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Opracowanie przedstawia w ujęciu syntetycznym współpracę Gminy Legnica z organizacjami
pozarządowymi, realizowaną w 2014 r. i polegającą nie tylko na zlecaniu zadań publicznych,
ale i na partnerstwie w tworzeniu polityk publicznych. Regulacje dotyczące tej współpracy
wprowadza Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 r., od momentu powstania kilkakrotnie nowelizowana. 

Wzmacnianiu  dialogu  obywatelskiego  służyła  w  minionym  roku  m.in.  współpraca  z
zespołami  konsultacyjno-inicjatywnymi,  przede  wszystkim  z  Miejską  Radą  Działalności
Pożytku Publicznego w Legnicy, Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,
Społeczną  Radą Sportu a  także Legnicką Radą Seniorów i  Legnicką Radą Młodzieży.  W
marcu  2014  r.  -  po  wielu  dyskusjach  i  konsultacjach  -  powołana  została  Miejska  Rada
Seniorów  w  Legnicy  jako  ciało  służące  przekazywaniu  postulatów  i  wypracowywaniu
stanowisk w sprawach dotyczących tego środowiska. Kontynuowana była idea Legnickiego
Budżetu Obywatelskiego. Szczególny nacisk kładziony był na wzajemne informowanie się o
planowanych  kierunkach  działalności,  współtworzenie  dokumentów  strategicznych,
konsultowanie prawa lokalnego. Warto podkreślić, że legniczanie działający w obszarze III
sektora  konsekwentnie  działali  w  celu  poprawy  efektywności  swoich  inicjatyw  poprzez
nawiązywanie  partnerstw,  wspieranie  swoich  liderów,  organizację  szkoleń,  wzmocnienie
działań  informacyjno-promocyjnych,  dobrą  wzajemną  komunikację.  Ważnym  w  tym
względzie  działaniem  jest  wspólna  organizacja  Festiwalu  Legnickich  Organizacji
Pozarządowych FLOP Show. Jego piąta edycja odbyła się 25 października 2014 r. w Galerii
Piastów.

Sprawozdanie  (jego  wzór  również  został  wypracowany  międzysektorowo)  jest
przygotowywane na podstawie informacji  otrzymanych z wydziałów merytorycznych oraz
podległych  samorządowi  jednostek.  Odpowiada  poszczególnym  zapisom  „Programu
współpracy  Gminy  Legnica  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  roku  2014”.  Program  określa  formy,
zasady,  zakres  oraz  cele  tej  współpracy.  Jest  z  roku  na  rok  aktualizowany i  uzupełniany
zgodnie z oczekiwaniami lokalnej  społeczności i  zachodzącymi w niej  zmianami,  a  także
obowiązkami  leżącymi  po  stronie  samorządu.  Formułuje  i  ukazuje  kierunki  możliwej
współpracy,  prezentując  m.in.  szeroki  wachlarz  działań  (z  obszaru  zadań  publicznych
należących  do  zadań  własnych  gminy),  które  mogą  być  realizowane  przez  organizacje
pozarządowe. 

Podstawową  formą  współpracy  w  realizacji  zadań  publicznych  przez  organizacje
pozarządowe oraz inne ustawowo określone podmioty wykonujące zadania objęte Programem
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła, kluby sportowe i in.)
pozostaje wspieranie i powierzanie zadań w dziedzinach zgodnych ze statutową działalnością
tych podmiotów poprzez organizację otwartych konkursów ofert.
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1. Wykaz konkursów ofert ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Legnicy w roku 2014
na realizację zadań publicznych w poszczególnych dziedzinach

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Nazwa zadania

Kwota w budżecie
miasta na
realizację

zadania (zł)

Kwota
przyznanych
dotacji (zł)

Wysokość
środków
własnych

organizacji

Termin naboru
wniosków

Szkolenie dzieci 
i młodzieży utalentowanej 
w sportach indywidualnych
wraz z udziałem
i organizacją rozgrywek,
turniejów – preferencje
otrzymują uczestnicy
OSSM

60.000,00 60.000,00 239.202,00 04.12.2013-
31.12.2013

Szkolenie dzieci 
i młodzieży utalentowanej 
w zespołowych grach 
sportowych wraz 
z udziałem i organizacją 
rozgrywek, turniejów - 
preferencje otrzymują 
uczestnicy OSSM

518.000,00 518.000,00 348.335,00 04.12.2013-
31.12.2013

Prowadzenie i organizacja 
rozgrywek szkolnych dzieci
i młodzieży z legnickich 
placówek oświatowych 
(Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej, Gimnazjada, 
Licealiada) zgodnie z 
regulaminem i w zakresie 
określonym przez Szkolny 
Związek Sportowy

60.000,00 60.000,00 0,00
(zadanie 
powierzone)

04.12.2013-
31.12.2013

Organizacja i prowadzenie 
zajęć sportowo - 
rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży z różnych 
środowisk i dyscyplin 
sportu 

65.000,00 65.000,00 56.834,00 04.12.2013-
31.12.2013

Popularyzacja turystyki 
poprzez koordynację 
i wspomaganie pracy 
krajoznawczej wśród dzieci
i młodzieży w zakresie 
organizacji rajdów 
i wycieczek turystycznych, 
obozów wędrownych, 
konkursów wiedzy 
i piosenki turystycznej

18.000,00 18.000,00 20.700,00 04.12.2013-
31.12.2013

Utrzymanie miejskiej bazy 
sportowej poprzez bieżące
utrzymanie kompleksu 
boisk przy 
ul. Sportowców/Świerkowa
oraz stadionu piłkarskiego 
przy ul. Grabskiego

100.000,00 100.000,00 8.200,00 04.12.2013-
31.12.2013
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Organizacja w Legnicy
imprez sportowych 
i rekreacyjnych o zasięgu
ponadregionalnym,
krajowym i między-
narodowym (turnieje,
mityngi itp.) oraz udział 
w zawodach w okresie od
marca do grudnia 2014

123.000,00 123.000,00 147.179,00 05.02.2014-
28.02.2014

05.09.2014-
26.09.2014

30.10.2014-
21.11.2014

Organizacja wyjazdowych 
form wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, 
zamieszkałych na terenie 
miasta Legnica, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
uczestników z rodzin 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej

104.500,00 104.500,00 42.700,00 04.03.2014-
25.03.2014

Działalność wydawnicza 
tematycznie związana 
z Legnicą

15.000,00 15.000,00 5.567,46 31.03.2014-
24.04.2014

Wspieranie działań 
promujących kultury
oraz tradycje innych 
państw i narodów, w tym 
mniejszości narodowych 
i etnicznych

20.000,00 20.000,00 58.952,07 31.03.2014-
24.04.2014

Organizacja wydarzeń 
kultywujących dawne 
zwyczaje i tradycje 
miasta, regionu oraz kraju

5.000,00 5.000,00 7.950,16 31.03.2014-
24.04.2014

Dofinansowanie wkładu
własnego organizacji
pozarządowych do
projektów współfinanso-
wanych ze środków 
funduszy europejskich 
i innych źródeł
zewnętrznych służących 
realizacji zadań
publicznych miasta 

20.000,00 15.180,00 13.088,72 02.04.2014-
30.09.2014

RAZEM 1.108.500,00 1.103.680,00 948.708,41

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Nazwa zadania

Kwota w
budżecie miasta

na realizację
zadania (zł)

Kwota
przyznanych
dotacji (zł)

Wysokość
środków

własnych (zł)

Termin naboru
wniosków

Pomoc społeczna / 
Zapewnienie posiłku 
osobom tego 
pozbawionym polegające 
na przygotowywaniu 
gorących posiłków dla 

60.000,00 60.000,00 12.609,00 11.12.2013- 
10.01.2014            
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osób bezdomnych 
i ubogich, które własnym 
staraniem nie mogą go 
sobie zapewnić 
Pomoc społeczna / 
Prowadzenie 
środowiskowego domu 
samopomocy dla 
36 osób

468.944,00 468.944,00 48.000,00 27.11.2012-
18.12.2012*

Wspieranie rodziny 
i systemu pieczy 
zastępczej / Opieka nad 
dziećmi i młodzieżą ze 
środowisk niewydolnych 
wychowawczo  
realizowana przez 
niepubliczne placówki 
opiekuńczo-wychowawcze

80.000,00 80.000,00 32.229,00 11.12.2013- 
10.01.2014

Wspieranie rodziny 
i systemu pieczy 
zastępczej / Prowadzenie 
całodobowej placówki 
opiekuńczo-
wychowawczej

1.110.000,00 1.110.000,00 72.705,00 11.12.2013- 
10.01.2014

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom społecznym

356.100,00 356.100,00 269.823,00 11.12.2013- 
10.01.2014

Ochrona i promocja 
zdrowia

10.000,00 8.200,00 1.585,00 16.05.2014-
06.06.2014

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

20.000,00 20.000,00 11.410,00 16.05.2014-
06.06.2014

Działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
/ Przeciwdziałanie 
marginalizacji społecznej 
i zawodowej mieszkańców
Legnicy, w szczególności 
z rejonu Zakaczawia, 
poprzez prowadzenie 
zajęć dla osób 
niezaradnych życiowo, 
mających problemy 
z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego 
i podjęciem zatrudnienia, 
warsztatów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy
oraz zajęć rekreacyjno-
ruchowych dla różnych 
grup wiekowych, również 
w formach wyjazdowych

