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WSTĘP

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) zmieniła na początku

2020  roku  życie  Polaków,  a  tym  samym  wpłynęła  znacząco  także  na  funkcjonowanie

organizacji  pozarządowych. Pandemia koronawirusa trwa już ponad rok i wpływać będzie

dalej na funkcjonowanie państwa, samorządu i trzeciego sektora. 

Podstawą współpracy w roku 2020 samorządu leśniańskiego z organizacjami pozarządowymi

i z innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była nadal ustawa z 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t. j.  Dz. U. z 2020 r.

poz.  1057  ze  zm.)  oraz  wszelkiego  rodzaju  ustawy  i  rozporządzenia  związane  z

koronawirusem. Decydujące były przepisy wprowadzające w ciągu roku ograniczenia, nowe

zasady, środki łagodzące i pomocowe. Wiele z nich obowiązuje do dziś.

W ramach współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe  uchwalany jest także

obowiązkowo roczny program współpracy. Gmina Leśna uchwałą nr XVII/110/2019 Rady

Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2019 r. przyjęła Program współpracy Gminy Leśna z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.  Na

jego bazie prowadzono  współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

GŁÓWNE ZADANIA W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY I ŚRODKI W BUDŻECIE

Zadania priorytetowe w zakresie współpracy Gminy z organizacjami w 2020 roku, określone 
w programie współpracy:

1) zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej:
a) wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,
b)  preferowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych, zwłaszcza poprzez wspólne 
organizowanie imprez, konferencji, szkoleń i kampanii z zakresu polityki społecznej,
c) poparcie zadań mających na celu aktywizowanie terenów wiejskich.
d/ wspieranie działań poprawiających estetykę miasta i wsi.

2) zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) wspieranie zadań wzbogacających życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia 
artystyczne i kulturalne,
b) wspieranie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej i artystycznej,



c) wsparcie inicjatyw promujących dziedzictwo kulturowe regionu.

3) zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) wspieranie realizacji zadań z zakresu organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
c) przyznawanie stypendiów i nagród sportowych dla najlepszych zawodniczek i zawodników
reprezentujących gminę i osiągających wysokie wyniki sportowe.

4) zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
a) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego 
połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu,
b) promocja i rozwój szlaków rekreacyjnych i kulturowych przebiegających przez teren 
gminy,
c) organizacja konferencji, targów i innych przedsięwzięć związanych z promocją walorów 
turystycznych regionu,
d) powołanie gminnej organizacji turystycznej, realizującej cele wspólne podmiotów z tej 
branży,
e/działania na rzecz rozwoju leśniańskiego produktu lokalnego i marki lokalnej.

5) zadania z zakresu edukacji ekologicznej:
a) wsparcie przedsięwzięć związanych z popularyzacją zasobów i walorów przyrodniczo-
krajobrazowych regionu, 
b)  udzielanie wsparcia przy tworzeniu, utrzymywaniu bądź rozbudowie  ścieżek 
edukacyjnych, 
c) wsparcie projektów dotyczących  edukacji przyrodniczo-ekologicznej na terenie gminy.

W budżecie Gminy Leśna  zarezerwowane zostały środki finansowe na wspieranie zadań w

wymienionych wyżej sferach, a także w pozostałych sferach, gdyż niewymienienie zadań w

sferach priorytetowych nie wyklucza ich  dofinansowania w razie złożenia wniosku – oferty.

Wysokość  planowanych  środków  dla  organizacji,  ustaloną  na  rok  2020  w  uchwale

budżetowej, obrazuje poniższa tabela:

Dotacje 2020 roku – wg uchwały budżetowej – wyszczególnienie:

Lp. Rozdział Nazwa zadania Wartość
(zł)

1 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00

2 85395
Dotacje w ramach wsparcia na podstawie ustawy o
pożytku publicznym - zadania z polityki 
społecznej

20 000,00

Rok Kwota dotacji

2020 200 000,00 zł



3 92105
Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań 
publicznych – kultura, ochrona dziedzictwa

10 000,00

4
92605

Dotacja w ramach wsparcia na podstawie ustawy o
pożytku publicznym - kultura fizyczna

