent zaangażował środki własne w wysokości 1 250,00 zł oraz wkład 

osobowy o wartości 2 200,00 zł.  

W związku z niewykorzystaniem w pełni dotacji kwota 1840,02 zł. została zwrócona w dniu 

18.01.2022 r.  

 

 

Warsztaty orkiestrowe 2021 

 

Zakładanymi w ofercie celami realizacji zadania publicznego było: doskonalenie i rozwijanie 

umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez ich udział w warsztatach orkiestrowych; 

popularyzowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kształtowanie relacji 

interpersonalnych i pracy w zespole. Dzięki tym warsztatom oraz towarzyszącym im 
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wydarzeniom promowali potencjał ludzki naszej Gminy. W rezultacie przeprowadzonych działań 

w ramach projektu „Koncerty orkiestrowe 2021” powyższe cele zostały w pełni osiągnięte.  

 

Zadanie polegało na udziale w warsztatach orkiestrowych członków Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej Leśnica. W warsztatach wzięło udział 52 członków MOD Leśnica. Miniony rok, ze względu 

na zagrożenie epidemiologiczne zorganizowano warsztaty i koncert plenerowy w Górze św. 

Anny.  

 

Przygotowano nowy program muzyczny, który został opracowany w trakcie warsztatów. 

Zakupiono komplet nut dla orkiestry. Przygotowano i zorganizowano koncert plenerowy w Góry 

Św. Anny. Całość wydarzenia została udokumentowana w formie zdjęć i filmu. Nagrano płytę z 

muzyką MOD Leśnica i zrealizowano płytę z filmem o orkiestrze.  

 

W rezultacie przeprowadzonych działań w ramach projektu „Koncerty orkiestrowe 2021” cele 

realizacji zadania publicznego zostały w pełni osiągnięte.  

 

Koszt zadania wyniósł 39 902,71 zł, z czego przekazana dotacja w kwocie 11 700,00 złotych 

stanowiła 29,32%. 

W realizację zadania oferent zaangażował środki własne w wysokości 17 702,71 zł, świadczenia 

pieniężne od odbiorców w wysokości 5 500,00 zł oraz wkład osobowy o wartości 5 000,00 zł 

 

 

 

ZADANIE: AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH 

 ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA  

 

Festyn rodzinno-sportowy 2021 

 

Beneficjentem zadania było Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna. Grupa mieszkańców wsi Dolna, 

tj.ok. 200 osób w tym 50 seniorów, dzięki realizacji zadania miała możliwość spędzić aktywnie 

czas. Działanie to pozwoliło zacieśnić więzi emocjonalne między członkami stowarzyszenia, 

rodzicami i dziećmi, integrując się z pozostałymi mieszkańcami wsi Dolna przy wspólnej, radosnej 

zabawie.  

Firma „Dream Team” zrealizowała kompleksową obsługę rozrywkową dla dzieci pod opieką 

profesjonalnych animatorów z wykorzystaniem przedmiotów animacyjnych niezbędnych do 

przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych i rywalizacyjnych między dziećmi. Oferta została 

wzbogacona o tworzenie balonowych kreacji, malowanie twarzy dzieci zgodnie z wizerunkiem 

wybranych przez nich bohaterów bajek itp. Dla wzmożonego ruchu dzieci zaoferowano również 

urządzenia dmuchane, które udostępniła Firma „Dmuchańce Polska”. W trakcie imprezy rozegrano 

rozgrywki rozgrywki piłki siatkowej drużyn damskich i męskich. Zorganizowano gry i zabawy 

ruchowe które pozwoliły na propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. Późnym popołudniem 

dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w zabawie przy muzyce a wieczorem odbyła się biesiada 

taneczna dla dorosłych z zespołem „Music Angels”. 

 

Koszt zadania wyniósł 3 645,00 zł, z czego przekazana dotacja w kwocie 2 420,00 złotych stanowiła 

66,39%. 