20.000,00 20.000,00 2.221,00 11.12.2013- 
10.01.2014

RAZEM 2.125.044,00 2.123.244,00 450.582,00
*Konkurs ogłoszony w 2012 r. na okres trzech lat (2013-2015), umowa aneksowana co roku

5



Wydział Infrastruktury Komunalnej

Nazwa zadania

Kwota w
budżecie miasta

na realizację
zadania (zł)

Kwota
przyznanych
dotacji (zł)

Wysokość
środków
własnych

organizacji 

Termin naboru
wniosków

Sterylizacja, kastracja 
i leczenie kotów wolno 
żyjących oraz ich 
dokarmianie na terenie 
Gminy Legnica

10.000,00 10.000,00 2.600,80 05.02.2014-
28.02.2014

RAZEM 10.000,00 10.000,00 2.600,80

Biuro Prezydenta Miasta

Nazwa zadania

Kwota w
budżecie miasta

na realizację
zadania (zł)

Kwota
przyznanych
dotacji (zł)

Wysokość
środków
własnych

organizacji 

Termin naboru
wniosków

Organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałej w 
Dorohobyczu na Ukrainie –
partnerskim mieście 
Legnicy

12.500,00 12.500,00 1.130,00 01.07.2014-
22.07.2014

RAZEM 12.500,00 12.500,00 1.130,00

a) Wykaz aktów prawnych będących podstawą ogłaszanych konkursów

Otwarte konkursy ofert ogłaszano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. ze zm.), ustawy z
dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej  (Dz.U.2015.163 j.t.  ze zm.), ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013.135 j.t. ze zm.)
oraz uchwały Nr XXXIX/400/13 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2014 r.”. 

b) Wykaz  organizowanych  konkursów  wraz  ze  wskazaniem  osoby  uczestniczącej
w charakterze  obserwatora,  przedstawiciela  społecznego  z  ramienia  organizacji
pozarządowych 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wykaz otwartych konkursów ofert:
1.  04.12.2013  r.  -  na  realizację  zadań  publicznych  dotyczących  kultury  fizycznej,  sportu
i turystyki w zakresie:
a) szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych oraz zespołowych
grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów,
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b) prowadzenia rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych
– zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy,
c) organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych
dyscyplin sportu,
d) popularyzacji turystyki oraz utrzymania miejskiej bazy sportowej przez bieżące utrzymanie
kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa i ul. Grabskiego.
2. 05.02.2014  r.  -  ciąg  dalszy  na  realizację  zadania  -  szkolenie  dzieci  i  młodzieży
utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek i
turniejów,  na  organizację  w  Legnicy  imprez  sportowych  i  rekreacyjnych  o  zasięgu
ponadregionalnym,  krajowym  i  międzynarodowym  (turnieje,  mityngi  itp.)  oraz  udział  w
zawodach w okresie od marca do października 2014 r.
3. 04.02.2013  r.  -  na  organizację  wyjazdowych  form  wypoczynku  letniego  dla  dzieci
i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
4. 31.03.2014  r.  ogłoszenie  zmieniające  na  organizację  wyjazdowych  form  wypoczynku
letniego  dla  dzieci  i młodzieży zamieszkałej  w Legnicy  ze  szczególnym uwzględnieniem
uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
5. 31.03.2014 r. -  na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury
i tradycji narodowych.
6.  2.04.2014  r.  -  na  „Dofinansowanie  wkładu  własnego  organizacji  pozarządowych  do
projektów  współfinansowanych  ze  środków  funduszy  europejskich  i  innych  źródeł
zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta” w 2014 r.
7. 13.05.2014  r.  -  ogłoszenie  zmieniające  dotyczące  otwartego  konkursu  ofert  na
„Dofinansowanie  wkładu  własnego  organizacji  pozarządowych  do  projektów
współfinansowanych  ze  środków  funduszy  europejskich  i  innych  źródeł  zewnętrznych
służących realizacji zadań publicznych miasta” w 2014 r.
8. 5.09.2014 r.  -  na organizację w Legnicy imprez sportowych i  rekreacyjnych o zasięgu
ponadregionalnym,  krajowym  i  międzynarodowym  (turnieje,  mityngi  itp.)  oraz  udział
w zawodach w okresie od października do grudnia 2014 r.
9. 18.09.2014 r. - organizacja XXX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla dzieci i
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem walorów
krajoznawczo-turystycznych miasta Legnicy w terminie od października do grudnia 2014 r.
10. 30.10.2014 r. -  na organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu
ponadregionalnym,  krajowym  i  międzynarodowym  (turnieje,  mityngi  itp.)  oraz  udział
w zawodach w okresie od listopada do grudnia 2014 r.

W  przeprowadzonych  w  2014  r.  otwartych  konkursach  ofert  w  zakresie  kultury
fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz utrzymania bazy
sportowej uczestniczyły w charakterze członków komisji konkursowej dwie przedstawicielki
organizacji  pozarządowych.  Zgodnie  z  zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Legnicy  Nr
161/UM/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. były to: pani Barbara Morawiec (Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich) oraz pani Ewa Lobert (TKKF Zagłębia Miedziowego). 

Natomiast w konkursie ofert z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i
tradycji narodowych uczestniczyli: pani Joanna Czabajska-Pastuszek (Fundacja Ekologiczna
„Zielona  Akcja”)  oraz  pani  Barbara  Galant  z  Polskiego  Stowarzyszenia  Szczęśliwych
Emerytów (jako członkinie komisji konkursowej powołane zarządzeniem Nr 173/PM/2014
Prezydenta  Miasta  Legnicy  z  dnia  1  kwietnia  2014  r.).  W  skład  komisji  konkursowej
powołanej w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu
własnego  organizacji  pozarządowych  (zarządzenie  Nr  51/UM/2014  z  dnia  24  kwietnia
2014 r.)  weszło  dwoje  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  –  pani  Barbara  Galant
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(Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów) oraz pan Robert Pirecki (Stowarzyszenie
Turystyki Rowerowej EKORAMA).

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
1. 27 listopada 2012 r. Prezydent Miasta Legnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
zadania pod nazwą Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 36 osób -  konkurs
ogłoszony na okres trzech lat (od 1.01.2013 do 31.12.2015), umowa aneksowana jest co roku
w związku z wielkością dotacji przyznawanej z budżetu państwa.
2. 11 grudnia 2013 r. Prezydent Miasta Legnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
zadań w następujących obszarach:
a)  Pomocy  społecznej  -  Zapewnienie  posiłku  osobom  tego  pozbawionym,  polegające  na
przygotowywaniu  gorących  posiłków  dla  osób  bezdomnych  i  ubogich,  które  własnym
staraniem nie mogą go sobie zapewnić,
b)  Wspierania  rodziny i  systemu pieczy zastępczej  -  Opieka  nad dziećmi  i  młodzieżą  ze
środowisk niewydolnych wychowawczo realizowana przez niepubliczne placówki opiekuńczo-
wychowawcze,
c) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
d)  Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem  społecznym  pod  nazwą  Przeciwdziałanie  marginalizacji  społecznej  i
zawodowej mieszkańców Legnicy, w szczególności z rejonu Zakaczawia, poprzez prowadzenie
m.in. zajęć dla osób niezaradnych życiowo, mających problemy z prowadzeniem własnego
gospodarstwa domowego i podjęciem zatrudnienia, warsztatów w zakresie przeciwdziałania
przemocy  oraz  zajęć  rekreacyjno-ruchowych  dla  różnych  grup  wiekowych,  również  w
formach wyjazdowych.
3.  1 kwietnia 2014 r. Prezydent Legnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2014 roku w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pod nazwą: Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu
życia  poprzez  upowszechnianie  uprawiania  sportu  oraz  kulturalnego  uczestnictwa  w
wydarzeniach sportowych - KIBICE RAZEM.
16 maja 2014 r. Prezydent Miasta Legnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w
następujących obszarach:
a) Ochrona i promocja zdrowia,
b) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 164/UM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 grudnia
2013  r.  w sprawie  powołania  komisji  konkursowej  do  przeprowadzenia  wyboru  ofert  na
realizację  w/w  zadań  w  charakterze  przedstawiciela  społecznego  z  ramienia  organizacji
pozarządowych uczestniczył w niej pan Mirosław Jankowski.

Wydział Infrastruktury Komunalnej
Otwarty konkurs ofert z 5 lutego 2014 r. na wsparcie realizacji zadania w zakresie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi poprzez:
- leczenie osobników chorych,
- zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących, tj. ich sterylizację i kastrację,
- dokarmianie kotów wolno żyjących.