150  000,00

RAZEM 200 000,00

Sprawozdanie  niniejsze  przedstawia  zakres  realizacji  programu współpracy Gminy Leśna

z  organizacjami pozarządowymi w wykonywaniu zadań publicznych.  Dane  dotyczą

obszarów objętych wsparciem   z budżetu Gminy Leśna w  2020 roku.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA W 2020 ROKU

W styczniu 2020 roku do dyspozycji podmiotów III sektora postawiono w ramach pierwszego

otwartego konkursu kwotę 180 000,00 zł. Były to środki na:

1) działalność  z  zakresu  polityki  społecznej  (m.in.  wspomaganie  rozwoju  wspólnot  i

społeczności lokalnych, osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia) - 10 000 zł

2) upowszechnianie turystyki - 20 000 zł

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 150 000 zł

Na konkurs, ogłoszony przez Burmistrza Leśnej Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 15 stycznia

2020 roku,  złożono 9 ofert. Wszystkie zostały złożone w wymaganym terminie. Obejmowały

one sfery:

1) działalność z zakresu polityki społecznej  – 1 oferta
2) upowszechniania turystyki – 1 oferta
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 7 ofert.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Burmistrz Leśnej przyznał 9 dotacji na kwotę 146 750,00

zł dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Leśna. W ramach tego konkursu sfery życia

społecznego wsparto następującymi środkami budżetowymi: 

1) działalność z zakresu polityki społecznej  – 5 000,00 zł
2) upowszechniania turystyki – 1 750,00 zł
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 140 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku podpisano także 1 umowę na wsparcie realizacji zadań



publicznych w trybie pozakonkursowym - ze sfery polityki społecznej, na kwotę 5 000,00 zł

(druk książki – wspomnień o Dolwisie). 

29  czerwca  2020  roku  Burmistrz  Leśnej  ogłosił  drugi  konkurs  ofert  na  realizację  zadań

publicznych  -  z  zakresu  turystyki.  W ustalonym  terminie  wpłynęła  1  oferta.   Zgodnie  z

ogłoszeniem  konkursowym dofinansowane  mogły  być  wyłącznie  zadania  mające  na  celu

oznakowanie gminnych szlaków turystycznych – według koncepcji zawartej w dokumencie:

„JEST GDZIE CHODZIĆ” PROJEKT OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

W GMINIE LEŚNA.  Zaproponowane w ofercie elementy oznakowania szlaków (głównie

drogowskazy,  słupki,  strzałki  kierunkowe)  miały  wymiary  niezgodne  z  dokumentem

koncepcyjnym. Z tych względów oferta nie została zaaprobowana do dofinansowania.

Dlatego kolejnym zarządzeniem  nr 267/2019 Burmistrza Leśnej z dnia 3 września  2020 roku

ogłoszony  został  trzeci  konkurs  na  realizację  zadań  publicznych  –  ponownie  ze  sfery

turystyki.   Wpłynęła  1  oferta.  Komisja  konkursowa oceniła  ją  pozytywnie,   a  Burmistrz

Leśnej zatwierdził na to zadanie  pozostałą w tej sferze kwotę,  tj. 18 250,00 zł.

W ramach tzw. małych grantów (tryb art.  19a ustawy) Burmistrz Leśnej dofinansował  w

drugim półroczu realizację 2 zgłoszonych zadań - na kwotę 11 000,00 zł. Jedno dotyczyło

sfery  polityki  społecznej  (poprawa  bazy  drużyny  pożarniczej),  a  drugie  sfery  kultury  i

dziedzictwa narodowego (dodruk książki o obozie Hartmannsdorf – Miłoszów). 

Szczegółowe dane dotyczące przyznanych dotacji zawarte są w poniższej tabeli.