W realizację zadania oferent zaangażował środki własne w wysokości 805,00 zł oraz wkład 

osobowy o wartości 420,00 zł 
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I Ty możesz zostać strażakiem – powołanie dziecięcej drużyny pożarniczej działającej przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej  

 

Miejscem realizacji zadania publicznego była Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej 

oraz przyległy do niej plac. Liczba odbiorców zadania liczyła około 100 osób: dziecięca drużyna 

pożarnicza, trenerzy; rodzice, dziadkowie, rodziny oraz znajomi członków dziecięcej drużyny 

pożarniczej  oraz zarząd OSP Raszowa.  

Dotację w kwocie 6 000,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby przeprowadzania zajęć 

dla członków dziecięcej drużyny pożarniczej oraz umundurowanie, a także gadżetów z logo OSP.  

 

Rezultaty zadania zostały w pełni zrealizowane: 

 upamiętnienie oraz przekazanie faktów z 95- letniej historii OSP, 

 przybliżenie osiągnięć OSP, 

 promocja działalności pożarniczej, 

 integracja mieszkańców, stowarzyszeń i organizacji funkcjonujących w Raszowej, 

 nawiązanie trwalszych więzi społecznych oraz podniesienie aktywności członków OSP, 

 kształtowanie w młodym pokoleniu przekonania jak ważną rolę w życiu wsi i gminy 

odgrywa OSP oraz jak istotne jest bezinteresowne pomaganie i poszanowanie innych 

ludzi, 

 integracja poprzez zaangażowanie i uczestnictwo w zajęciach, 

 aktywne i pożyteczne spędzenie czasu wolnego w zdrowym stylu, w gronie rodziny i 

otoczenia 

 propagowanie wzajemnej pomocy i współpracy wśród mieszkańców, 

 zwiększenie w młodym pokoleniu potrzeby aktywności ruchowej poprzez rywalizację 

sportową a tym samym podniesienie poziomu pewności siebie, zaufania we własne siły i 

zdolności 

 integracja międzypokoleniowa i aktywizacja środowiska lokalnego, 

 uatrakcyjnienie codziennej rzeczywistości w Raszowej.  

Koszt zadania wyniósł 11 598,99 zł, z czego przekazana dotacja w kwocie 2 000,00 złotych 

stanowiła 21,83%. 

W realizację zadania oferent zaangażował wkład osobowy i rzeczowy o wartości  7 160,00 zł.  

 

 

 

ZADANIE: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

Poradnia psychologiczno - rodzinna Góra Św. Anny 

 

Poradnia Psychologiczno-Rodzinna w Górze Świętej Anny od wielu lat prowadzona jest przez 

Stowarzyszenie „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia”, na które otrzymała dotację w 

wysokości 4.000,00 zł w celu prowadzenie niżej wymienionych zadań: 

1) profilaktykę wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka pod względem używania środków 

psychoaktywnych, 

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

małżeńskie, oddziaływanie sekt, 

3) wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia, 

4) realizowanie elementów terapii krótkoterminowej dla indywidualnych przypadków. 

Poradnia ta działała od kwietnia do grudnia 2021 r., w ramach których wypracowano 100 godzin 

porad. Z usług poradni skorzystało 38 osób, w tym z terenu gminy Leśnica 11 osób.  
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Pacjenci, którzy korzystali z pomocy Poradni Rodzinnej na Górze Świętej Anny to osoby, które 

szukały pomocy z powodów problemów małżeńskich, rodzinnych oraz wychowawczych. Niestety 

w wielu przypadkach w tych rodzinach występowała choroba alkoholowa lub inne uzależnienia. 

Do poradni zgłaszały się również osoby, które nie potrafiły poradzić sobie w sytuacji stresu i lęku 

o zdrowie bliskich z powodu pandemii coronawirusa. Zainteresowane osoby aby nie popadały w 

depresję mogły skorzystać z teleporad. 