Jednym z  członków komisji  do  rozstrzygnięcia  ofert  była  pani  Barbara  Subocz  z
Polskiego  Towarzystwa  Higienicznego  Oddział  w  Legnicy  (zarządzenie  Nr  90/PM/2014
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 lutego 2014 r.).
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Biuro Prezydenta Miasta
Otwarty konkurs ofert  z  1  lipca 2014 r.  na organizację  wypoczynku letniego dla  dzieci  i
młodzieży zamieszkałej w Dorohobyczu na Ukrainie – partnerskim mieście Legnicy.

Jednym  z  członków  komisji  do  rozstrzygnięcia  ofert  był  pan  Robert  Pirecki
(zarządzenie Nr 77/UM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 czerwca 2014 r.).  

c) Oferty w ramach innych,  określonych Uchwałą  Rady Miejskiej  dziedzin,  pomimo
nieogłoszenia konkursu, w tym złożone w trybie art. 19a ustawy 

Wydział UM Nazwa organizacji Wnioskowana kwota dotacji (zł)
Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Uczniowski Klub Sportowy 
„Dziewiątka”,
ul. Marynarska 31, Legnica 

4.000,00 
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

UKS I LO,
pl. Klasztorny 7, Legnica

2.500,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Fabryka Aktywności Młodych
ul. Sikorskiego 49/7, 
Gorzów Wielkopolski

2.890,00
(wniosek w trybie 19a; 
nie spełnił warunku uznania celowości 
realizacji zadania)    

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Fundacja Społeczno-Kulturalna 
Satyrykon,
ul. Chojnowska 2, Legnica

5.500,00
(wniosek w trybie 19a; 
nie spełnił warunku uznania celowości 
realizacji zadania)  

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Legnickie Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne,
ul. Chojnowska 2, Legnica

7.600,00
(wniosek w trybie 19a; 
nie spełnił warunku uznania celowości 
realizacji zadania)    

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Tanecznego „Złote dzieci”,
ul. Galaktyczna 4/31, Legnica

9.000,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Stowarzyszenie Kulturalne 
„Krajobrazy”,
ul. Zielona 5/6, Legnica

2.800,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Związek Ukraińców w Polsce. Zarząd 
Koła w Legnicy
ul. Szkolna 10, Legnica

5.000,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Artystycznych i Kulturalnych 
NETCETERA,
ul. Jagiellońska 12/6, Legnica

7.000,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Łączna  kwota  dotacji  przyznanych  organizacjom  pozarządowym  w  trybie  art.  19a
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  wyniosła  w  roku  2014
30.300,00 złotych.

d) W następstwie złożonych ofert, o których mowa w ppkt 1 c), nie zostały ogłoszone
dodatkowe konkursy.

e) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Wszystkie  środki  zaplanowane w budżecie  na  zadania  w ramach upowszechniania

kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zostały wydatkowane.
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Kwota niewykorzystana w otwartym konkursie  ofert  na dofinansowanie wkładu własnego
organizacji  pozarządowych  do  projektów  współfinansowanych  ze  środków  funduszy
europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w II
połowie 2014 r. pozostała przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych
w trybie art. 19a. 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Środki  finansowe,  które  w ramach  konkursu  ofert  w zakresie  ochrony i  promocji

zdrowia nie zostały rozdysponowane z uwagi na brak ofert  konkursowych na działania w
zakresie  profilaktyki,  promocji  i  ochrony zdrowia psychicznego adresowane do dorosłych
mieszkańców Legnicy, pozostały niewykorzystane.

Podsumowanie
 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o  wolontariacie  przekazano  w 2014 r.  organizacjom pozarządowym dotacje  w wysokości
2.810.780,00  zł.  W  tym  kwotę  1.110.000,00  zł  przeznaczono  na  Centrum  Opiekuńczo-
Wychowawcze (Dom Dziecka) Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.  30.300,00 zł  organizacje
pozarządowe otrzymały w trybie art.  19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i  o
wolontariacie.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznano
468.944,00  zł  na  prowadzenie  środowiskowego  domu  samopomocy  przy  ul.  Wojska
Polskiego. 

123.300,00 zł wydatkowano na wsparcie prowadzenia 3 legnickich warsztatów terapii
zajęciowej.  Dodatkowo  pomoc  finansową  w  formie  dotacji  celowej  zgodnie  z
postanowieniami uchwały Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 roku
w sprawie warunków i trybu finansowania,  tworzenia warunków, w tym organizacyjnych,
sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 2011.28.362) na realizację zadań w
2014 r. otrzymało Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka” – 200.000,00 zł.
Wymieniona  uchwała  została  podjęta  w oparciu  o  przepisy zawarte  w ustawie  z  dnia  25
czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2014.715 j.t.).

W 2014 r. organizacje pozarządowe otrzymały z Gminy Legnica w różnych trybach i z
mocy różnych ustaw środki finansowe w łącznej wysokości 3.603.024,00 zł.

2. Wykaz organizacji, które otrzymały dotację w ramach konkursu
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
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Lp
Nazwa

organizacji Nazwa obszaru
Nazwa własna

zadania

Termin
realizacji
zadania

Kwota
przyznanych

dotacji

Kwota wkładu
własnego

finansowego

Kwota wkładu
własnego

niefinansow.

Kwota
wykorzystanej

dotacji

1. Oddział  PTTK,  
Rynek 27

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Popularyzacja 
turystyki poprzez 
koordynację 
i wspomaganie pracy
krajoznawczej wśród
dzieci i młodzieży 
w zakresie 
organizacji rajdów 
i wycieczek 
turystycznych, 
obozów wędrow., 
konkursów wiedzy 
i piosenki turystycz.

Organizacja XXX 
Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Krasomówczego

17.01-19.12

04.11-19.12

8.000,00

10.000,00

2.500,00

23.970,00

-

-

8.000,00

10.000,00

2. MKS „Miedź” 
Legnica S.A., 
ul. Żeglarska 5

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Utrzymanie miejskiej
bazy sportowej 
poprzez bieżące 
utrzymanie 
kompleksu boisk 
przy ul. Sportowców/
Świerkowa

Piłka nożna - 
Akademia Piłkarska

Międzynarodowy 
Halowy Turniej 
Mikołajkowy Piłki 
Nożnej

17.01-19.12

17.01-19.12

25.11-23.12

50.000,00

450.000,00

15.000,00

2.300,00

33.350,00

150,00

-

-

-

50.000,00

450.000,00

15.000,00
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Wakacyjna Przygoda
z Piłką

Miedź Legnica Cup
Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej 
U16

Turniej Piłki Nożnej –
Żak Cup Sport i 
Zabawa

20.05-30.09

20.05-31.07

9.04-6.06

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2.100,00

1.460,00

1.000,00

-

-

-

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3. KS „Konfeks”,
ul. Grabskiego 
24

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Utrzymanie miejskiej
bazy sportowej 
poprzez bieżące 
utrzymanie stadionu 
piłkarskiego przy ul. 
Grabskiego w L-cy

Piłka nożna - 
trampkarze i starsi 
z rejonu Tarninowa

Udział w 
rozgrywkach młodz. 
piłki nożnej junior 
i młodsi z rejonu 
Tarninowa – runda 
jesienna 

Jubileuszowy XX 
Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej 
Trampkarzy
im. Wł. Jantury

Tenis stołowy - 
wszystkie kategorie 
wiekowe

17.01-31.12

17.01-19.12

9.10-19.12

20.05-31.07

17.01-19.12

50.000,00

33.000,00

5.000,00

4.000,00

3.000,00

5.900,00

7.000,00

400,00

400,00

600,00

-

-

-

-

-

50.000,00

33.000,00

5.000,00

4.000,00

3.000,00
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4. KK Shotokan  
Tora, ul. Mickie-
wicza 21

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Karate styl shotokan 
- wszystkie kategorie
wiekowe

XV Europejski 
Puchar Miedzi 
w Karate Legnica 
Open 2014

Mistrzostwa Polski 
Karate WKF 
Juniorów Młodszych,
Juniorów i U-21

17.01-19.12

04.11-19.12

09.10-28.11

7.000,00

6.000,00

30.000,00

89.820,00

3.000,00

16.838,60

9.180,00

4.700,00

2.540,00

7.000,00

6.000,00

30.000,00

5. OSŁ „Strzelec”,
ul. Górnicza 9

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Łucznictwo - 
wszystkie kategorie 
wiekowe

Międzynarodowy 
Turniej Łuczniczy 
Juniorów w Legnicy

17.03-19.12

22.04-30.05

14.000,00

4.000,00

12.600,00

3.873,00

-

-

14.000,00

4.000,00

6. KS „Wankan”, 
ul. Gombrowicza
43/15

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Pływanie sportowe - 
wszystkie kategorie 
wiekowe

Zawody Pływackie 
o Puchar Prezesa 
Dolnośląskiego 
Związku 
Pływackiego

XI Zimowe 
Mistrzostwa Zagłębia
Miedziowego 
w Pływaniu

17.01-19.12

10.04-10.06

27.10-28.11

6.000,00

3.000,00

4.000,00

2.000,00

1.000,00

600,00

-

-

-

6.000,00

3.000,00

4.000,00

7. AS Szachowa 
„Miedź”,
ul.Kwiatkowskie-
go 4/3

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki

Szachy - wszystkie 
kategorie wiekowe

17.01-19.12 8.000,00 13.200,00 - 8.000,00
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i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Mistrzostwa Dolnego
Śląska w Szachach 
Szybkich