DOTACJE  Z BUDŻETU GMINY LEŚNA  W 2020 ROKU 

Nazwa podmiotu wraz z nazwą realizowanego zadania
publicznego

Nr umowy/
data zawarcia

Planowan
a kwota
dotacji 

Realizacja na
dzień

31.12.2020

Zwrot

Tryb konkursowy – art. 13 ustawy    - I konkurs ofert

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa”, ul. 
Polna 5, 59-820 Leśna „Popularyzacja kultury fizycznej
dla dzieci i młodzieży Gminy Leśna poprzez organizację
zajęć sportowych  oraz zawodów sportowych w 
dyscyplinie kajak polo i kajakarstwie górskim” 

Rozdział 92605

48/RS/2020
21.02.2020

41 500 39 811 1 689

Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. 49/RS/2020 35 000 35 000 -



Sienkiewicza 60A; 59-820 Leśna „Popularyzacja sportu
w środowisku lokalnym w dyscyplinie piłka nożna”

Rozdział 92605

21.02.2020

Ludowy Zespół Sportowy Fatma Pobiedna, ul. 
Strzelecka 15A, 59-814 Pobiedna„Promowanie kultury
fizycznej i sportu jako zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie pika nożna”

Rozdział 92605

50/RS/2020
21.02.2020

20 000 20 000 -

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Granica” 
Miłoszów, Miłoszów  68, 59-820 Leśna„Popularyzacja 
piłki nożnej wśród lokalnej społeczności we wsi 
Miłoszów i miasta Leśna”

Rozdział 92605

51/RS/2020
21.02.2020

13 000 13 000 -

Stowarzyszenie „Be Active Leśna”, 59-820 Leśna, ul. 
Osiedle 21/4 „Aktywizacja sportowo-rekreacyjna 
mieszkańców Gminy Leśna”

Rozdział 92605

52/RS/2020
21.02.2020

5 000 5 000 -

Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. 
Sienkiewicza 60A; 59-820 Leśna  „Propagowanie 
zadań w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Leśna poprzez długoterminowe szkolenie 
i udział w rozgrywkach”

Rozdział 92605

70/RS/2020
27.02.2020

21 500 20 252,22 1 247,78

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Smolnik 59-820 Leśna,
Smolnik  18a „NORDIC  WALKING  ORAZ
TREKKING  SZLAKAMI  TURYSTYCZNYMI
GMINY LEŚNA”

Rozdział 63003

111/RS/
2020

20.05.2020

1 750 1 750 -

Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń  59-820 Leśna, 
ul. Elizy Orzeszkowej 42  „PO ZDROWIE Z 
KUBUSIEM PUCHATKIEM”
Rozdział 92605

112/RS/
2020

25.05.2020

4 000 3 996,20 3,80

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej 
Górze  Koło Leśna, 59-820 Leśna, ul.  Baworowo  85 
„RODZINNY FESTYN WĘDKARSKI DLA 
MIESZKAŃCÓW GMINY LEŚNA” 

Rozdział 85395

113/RS/
2020

19.05.2020

5 000 5 000 -

Razem I konkurs 146 750 143 809,42 2 940,58

Tryb konkursowy – art. 13 ustawy    - III konkurs ofert

Stowarzyszenie  „NASZE MIEJSCE NA ŚWIECIE” 
59-820 Leśna, Świecie 145  „SZLAK… BY TRAFIŁ”

Rozdział 63003

272/RS/
2020

08.10.2020

18 250 18 250 -

Razem II konkurs 18 250 18 250 -

OGÓŁEM TRYB KONKURSOWY 165 000 162 059,42 2 940,58

Tryb pozakonkursowy – art. 19a ustawy

Fundacja DZIKI ZACHÓD,  59-820 Leśna, 153/RS/ 5 000 5 000 -



Grabiszyce Dolne 80   „Druk książki ze wspomnieniami
byłych pracowników ZPJ „Dolwis”

Rozdział 85395

2020
23.06.2020

Ochotnicza Straż Pożarna,  59-814 Pobiedna, ul. 
Hetmańska 4 „POPRAWA WARUNKÓW 
SZKOLENIOWO-EDUKACYJNYCH MŁODZIEŻOWEJ
DRUŻYNY POŻARNICZEJ PRZY OSP W 
POBIEDNEJ”

Rozdział 85395

199/RS/
2020

20.07.2020

8 000 8 000 -

Stowarzyszenie „ZAMEK CZOCHA”  59-820 
Stankowice - Sucha, „UPOWSZECHNIANIE 
WIEDZY Z DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
POPRZEZ PUBLIKACJĘ KSIĄŻKI O OBOZIE 
KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSEN FILIA 
HARTMANNSDORF 1944 – 1945 (DODRUK 
KSIĄŻKI)”