W kolejnych latach Poradnia nadal będzie prowadzić poradnictwo w dotychczasowym zakresie 

niosąc pomoc potrzebującym. 

 

 

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców 

 gminy Leśnica w roku 2021 

 
Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 1 lutego 2021 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. Wszyscy wymagający pomocy mieli zabezpieczoną fachową opiekę. Pomoc świadczona była  

bez względu na wiek, płeć oraz status materialny. 

 

W 2021 roku ze świadczeń Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Leśnicy skorzystało 192 pacjentów 

zamieszkujących teren Gminy Leśnica  (liczba wizyt w gabinecie – 1771).  

Wykonano łącznie 6 484 zabiegów, w tym: 

- zabiegi z zakresu kinezyterapii – 824 zabiegów 

- zabiegi z zakresu masażu – 710 zabiegi 

- zabiegi z zakresu elektrolecznictwa – 1 831 zabiegów 

- zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 646 zabiegi 

- zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 1 856 zabiegów 

- zabiegi z zakresu krioterapii – 617 zabiegów. 

 

Całkowity koszt zadania w 2021 roku wyniósł  72 670,00 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,  częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup 

materiałów i wyposażenia, opłaty eksploatacyjne.  

 

 

 

 



11 

 

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych 

i starszych  mieszkańców gminy Leśnica w roku 2021 

 

 
Umowa na realizację zadania zawarta została w dniu 1 lutego 2021 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. 

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 problemowych. 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 2021 roku ze świadczeń Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Leśnicy skorzystało                               

49  pacjentów (liczba wizyt domowych – 942).  

Wykonano łącznie 5060 zabiegów, w tym: 

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 328 czynności 

- czynności zabiegowe – 1 468 czynności 

- czynności diagnostyczne –  2 450 czynności 

- czynności socjalno-bytowe – 164 czynności 

- z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej –  650 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 

16 osób.  

 

Całkowity koszt zadania w 2021 roku wyniósł 121290,00 zł, z tego finansowany z dotacji                                    

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

zatrudnienia pielęgniarek,  częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup 

materiałów i wyposażenia, opłaty eksploatacyjne, inne opłaty i składki.  

 

 
 

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 2020, zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Miejskiej Nr XIII/76/19 z dnia 25 listopada 2019 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 347 025,00 złotych.  

 

 

 

 

 



12 

 

 

Osiągnięte wskaźniki w 2021 roku 

1.  Liczba otwartych konkursów ofert 5 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 10 

3.  Liczba ofert zatwierdzonych do dofinansowania  9 

4.  Liczba ofert nierekomendowanych do dofinansowania   0 

5.  Liczba oferentów, którzy nie podpisali umów 1 

6.  Liczba zawartych w roku 2021 umów na realizację zadań publicznych 

 otwarty konkurs ofert 
zrealizowane 

rozwiązane 

zerwane 

unieważnione 

aneksowane 

 

 liczba aneksów zawartych w ramach umów wieloletnich  

 

9 

                     9 

0 

0 

0 

1 

 

0 

7.  Liczba organizacji pozarządowych, które nie wykorzystały 100 % dotacji 2 

8.  Liczba obszarów zadaniowych, 9 

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 

 

 

347 025,00 

294 261,34 

 

166 000,00 

166 000,00 

125 000,00 

122 543,57 

10 000,00 

10 000,00 

20 000,00 

       18 159,98 

0,00 

                0,00 

10 000,00 

       10 000,00 

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 

 

 

 

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 
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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. 

 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż organizacje pozarządowe mimo występującej pandemii w 2021 

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 2021 zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 

roku.  

 

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

i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) sprawozdanie niniejsze należy przedłożyć 

do dnia 31 maja 2022 r.  Radzie Miejskiej w Leśnicy oraz opublikować w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Leśnica.  

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Aurelia Apostel 

 

Leśnica, 11 maja 2022 r. 