7.11-19.12 2.000,00 2.200,00 - 2.000,00

8. LK Taekwon-do, 
ul. Żeromskiego 
20B/28

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Taekwon-do - 
wszystkie kategorie 
wiekowe

Regionalna Liga 
Taekwon-do

17.01-19.12

17.03-31.10

25.000,00

3.000,00

61.200,00

5.000,00

-

-

25.000,00

3.000,00

9. Uczniowski Klub 
Tańca 
Sportowego 
Lew,
ul. Chojnowska 2

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Organizacja w L-cy 
Międzynarodowego 
Turnieju Tańca 
Towarzyskiego

22.04-30.05 10.000,00 85.060,00 2.350,00 10.000,00

10. UKS „Sprint”,
ul. Wierzyń-
skiego 1

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Lekka atletyka - 
młodzicy i starsi 
z rejonu Os. Piekary

17.01-19.12 6.000,00 30.125,00 - 6.000,00

11. UKS 
„Dziewiątka”, ul. 
Marynarska 31

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Piłka ręczna 
chłopców – junior 
i młodsi z obrębu 
Tarninowa, Zosinka 
i Fabrycznej

LION CUP -
Ogólnopolski Turniej 
Piłki Ręcznej Chłop.

17.01-19.12

20.05-31.07

24.000,00

6.000,00

35.020,00

16.340,00

-

-

24.000,00

6.000,00

12. Ognisko TKKF 
„Olimp”, 
ul. Górnicza 9

j.w. Kick boxing – 
wszystkie kategorie 
wiekowe

17.03-19.12 5.000,00 500,00 - 5.000,00

13. UKS 
Dziewiętnastka,
Al. Rzeczy-
pospolitej 129

j.w. Piłka siatkowa 
dziewcząt – 
wszystkie kategorie 
wiekowe

19.01-19.12 5.000,00 1.400,00 - 2.970,00
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14. MSPR 
„Siódemka”, 
Rynek 34

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Piłka ręczna – junior 
i młodsi z osiedli 
Piekary, Kopernik 
i Czarny Dwór

Mikołajkowy 
Międzynarodowy 
Turniej Piłki Ręcznej

17.01-19.12

25.11-19.12

24.000,00

6.000,00

42.500,00

12.624,00

-

-

24.000,00

6.000,00

15. MUKS „Ikar”, 
ul. Piastowska 3

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Piłka siatkowa 
chłopców – 
wszystkie kategorie 
wiekowe

Grand Prix Dolnego 
Śląska w Piłce 
Siatkowej Chłopców 
– finał rundy wiosen. 
i jesiennej

XXVI Memoriał Piłki 
Siatkowej Juniorów 
im. A. Kuchciaka

17.03-19.12

17.03-31.10

08.09-31.10

20.000,00

2.000,00

2.000,00

28.448,00

2.998,00

1.510,00

-

-

-

20.000,00

2.000,00

2.000,00

16. LS Futbol-5, 
ul. Janowska 52 

Zadania publiczne 
w zakr. kultury 
fizycz. i sportu 
oraz turystyki
i wypocz. dz. i mł.

Regionalny Turniej 
Piłki Nożnej Halowej

24.11-29.12 3.000,00 554,00 - 3.000,00

17. Ognisko TKKF 
„Śródmieście”, 
ul. Drukarska 17 

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Podnoszenie 
ciężarów - junior

17.01-19.12 3.000,00 13.470,00 - 3.000,00

18. Legnicki Szkolny
Związek 
Sportowy ul. 
Mazowiecka 3

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie 
i organiz. rozgrywek 
szkolnych dzieci 
i młodzieży szczebla 
miejskiego (Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej, 

17.01-19.12 60.000,00 0,00 - 59.984,00
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Gimnazjada, 
Licealiada)

19. Młodzieżowy 
Klub Kolarski 
„Bioam”, 
ul. Grabskiego 
14/22

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci 

Kolarstwo – 
wszystkie kategorie 
wiekowe

09.05-10.12 5.000,00 1.050,00 4.800,00 5.000,00

20. Fundacja 
Wspierania 
Kultury Ruchu 
„Ocelot”, 
pl. Reymonta 5, 
Złotoryja

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci 

Akrobatyka 
i gimnastyka – 
wszystkie kategorie 
wiekowe

17.01-19.12 5.000,00 909,00 - 5.000,00

21. TPD Oddział 
Miejski, Al. Orła 
Białego 2

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Organizacja 
wyjazdowych form  
wypocz. letniego dla 
dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych
i gimnazjal. zamiesz.
na  terenie Legnicy, 
ze szczególnym 
uwzględ. uczest. z 
rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji
materialnej

11.06-31.08 104.500,00 42.700,00 - 104.500,00

22. Legnicki Klub 
Bokserski i 
KickBoxingu,
ul. Pomorska 
56/51

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Udział i organizacja 
zawodów w boksie 
młodzieży z rejonu 
Zakaczawia

09.10-19.12 3.000,00 1.500,00 - 3.000,00

23. Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk,
ul. Lotnicza 26

Zadania publiczne 
w zakresie kultury
i sztuki oraz 
ochrony dóbr 
kultury i tradycji 
narodowych

Działalność wydaw. 
tematycznie 
związana z Legnicą -
„Szkice Legnickie” 
t. XXXV

26.05-31.12 15.000,00 160,00 5.400,00 15.000,00
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24. Łemkowski 
Zespół Pieśni i 
Tańca „Kyczera”,
ul. Zofii Kossak 5

Zadania publiczne 
w zakresie kultury
i sztuki oraz 
ochrony dóbr 
kultury i tradycji 
narodowych

Wspieranie działań 
promujących kultury 
oraz tradycje innych 
państw i narodów,  
w tym mniejszości 
narod. i etnicznych -
XVII Międzynarod.
Festiwal Folkloryst. 
„Świat pod Kyczerą”

20.05-30.11 20.000,00 50.500,00 10.000,00 20.000,00

25. Stowarzyszenie 
Kulturalne 
„Krajobrazy”, 
ul. Zielona 5/6

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
i sztuki oraz 
ochrony dóbr 
kultury i tradycji 
narodowych

Organizacja 
wydarzeń 
kultywujących dawne
zwyczaje i tradycje 
miasta, regionu oraz 
kraju – XIII Legnickie
Dni Kultury Kresowej

03.09-29.11 2.500,00 266,97 4.100,00 2.500,00

26. Fundacja 
„Sztuka dla 
Ludzi”,
ul. Chocianow-
ska 4a/11

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
i sztuki oraz 
ochrony dóbr 
kultury i tradycji 
narodowych

Dofinansowanie
wkładu własnego
organizacji poza-
rządowych do
projektów współ-
finansowanych ze
środków funduszy
europejskich 
i innych źródeł
zewnętrznych
służących 
realizacji zadań
publicznych miasta

Organizacja 
wydarzeń 
kultywujących dawne
zwyczaje i tradycje 
miasta, regionu oraz 
kraju - 
„Średniowieczna 
Legnica”

„Ptasie Radio”

01.08-31.12

26.05-22.08

2.500,00

3.680,00

3,19

-

3.580,00

1.180,00

2.500,00

3.680,00

17



27. Fundacja Teatr 
AVATAR, ul.
Chojnowska 2

Dofinansowanie
wkładu własnego
organizacji poza-
rządowych – j.w. 

„Razem Tworzymy!” 01.08-20.12 5.600,00 3.400,00 - 5.600,00

28. Fundacja 
Ekologiczna 
„Zielona Akcja”, 
ul. Aleja Orła 
Białego 2

Dofinansowanie
wkładu własnego
organizacji poza-
rządowych – j.w.

Dofinansowanie 
pierwszego etapu 
projektu „Story Line 
Approach” w zakr. 
organizacji 
Regionalnej 
Konferencji na rzecz 
przeciwdziałania 
zmianom klimatycz. 
będącej wkładem 
własnym Funndacji 
Ekologicznej 
„Zielona Akcja” 
do projektu

01.09-30.11 5.900,00 - 6.000,00 5.900,00

RAZEM 1.103.680,00 663.499,76 53.830,00 1.101.634,00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Lp. Nazwa
organizacji

Nazwa obszaru
Nazwa własna

zadania

Termin
realizacji
zadania

Kwota
przyznanych
dotacji (zł)

Kwota wkładu
własnego

finansowego

Kwota wkładu
własnego nie-
finansowego

Kwota
wykorzystanej

dotacji

1. Oddział  PTTK, 
Rynek 27

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Organizacja 
przedsięwzięć 
promujących zdrowy 
i aktywny styl życia 
dla mieszkańców 
miasta Legnicy

01.02-15.12 19.000,00 15.600,00 - 19.000,00
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Działania na rzecz 
osób niepełno-
sprawnych

Działania na rzecz 
integracji 
i zwiększenia 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych
w różnych dziedzin. 
życia społecznego

20.06-15.07 2.500,00 2.800,00 - 2.500,00

2. TPD Oddział 
Miejski, Al. Orła 
Białego 2

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Działania na rzecz 
osób niepełno-
sprawnych

Organizacja 
wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży 
reprezentującej 
szkolne koła 
organizacji 
społecznych

Organizacja 
cyklicznych imprez 
z zakresu profilaktyki
uzależnień dla dzieci
i młodzieży 
reprezentującej 
szkolne koła 
organizacji społecz.