Rozdział 92105

234/RS/
2020

10.09.2020

3 000 3 000 -

Razem tryb 19a 16 000 16 000 -

OGÓŁEM 181 000 178 059,42 2 940,58

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU  W 2020 ROKU

Wspieranie działań  mających na celu rozwój sportu  odbywa się na podstawie uchwały nr

XIV/92/2019  Rady  Miejskiej  w Leśnej  z  dnia  30  sierpnia  2019  r.  w  sprawie  określenia

warunków  i  trybu  finansowego  wspierania  rozwoju  sportu  w  Gminie  Leśna.  Niniejsza

uchwała pozwala na wspieranie sportu na szczeblu gminnym. Umożliwia udzielanie pomocy

klubom  sportowym  ubiegającym  się   o  dofinansowanie  na  działania  programowe  oraz

poprawę  infrastruktury  sportowej  niezbędnej  do  realizacji  zadań  publicznych.  Z  dotacji

celowej mogą być finansowane lub dofinansowane  m.in. wydatki z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego, 
2) pokrycia kosztów organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach organizowanych 
przez związki sportowe, 
3) pokrycia kosztów technicznego przygotowania obiektów do zawodów sportowych 
odbywających się na gminnych obiektach, kosztów transportu na zawody odbywające się na 
innych obiektach sportowych.
4) zakupu strojów i sprzętu sportowego służącego do realizacji przedsięwzięcia.
5) pokrycia kosztów opieki medycznej, 
6) pokrycia kosztów korzystania z obcych obiektów sportowych dla celów szkolenia 
sportowego,
7) pokrycia kosztów zgrupowań i obozów sportowych.
8) pokrycia kosztów związanych z poprawą gminnej bazy sportowej.



Dotacje Gminy Leśna w 2020 roku związane ze sportem

Nazwa podmiotu wraz z nazwą zadania publicznego Nr umowy/
data zawarcia

Kwota
dotacji

wg
umowy

Realizacja na
dzień

31.12.2020

Zwrot

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa”, 
ul. Polna 5, 59-820 Leśna „„Poprawa bazy 
sportowej w Leśnej – basen do kajak polo”
Rozdział 92605

RS/
128/2020

04.06.2020

46 000 43 000 3 000

Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. 
Sienkiewicza 60A; 59-820 Leśna „Poprawa 
infrastruktury obiektu sportowego na Stadionie 
Miejskim w Leśnej”
Rozdział 92605

RS/
212/2020

14.08.2020

54 000 54 000 -

RAZEM 100
000

97 000 3 000

W ramach zadania dotyczącego poprawy bazy sportowej w Leśnej na basenie do kajak polo 

przy ul. Polnej w Leśnej realizowano:

 Wykonanie betonowej posadzki pod istniejącą wiatą na basenie do kajak polo przy

ul. Polnej 5 w Leśnej oraz jej przedłużenie o 14 metrów.

 Przedłużenie balustrady przy basenie o 50 metrów. 

 Poszerzenie ujścia wody w odpływie w basenie. 

Ponieważ inwestycja ta wymagała znaczących środków finansowych – LUKS Kwisa Leśna

starał się o środki i otrzymał je z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Z kolei  klub piłkarski  „Włókniarz”  Leśna otrzymał  z gminy znaczące  środki na poprawę

infrastruktury  obiektu  sportowego na Stadionie  Miejskim w Leśnej.  Zadanie  polegało  na:

pielęgnacji  alei  lip,  doprowadzeniu  centralnego  ogrzewania  do  nieogrzewanej  części

pawilonu  sportowego,  remoncie  toalety  przy  szatniach,  wymianie  zniszczonych  desek  na

ławkach, zagospodarowaniu terenu na bramką od ul. Polnej na boisko treningowe. 

W 2020 roku organizacje pozarządowe wsparte zostały przez władze samorządowe Leśnej

kwotą 281 000,00 zł, z których wykorzystały 275 059,42 zł. Biorąc pod uwagę ograniczenia

związane  z  pandemią  koronawirusa,  które  utrudniały,  ograniczały  lub  uniemożliwiały

realizację wielu zadań – należy  uznać wykorzystanie tych środków za wysokie. 



WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA W 2020 ROKU 

Ustawy,  uchwały,  zarządzenia   i  rozporządzenia  z  2020  roku  dotyczące   szczególnych

rozwiązań  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,

innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  postawiły  przed

samorządami i organizacjami pozarządowymi nowe, nieznane dotąd zadania do rozwiązania. 

Ponieważ  główny  konkurs  i  umowy  na  realizacje  zadań  rozstrzygnięte  zostały  przed

pandemią  koronawirusa  –  po  wprowadzeniu  ograniczeń  i  obostrzeń  Urząd  Miejski

informował  bezpośrednio  (indywidualne  rozmowy)  i  pośrednio  (ogłoszenia,  komunikaty,

informacje)  organizacje  o zasadach realizacji  zadań,  ograniczeniach,  dostępnym wsparciu.

Uwzględniano  przy  tym  wnioski  oferentów  o  dokonanie  zmian  w  kosztorysach,

harmonogramach i zakresach zadań. Wprowadzano je w formie aneksów. 

Prawie wszystkie nasze organizacje musiały w 2020 roku  radykalnie zmienić swoje plany,

także w ramach realizowanych działań publicznych. Musiały odwołać niektóre działania, czy

to w wyniku wprowadzenia przez rząd zakazu prowadzenia niektórych rodzajów działalności,

czy po prostu z braku chętnych lub zwykłej ostrożności.

Wprowadzone   w  trakcie  roku  regulacje  stanowiły,  że  w  okresie  obowiązywania  stanu

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich

odwołaniu  organ  administracji  publicznej  zlecający  realizację  zadania  publicznego

organizacjom  pozarządowym  jest  uprawniony  do  przedłużenia  terminu  na  złożenie

sprawozdania z tego zadania, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na

sfinansowanie  działań,  które  zostały  odwołane  w  następstwie  okoliczności  związanych  z

obowiązywaniem  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii.  Z  możliwości

przedłużenia terminu złożenia sprawozdania skorzystała 1 organizacja.

Wiele  naszych  gminnych  organizacji  bez  problemu  przestawiło  się  –  tam  gdzie  to  było

możliwe - na pracę zdalną, dostosowując jednocześnie swoją ofertę do nowych potrzeb jej

odbiorców. Niektóre jednak nie mogły realizować, niestety, swoich statutowych działań.



Działania  gminnych  organizacji  pozarządowych  i  podejmowanych  przez  nie  inicjatyw

promowane były na stronie internetowej oraz facebookowej Urzędu Miejskiego w Leśnej, a

także w miesięczniku lokalnym „Panorama Leśnej”.

Nie łudźmy się jednak, ze jest aż tak dobrze. Pandemia pogorszyła sytuację 65 procent NGO-

sów – wynika z przeprowadzonych na przełomie 2020 i 2021 roku badań Stowarzyszenia

Klon/Jawor, w których udział wzięło 850 organizacji i stowarzyszeń.

 

UWAGI KOŃCOWE

Wsparcie Gminy Leśna dla III sektora nie ogranicza się tylko do 2020 roku. W kolejnym roku

budżetowym  pula  środków  dla  organizacji  powinna  być  systematycznie  powiększana,

zwłaszcza w tych sferach działalności pożytku publicznego, które najbardziej ucierpiały w

wyniku epidemii.

Niektóre leśniańskie  organizacje użytkują lokale i tereny, które stanowią własność gminy.

Dla wielu z nich jedną z bolączek jest jednak brak odpowiedniego lokalu na działalność. Taką

bazą dla organizacji będą przeznaczone dla nich pomieszczenia w Centrum Społecznym w

Leśnej, które wkrótce zacznie funkcjonować.

W  ramach  Centrum  Społecznego  pracować  będą  eksperci,  którzy  wesprą  organizacje  w

kwestiach prawnych i księgowych związanych z obecną trudną sytuacją, a także doradzą w

poszukiwaniu dodatkowych środków na działalność.

W  razie  pogorszenia  się  sytuacji  naszych  organizacji  planowane  jest  wdrożenie  pakietu

pomocowego dla III sektora. Jego zakres będzie wypracowany we współpracy z  Gminną

Radą Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej. Rada będzie rekomendowała modyfikacje i

aktualizacje wprowadzanych  rozwiązań.