Ograniczanie 
patologii wśród dz. i 
mł. oraz promowanie
zdrowego stylu życia
poprzez 
upowszechnianie 
uprawiania sportu 
oraz kulturalnego 
uczest. w 
wydarzeniach sport. 
- KIBICE RAZEM

Wspieranie działań 
na rzecz rozwoju 
integracji, sportu 

25.01-31.07

20.02-16.12

01.05-31.12

01.09-31.10

39.000,00

7.000,00

50.000,00

3.000,00

92.924,00

3.700,00

1.500,00

350,00

-

-

-

-

39.000,00

7.000,00

50.000,00

3.000,00
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i rekreacji 
w środowisku osób 
niepełnosprawnych

3. Caritas Diecezji 
Legnickiej, 
ul. S. Okrzei 22

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Ochrona 
i promocja zdrowia

Organizacja 
wypoczynku letniego
dla członków 
szkolnych kół 
pozarządowych 
organizacji kościel.

Organizacja festynu 
promującego życie 
bez używek dla 
członków szkolnych 
kół pozarządowych 
organizacji kościel.

Działania w zakresie 
profilaktyki chorób 
zębów u dzieci 
i młodzieży

01.07-31.08

15.05-30.06

20.06-10.07

32.000,00

10.000,00

1.900,00

45.050,00

8.805,00

300,00

-

-

-

32.000,00

10.000,00

1.900,00

4. Stowarzyszenie 
Piłki Siatkowej 
na Siedząco,
ul. Palmowa 4

Działania na rzecz 
osób niepełno-
sprawnych

Wspieranie działań 
promujących 
aktywny styl życia 
i rehabilitacji w 
ramach działalności 
legnickich grup 
sportowych osób 
niepełnosprawnych

03.07-15.12 4.500,00 100,00 - 4.100,00

5. Ruch Kobiet do 
Walki z Rakiem 
Piersi „Europa 
Donna” – 
Legnica, 
ul. Andersa 4

Ochrona 
i promocja zdrowia

Podniesienie stopnia
edukacji zdrowotnej 
legniczanek poprzez 
uświadomienie roli 
i znaczenia badań 
profilaktycznych dla 
zachowania zdrowia

14.07-14.11 2.250,00 865,00 - 2.250,00

6. Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów 

Działania na rzecz 
osób niepełno-
sprawnych

Wspieranie działań 
na rzecz rozwoju 
kultury w środowisku

01.09-30.11 3.000,00 6.900,00 - 3.000,00
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i Inwalidów  
Oddział Okręg.
w Legnicy, 
pl. Słowiański 1

osób niepełno-
sprawnych

7. Fundacja 
Pomocy 
Dzieciom 
Specjalnej 
Troski, ul. 
Roosevelta 27/1

Działania na rzecz 
osób niepełno-
sprawnych

Organizacja zajęć 
dla zorganizowanych
grup osób 
niepełnosprawnych 
uczestniczących 
w zajęciach artyst.
z zakresu tańca

01.09-15.12 2.700,00 100,00 - 2.700,00

8. Legnickie 
Stowarzyszenie 
Amazonek 
„Agata”, 
ul. Jordana 17

Ochrona 
i promocja zdrowia

Pomoc 
psychofizyczna 
skierowana do kobiet
po chorobie 
nowotworowej piersi

20.06-15.12 1.800,00 180,00 - 1.800,00

9 Fundacja 
„Otwarte serce”
ul. 
Iwaszkiewicza 5

Ochrona 
i promocja zdrowia

Promowanie 
honorowego 
krwiodawstwa 
poprzez 
kształtowanie 
i propagowanie 
postaw prozdrowot-
nych w ratowaniu 
życia i zdrowia 
mieszkańców 

01.07-15.12 2.250,00 240,00 - 2.250,00

10. Legnickie 
Stowarzyszenie 
Profilaktyki 
Uzależnień 
„Razem”, 
ul. Chojnowska 
81a

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Realizacja programu
profilaktyczno- 
wychowawczego  
w  placówkach 
wsparcia dziennego

Organizacja 
wypoczynku 
zimowego i letniego 
dla młodzieży 
podejmującej 
zachowania 
ryzykowne

01.02-30.12

24.01-31.08

20.000,00

8.500,00

0,00

5.220,00

3.100,00

-

20.000,00

8.500,00
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11. Liga Obrony 
Kraju Zarząd 
Powiatowy, 
ul. Piastowska 6

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Organizacja zajęć 
edukacyjno-
profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży
z rejonu Fabryczna

25.01-31.08 8.000,00 2.450,00 - 8.000,00

12. KS „Konfeks”,
ul. Grabskiego 
24

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Organizacja zajęć w 
okresie ferii zimow. 
i letnich dla dzieci 
i mł. skupionej wokół
szkolnych klubów 
sportowych

22.01-31.08 7.300,00 67,00 1.200,00 7.300,00

13. LS Futbol-5, 
ul. Janowska 52

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Organizacja zajęć 
profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży 
z rejonu osiedla 
Asnyka

15.06-31.08 4.000,00 2.150,00 - 3.000,00

14. Stowarzyszenie 
OHP Oddział 
Terenowy W-w, 
ul. Wybrzeże 
Słowackiego 1, 
Oddział L-ca, 
ul. Żeglarska 14

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Zorganizowanie 
wypoczynku letniego
młodzieży 
zagrożonej 
wykluczeniem 
społecznym 
uzależnionej od 
środków 
psychoaktywnych

Organizacja 
cyklicznych imprez 
z zakresu profilaktyki
uzależnień dla 
młodzieży 
zagrożonej 
wykluczeniem 
społecznym 
uzależnionej od 
środków psychoakt.

01.07-30.09

15.03-15.12

12.000,00

8.000,00

67.447,00

1.874,00

-

6.000,00

12.000,00

8.000,00

15. Charytatywne 
Stowarzyszenie 
Niesienia 

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 

Prowadzenie Punktu
Konsultacyjno-
Diagnostycznego 

01.02-30.12 18.000,00 - - 18.000,00
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Pomocy 
Osobom 
Uzależnionym 
od Alkoholu 
oraz Ofiarom 
Przemocy „Nie 
jesteś sam”, 
ul. Powstańców 
Śląskich 10

społecznym w zakresie 
anonimowego 
i bezpłatnego 
testowania 
w kierunku 
wykrywalności 
wirusa HIV

Realizacja 
programów dla osób 
uzależnionych, 
współuzależnionych 
oraz uczestników 
programu 
pogłębionej 
psychoterapii

15.03-15.12 8.300,00 10.340,00 - 8.300,00

16. Katolicka
Świetlica
Profilaktyczno-
Wychowawcza 
„Rodzina”,
ul. Słubicka 6

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy 
zastępczej

Prowadzenie 
dożywiania dzieci 
uczestniczących 
w programie 
opiekuńczo-
wychowawczym 
z rejonu Czarny 
Dwór

Opieka nad dziećmi 
i młodzieżą 
ze środowisk 
niewydolnych 
wychowawczo 
realizowana przez 
niepubliczne 
placówki 
opiekuńczo-wychow.
w rejonie Czarny 
Dwór

01.02-30.12

01.02-31.12

19.000,00

39.000,00

1.000,00

17.294,00

- 19.000,00

39.000,00

17. Świetlica 
Środowiskowa 
przy Parafii 

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 

Organizacja 
wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży 

30.06-31.08 12.500,00 287,00 2.000,00 12.500,00
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Rzymskokat. 
Św. Jana 
Chrzciciela 
„Dom św. 
Franciszka”, ul. 
oo. Zbigniewa 
i Michała 1 

społecznym

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy 
zastępczej

z rejonu Fabryczna

Prowadzenie 
dożywiania dzieci 
uczestniczących 
w programie 
opiekuńczo-
wychowawczym 
z rejonu Fabryczna

Opieka nad dziećmi 
i młodzieżą ze 
środowisk 
niewydolnych 
wychowawczo 
realizowana przez 
niepubliczne 
placówki 
opiekuńczo-wychow.
z rejonu Fabryczna

01.02-30.12

01.02-31.12

15.000,00

14.000,00

1.254,00

3.832,00

-

-

15.000,00

14.000,00

18. Świetlica
Środowiskowa
„Arka” przy 
Parafii
Rzymskokat.
pw. św. Jacka,
ul. Nadbrzeżna
3

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy 
zastępczej

Opieka nad dziećmi 
i młodzieżą ze 
środowisk 
niewydolnych 
wychowawczo 
realizowana przez 
niepubliczne 
placówki 
opiekuńczo-wychow.
z rejonu Kartuzy

01.02-31.12 9.000,00 1.385,00 - 9.000,00

19. Świetlica
Środowiskowa
dla Dzieci 
i Młodzieży
„Bartek” przy
Parafii
Rzymskokat.
pw. Najświęt-
szego Serca

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy 

Organizacja 
wypoczynku dla 
wychowanków 
placówek wsparcia 
dziennego z rejonu 
Piekary

Opieka nad dziećmi 
i młodzieżą ze 

01.07-31.08

01.02-31.12

16.000,00

18.000,00

700,00

9.718,00

-

-

16.000,00

18.000,00
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Pana Jezusa,
ul. Sikorskiego1

zastępczej środowisk 
niewydolnych 
wychowawczo 
realizowana przez 
niepubliczne 
placówki 
opiekuńczo-wychow.
w rejonie Piekary

20. Rzymskokat. 
Parafia 
pw. NSPJ, 
ul. Sikorskiego1

Pomoc społeczna Zapewnienie posiłku 
osobom tego 
pozbawionym 
polegające na 
przygot. gorących 
posiłków dla os. 
bezdomnych 
i ubogich, które 
własnym staraniem 
nie mogą go sobie 
zapewnić

01.02-31.12 60.000,00 12.609,00 - 60.000,00

21. Stowarzyszenie
Młodzieży
„Spynacz”, 
ul. Sikorskiego1

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Wspieranie 
programów  
profilaktyczno-
edukacyjnych dla 
uczniów legnickich 
szkół

01.02-01.12 10.000,00 390,00 - 10.000,00

22. Uczniowski Klub
Sportowy
„Sprint”, 
ul. Wierzyńskie-
go 1

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży 
podejmujących 
zachowania ryzykow.

16.01-15.02 3.000,00 6.565,00 - 3.000,00

23. Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie 
Dobroczynne 
O. Terenowy 
w Legnicy,
ul. Henryka 
Pobożnego 7A i 
Stowarzyszenie
Rodzin 

Działalność na 
rzecz integracji 
i reintegracji 
zawodowej
i społecznej osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym

Przeciwdziałanie 
marginalizacji 
społecznej i zawod.
mieszkańców L-cy, 
w szczególności 
z rejonu Zakaczawia 
poprzez prowadz. 
zajęć dla osób nie-
zaradnych życiowo, 

24.01-31.12 20.000,00 2.221,00 - 20.000,00
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Katolickich DL, 
ul. Tulipanowa 
1a

mających problemy 
z prowadzeniem 
własnego gospo-
darstwa dom. i 
podjęciem zatrudnie-
nia, warsztatów 
w zakresie przeciw-
działania przemocy 
oraz zajęć rekrea-
cyjno-ruchowych dla 
różnych grup wiek. 

24. Centrum 
Opiekuńczo 
Wychowawcze 
Zgromadzenia 
Sióstr św. 
Elżbiety, 
ul. Słubicka 13

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy 
zastępczej

Prowadzenie 
całodobowej 
placówki 
opiekuńczo-
wychowawczej

17.01-31.12 1.110.000,00 72.705,00 - 1.110.000,00

25. Stowarzyszenie 
„Persona”, ul. 
Wojska Pol. 20

Pomoc społeczna Prowadzenie 
środowiskowego 
domu samopomocy 
dla 36 osób

02.01.2013-
31.12.2015
(umowa 
trzyletnia)

468.944,00 48.000,00 - 468.944,00

26. Legnickie Stow. 
Rodzin i 
Przyjaciół Dzieci
z Zespołem 
Downa „Otwórz 
serce”, ul. Gu-
mińskiego 6/1

Działalność na 
rzecz osób nie-
pełnosprawnych

Organizacja 
przedsięwzięć 
promujących zdrowy 
i aktywny styl życia 
dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

01.09-15.12 1.800,00 600,00 - 1.800,00

27. Fundacja 
Aktywnej 
Rehabilitacji 
FAR,
ul. Inspektowa 1
Warszawa

Działalność na 
rzecz osób nie-
pełnosprawnych

Promowanie 
aktywnej rehabilitacji
dla osób nie-
pełnosprawnych z 
dysfunkcją narządu 
ruchu z udział. 
członków ich rodzin, 
znajomych oraz 
wolontariuszy z 
wykorzyst. Skatepar.

20.06-15.12 2.500,00 560,00 - 2.352,31
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28. Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Hufiec Legnica
ul Zielona 13 of

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Realizacja programu
profilaktyczno- 
wychowawczego  w  
placówkach 
wsparcia dziennego

01.2-01.12 20.000,00 1.500,00 - 20.000,00

29. Stowarzyszenie 
Kultury Fizyczn.
Legnicki Klub 
Sportowy Trójka
ul. Mazowiecka 
3

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Organizacja zajęć 
edukacyjno-
profilaktycznych 
skierowanych do 
rodzin skupionych 
wokół klubów sport.

01.04-01.12 9.500,00 1.000,00 - 9.500,00

RAZEM 2.123.244,00 450.582,00 12.300,00 2.121.696,31

Wydział Infrastruktury Komunalnej

Lp. Nazwa
organizacji

Nazwa obszaru
Nazwa własna

zadania

Termin
realizacji
zadania

Kwota
przyznanych
dotacji (zł)

Kwota wkładu
własnego

finansowego

Kwota wkładu
własnego nie-
finansowego

Kwota
wykorzystanej

dotacji

1. Towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami 
w Polsce 
O/Legnica, ul. 
Złotoryjska 50/1

Działalność 
w zakresie 
ochrony zwierząt 
i opieki nad 
zwierzętami 
bezdomnymi

Opieka nad wolno
żyjącymi kotami 
bytującymi na 
terenie Gminy 
Legnica poprzez:
- leczenie osobników
chorych,
- zmniejszenie 
populacji kotów 
wolno żyjących, tj. 
ich sterylizację
i kastrację,
- dokarmianie kotów 
wolno żyjących.

10.04-05.12 10.000,00 2.000,00 600,80 9.997,00
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Biuro Prezydenta Miasta

Lp. Nazwa
organizacji

Nazwa obszaru
Nazwa własna

zadania

Termin
realizacji
zadania

Kwota
przyznanych
dotacji (zł)

Kwota wkładu
własnego

finansowego

Kwota wkładu
własnego nie-
finansowego

Kwota
wykorzystanej

dotacji

1. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski
ul. Orła Białego 
2, Legnica

Organizacja 
wypoczynku 
letniego dla dzieci 
i młodzieży 
zamieszkałej
 w Drohobyczu 
na Ukrainie - 
partnerskim 
mieście Legnicy

Organizacja 
wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży
zamieszkałej 
w Drohobyczu 
na Ukrainie - 
partnerskim mieście 
Legnicy

06.08-18.08 12.500,00 630,00 500,00 12.500,00

3. Informacja dotycząca liczby osób objętych działaniami

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Lp. Nazwa organizacji
Nazwa własna zadania

Liczba osób objętych działaniami

bezpośrednio
pośrednio

(dane szacunkowe)
1. Oddział  PTTK, Rynek 27 Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy 

krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów 
i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy 
i piosenki turystycznej

3.000 1.500

2. MKS „Miedź” Legnica 
S.A., ul. Żeglarska 5

Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie 
kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa

Piłka nożna - junior i młodsi

Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej

850

240

250

1.200

200

200
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Wakacyjna Przygoda z Piłką

Akademia Piłki Nożnej

400

280

250

550
3. KS „Konfeks”,

ul. Grabskiego 24
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu 
piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy

Piłka nożna - trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa

Udział w rozgrywkach młodz. piłki nożnej junior i młodsi z rejonu Tarninowa 
– runda jesienna 

XX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Wł. Jantury

Tenis stołowy – wszystkie kategorie wiekowe

450

200

180

80

30

800

150

30

25

5

4. KK Shotokan „Tora”, 
ul. Mickiewicza 21

Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe

Cuprum Cup - Międzynarodowy Turniej Karate Shotokan 

50

300

50

50
5. OSŁ „Strzelec”,

ul. Górnicza 9
Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe

Międzynarodowy Turniej Łuczniczy Juniorów 

42

200

20

30
6. KS „Wankan”, 

ul. Gombrowicza 43/15
Pływanie sportowe - wszystkie kategorie wiekowe

Zawody Pływackie o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Związku Pływackiego

40

100

20

20
7. Klub Szachowy „Miedź”, 

ul. Kwiatkowskiego 4/3
Szachy - wszystkie kategorie wiekowe

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich

20

70

20

6
8. LK Taekwon-do, 

ul. Żeromskiego 20B/28
Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe 100 150

9. UKS „Sprint”,
ul. Wierzyńskiego 1

Lekka atletyka - młodzicy i starsi z rejonu Os. Piekary 30 15

10. UKS „Dziewiątka”,
ul. Marynarska 31

Piłka ręczna chłopców – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka 
i Fabrycznej

Udział w rozgrywkach piłki ręcznej  – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, 
Zosinka i Fabrycznej – runda jesienna

LION CUP - Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców

189

182

480

50

30

44
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11. UKS „Dziewiętnastka”,
Al. Rzeczypospolitej 129

Piłka siatkowa dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe 30 10

12. MSPR „Siódemka”, 
Rynek 34

Piłka ręczna – junior i młodsi z osiedli Piekary, Kopernik 
i Czarny Dwór

Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej

100

145

70

20
13. MUKS „Ikar”, 

ul. Piastowska 3
Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe

Grand Prix Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej Chłopców – finał rundy 
wiosennej i jesiennej

XXVI Memoriał Piłki Siatkowej

80

22

40

20

10

12
14. Ognisko TKKF „Olimp”, 

ul. Górnicza 9
Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe 60 4

15. LS Futbol-5, 
ul. Janowska 52 

Piłka nożna halowa – 5 os. junior i młodsi

Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej

20

50

10

10
16. Ognisko TKKF 

„Śródmieście”, 
ul. Drukarska 17 

Podnoszenie ciężarów - junior 10 5

17. Legnicki Szkolny Związek
Sportowy, 
ul. Mazowiecka 3

Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci 
i młodzieży szczebla miejskiego (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, 
Licealiada)

4.000 55

18. TPD Oddział Miejski, 
Al. Orła Białego 2

Organizacja wyjazdowych form  wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjal. zamieszkałych na  terenie 
Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników 
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

155 30

19. Młodzieżowy Klub 
Kolarski „Bioam”,
ul. Grabskiego 14/22

Kolarstwo – wszystkie kategorie wiekowe 20 10

20. Fundacja Wspierania 
Kultury Ruchu „Ocelot”, 
pl. Reymonta 5, Złotoryja

Akrobatyka i gimnastyka – wszystkie kategorie wiekowe 72 10

21. Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Legnicy,
ul. Lotnicza 26

Działalność wydawnicza tematycznie związana z Legnicą – 
XXXV Szkice Legnickie

10 ok. 1.000 – nabywcy, 
uczestnicy kilku 
spotkań 
promocyjnych, 
czytelnicy bibliotek
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22. Łemkowski Zespół Pieśni
i Tańca „Kyczera”,
ul. Zofii Kossak 5

Wspieranie działań promujących kultury oraz tradycje innych państw 
i narodów, w tym mniejszości narodowych 
i etnicznych – XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„Świat pod Kyczerą”

30 ok. 5.500 widzów

23. Stowarzyszenie 
Kulturalne „Krajobrazy”, 
ul. Zielona 5/6

Organizacja wydarzeń kultywujących dawne zwyczaje i tradycje miasta, 
regionu oraz kraju - 
XIII Legnickie Dni Kultury Kresowej

Tryb 19 a – 
III Legnickie Dni Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej

10 ok. 16.000 widzów

24. Fundacja „Sztuka dla 
Ludzi”, 
ul. Chocianowska 4a/11

Organizacja wydarzeń kultywujących dawne zwyczaje i tradycje miasta, 
regionu oraz kraju - „Średniowieczna Legnica”

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych 
do projektów współfinansowanych ze środków Funduszy 
europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji 
zadań publicznych miasta - „Ptasie Radio”

ok. 180 Projekty dotyczyły 
realizacji murali w 
przestrzeni miejskiej

25. Fundacja Teatr AVATAR, 
ul. Chojnowska 2

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych 
do projektów współfinansowanych ze środków Funduszy 
europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji 
zadań publicznych miasta – „Razem Tworzymy!” 

60 2.500
liczba odwiedzin na 
stronie internetowej – 
120 dziennie

26. Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja”, 
ul. Aleja Orła Białego 2

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych 
do projektów współfinansowanych ze środków Funduszy 
europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji 
zadań publicznych miasta - Dofinansowanie pierwszego etapu projektu 
„Story Line Approach” w zakresie organizacji Regionalnej Konferencji 
na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym będącej wkładem 
własnym Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” 
do projektu

52 -

27. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu 
Tanecznego 
„Złote dzieci”,
ul. Galaktyczna 4/31

Tryb 19 a - 
„Zdolne legnickie dzieci promujące swoje umiejętności i swoje miasto”

40 ponad 1.200 
uczestników 41. 
Międzynarodowego 
Harcerskiego 
Festiwalu Kultury 
Młodzieży Szkolnej 
Kielce 2014; 
kilkanaście tysięcy 
widzów na koncertach

28. Związek Ukraińców w Tryb 19 a - - ok. 1.250 widzów
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Polsce. Zarząd Koła w 
Legnicy, ul. Szkolna 10

„Ukraińskie Klimaty”

29. Stow. Wspierania 
Inicjatyw Artystycznych i 
Kulturalnych 
NETCETERA,
ul. Jagiellońska 12/6

Tryb 19 a – 
Festiwal Form Audiowizualnych INTERMEDIALE 2014

- ok. 390 uczestników

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Lp. Nazwa organizacji Nazwa własna zadania

Liczba osób objętych działaniami

bezpośrednio pośrednio

1. Oddział  PTTK,  Rynek 27 Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy i aktywny styl życia dla 
mieszkańców miasta Legnicy

Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego Legnicy

2.793

150

-

-

2. TPD Oddział Miejski 
Al. Orła Białego 2

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży reprezentującej szkolne koła 
organizacji społecznych

Organizacja cyklicznych imprez z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i 
młodzieży reprezentującej szkolne koła organizacji społecznych

Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego 
stylu życia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego 
uczestnictwa w wydarzeniach sportowych – KIBICE RAZEM

Wspieranie działań na rzecz rozwoju integracji, sportu i rekreacji w 
środowisku osób niepełnosprawnych

154

1.500

500

300

-

-

-

-

3. Caritas Diecezji Legnickiej, 
ul. S. Okrzei 22

Organizacja wypoczynku letniego dla członków szkolnych kół 
pozarządowych organizacji kościelnych
Organizacja festynu promującego życie bez używek dla członków szkolnych 

130

2.000

-

-
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kół pozarządowych organizacji kościelnych

Działania w zakresie profilaktyki chorób zębów u dzieci 
i młodzieży

62 -

4. Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej na Siedząco,
ul. Palmowa 4

Wspieranie działań promujących aktywny styl życia i rehabilitacji w ramach 
działalności legnickich grup sportowych osób niepełnosprawnych

30 -

5. Ruch Kobiet do Walki 
z Rakiem Piersi „Europa 
Donna” – Legnica, 
ul. Andersa 4

Podniesienie stopnia edukacji zdrowotnej legniczanek poprzez 
uświadomienie roli i znaczenia badań profilaktycznych dla zachowania 
zdrowia

700 3.000

6. Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Oddziału Okręg.
w Legnicy, pl. Słowiański 1

Wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury w środowisku osób 
niepełnosprawnych

45 -

7. Fundacja Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski, 
ul. Roosevelta 27/1

Organizacja zajęć dla zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych 
uczestniczących w zajęciach artystycznych 
z zakresu tańca

15 -

8. Legnickie Stowarzyszenie 
Amazonek „Agata”, 
ul. Jordana 17

Pomoc psychofizyczna skierowana do kobiet po chorobie nowotworowej 
piersi

305 -

9. Fundacja „Otwarte serce”
ul. Iwaszkiewicza 5

Promowanie honorowego krwiodawstwa poprzez kształtowanie 
i propagowanie postaw prozdrowotnych w ratowaniu życia 
i zdrowia mieszkańców Legnicy 

30 10

10. Legnickie Stowarzyszenie 
Profilaktyki Uzależnień 
„Razem”, 
ul. Chojnowska 81a

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego  
w placówkach wsparcia dziennego

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla młodzieży podejmującej 
zachowania ryzykowne

210

17

-

-

11. Liga Obrony Kraju 
Zarząd Powiatowy, 
ul. Piastowska 6

Organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży z rejonu Fabryczna

2.910

12. KS „Konfeks”,
ul. Grabskiego 24

Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci 
i młodzieży skupionej wokół szkolnych klubów sportowych

1.000 -

13. LS Futbol-5, 
ul. Janowska 52 

Organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rejonu osiedla 
Asnyka

25 -
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14. Stowarzyszenie OHP 
Oddział Terenowy W-w, 
ul. Wybrzeże Słowackiego1,
Oddział Legnica, 
ul. Żeglarska 14

Zorganizowanie wypoczynku letniego młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym uzależnionej od środków psychoaktywnych

Organizacja cyklicznych imprez z zakresu profilaktyki uzależnień dla 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym uzależnionej od środków 
psychoaktywnych

26

26

-

-

15. Charytatywne 
Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Osobom 
Uzależnionym 
od Alkoholu oraz Ofiarom 
Przemocy „Nie jesteś sam”,
ul. Powstańców Śląskich 10

Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie 
anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku wykrywalności wirusa 
HIV

Realizacja programów dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych oraz uczestników programu pogłębionej psychoterapii

268

160

-

-

16. Katolicka Świetlica
Profilaktyczno-
Wychowawcza „Rodzina”,
ul. Słubicka 6

Prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-
wychowawczym z rejonu Czarny Dwór

Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo 
realizowana przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze

40

157

-

-

17. Świetlica Środowiskowa 
przy Parafii Rzymskokat. 
Św. Jana Chrzciciela „Dom 
św. Franciszka”, ul. 
oo. Zbigniewa i Michała 1 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rejonu Fabryczna

Prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-
wychowawczym z rejonu Fabryczna

Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo 
realizowana przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze z rejonu
Fabryczna

35

30

30

-

-

-

18. Świetlica Środowiskowa
„Arka” przy Parafii
Rzymskokat. pw. św. Jacka,
ul. Nadbrzeżna 3

Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo 
realizowana przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze

25 -

19. Świetlica Środowiskowa
dla Dzieci i Młodzieży
„Bartek” przy Parafii
Rzymskokat. pw. Naj-
Świętszego Serca Pana
Jezusa, ul. Sikorskiego 1

Organizacja wypoczynku dla wychowanków placówek wsparcia dziennego z
rejonu Piekary

Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo 
realizowana przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze

100

80

-

-

20. Rzymskokat. Parafia 
pw. NSPJ, ul. Sikorskiego 1

Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym 500 -
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21. Stowarzyszenie Młodzieży
„Spynacz”, ul. Sikorskiego 1

Wspieranie programów  profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów legnickich 
szkół

150 -

22. Uczniowski Klub Sportowy
„Sprint”, ul. Wierzyńskiego1

Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne

16 -

23. Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie 
Dobroczynne O. Terenowy 
w Legnicy, 
ul. Henryka Pobożnego 7A, 
Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich DL, 
ul. Tulipanowa 1a

Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej mieszkańców 
Legnicy, w szczególności z rejonu Zakaczawia poprzez prowadzenie zajęć 
dla osób niezaradnych życiowo, mających problemy z prowadzeniem 
własnego gospodarstwa domowego i podjęciem zatrudnienia, warsztatów w 
zakresie przeciwdziałania przemocy oraz zajęć rekreacyjno-ruchowych 
dla różnych grup wiekowych, również w formach wyjazdowych 

65 -

24. Centrum Opiekuńczo-
Wychowawcze 
Zgromadzenia Sióstr św. 
Elżbiety, ul. Słubicka 13

Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej 28 -

25. Fundacja Aktywnej 
Rehabilitacji FAR, ul. 
Inspektowa 1, Warszawa

Promowanie aktywnej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją 
narządu ruchu z udziałem członków ich rodzin, znajomych oraz 
wolontariuszy z wykorzystaniem obiektu legnickiego Skateparku

100 -

26. Legnickie Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
z Zespołem Downa 
„Otwórz serce”, 
ul. T. Gumińskiego 6/1

Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy i aktywny styl życia dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

20 -

27. Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Osób 
z Upośledzeniem 
Umysłowym i Ruchowym 
„Persona”, ul. Wojska 
Polskiego 20 

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 36 -

28. Związek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Legnica,
ul. Zielona 13 of

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego  w  placówkach 
wsparcia dziennego

140 -

29. Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Legnicki Klub 
Sportowy Trójka,
ul. Mazowiecka 3

Organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do rodzin 
skupionych wokół klubów sportowych

120 -
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Biuro Promocji Miasta

Lp. Nazwa organizacji Nazwa własna zadania

Liczba osób objętych działaniami

bezpośrednio pośrednio

1. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski
ul. Orła Białego 2, Legnica

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej 
w Drohobyczu na Ukrainie - partnerskim mieście Legnicy

12 100

4. Wolontariat w zakresie realizacji zadań publicznych

L.p
Nazwa organizacji Nazwa własna zadania

Liczba wolontariuszy Godziny pracy
stałych akcyjnych stali akcyjni

1. Młodzieżowy Klub Kolarski 
„Bioam”

Kolarstwo – wszystkie kategorie wiekowe 2 3 260 h 50 h

2. KK Shotokan „Tora Karate styl shotokan – wszystkie kategorie wiekowe

XV Europejski Puchar Miedzi w Karate – Legnica Open 
2014

Mistrzostwa Polski Karate WKF Juniorów Młodszych, 
Juniorów i U-21

12

10

10

25

5

5

100 h

12 h

12 h

10 h

4 h

12 h

3. Uczniowski Klub Sportowy 
Tańca Sportowego „Lew”

Organizacja w Legnicy Międzynarodowego Turnieju Tańca
Towarzyskiego

12 6 12 h 6 h

4. Łemkowski Zespół Pieśni 
i Tańca „Kyczera”

XVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod 
Kyczerą”

10 20 2.500 h 3.500 h

5. Stowarzyszenie Kulturalne 
„Krajobrazy”

XIII Legnickie Dni Kultury Kresowej
III Legnickie Dni Romansu Polsko- Rosyjskiego im. Lidii
Nowikowej

4 - 200 h -

6. Fundacja Teatr AVATAR „Razem Tworzymy!” 10 - ok. 200 h -

7. Fundacja „Sztuka dla Ludzi” „Średniowieczna Legnica”
„Ptasie Radio”

3 - ok. 30 h -

8. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zespołu Tanecznego 
„Złote dzieci”

„Zdolne legnickie dzieci promujące swoje umiejętności i 
swoje miasto”

10 - ok. 5.000 h -
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9. Związek Ukraińców w 
Polsce. Zarząd Koła w L-cy

„Ukraińskie klimaty” - 10 - 50 h

10. Stow. Wspierania Inicjatyw 
Artystycznych i Kulturalnych
NETCETERA

Festiwal Form Audiowizualnych INTERMEDIALE 2014 3 - 36 h -

11. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski

Dotyczy wszystkich realizowanych projektów 23 65 - -

12. Legnickie Stowarzyszenie 
Profilaktyki Uzależnień 
„Razem”

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego  
w  placówkach wsparcia dziennego

2 - 72 h -

13. Klub Sportowy  „Konfeks” Organizacja zajęć w okresie ferii zimowych i letnich dla 
dzieci i młodzieży skupionej wokół szkolnych klubów 
sportowych

2 - 20 h -

14. Stowarzyszenie 
Ochotniczych Hufców Pracy
Oddział Terenowy

Organizacja cyklicznych imprez z zakresu profilaktyki 
uzależnień dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym uzależnionej od środków psychoaktywnych

2 - 150 h -

15. Fundacja 
„Otwarte serce”

Promowanie honorowego krwiodawstwa poprzez 
kształtowanie i propagowanie postaw prozdrowotnych 
w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców Legnicy

- 10 - -

16. Legnickie Stowarzyszenie 
Amazonek „Agata”

Pomoc psychofizyczna skierowana do kobiet po chorobie 
nowotworowej piersi

1 - 15 h -

17. Świetlica Środowiskowa 
przy Parafii Rzymskokat. 
Św. Jana Chrzciciela
„Dom św. Franciszka” 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
z rejonu Stare Miasto

- 2 - 100 h

18. Uczniowski Klub Sportowy 
„Sprint”

Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
podejmujących zachowania ryzykowne

- 1 - 18 h

19. Caritas Diecezji Legnickiej Dotyczy wszystkich realizowanych projektów 10 40 h

20. Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

Wspieranie działań na na rzecz rozwoju kultury 
w środowisku osób niepełnosprawnych 

4 - - -

21. Fundacja Aktywnej 
Rehabilitacji FAR

Promowanie aktywnej rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu 
z udziałem ich rodzin, znajomych oraz wolontariuszy 
z wykorzystaniem obiektu legnickiego Skateparku

- 7 - -
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5.  Wykaz  organizacji  składających  oferty,  które  nie  uzyskały  wsparcia  finansowego
w ramach ogłoszonego konkursu.

L.p. Nazwa organizacji

Nazwa obszaru/zadania, 
w której organizacja nie

uzyskała wsparcia
finansowego w ramach
ogłoszonego konkursu

Kwota, 
o jaką

wnioskowała
organizacja

Z jakiego powodu nie
otrzymała środków 
w ramach konkursu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Fundacja „Sztuka dla 
Ludzi”, 
ul. Chocianowska 
4a/11

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

3.000,00 Oferta nie spełniała 
wymogów formalnych.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Caritas Diecezji 
Legnickiej,
ul. Okrzei 23

Organizacja wyjazdowych 
form wypoczynku dzieci 
i młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjal. 
zamiesz. na terenie miasta 
Legnica, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczestników
z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej

60.000,00 Oferta otrzymała mniejszą 
ilość punktów.

MUKS Legnica,
pl. Słowiański 5

Lekka atletyka – wszystkie 
kategorie wiekowe

6.000,00 Oferta otrzymała mniejszą 
ilość punktów.

UKS Delfinek,
ul. Polarna 1

Pływanie – wszystkie 
kategorie wiekowe

6.000,00 Oferta otrzymała mniejszą 
ilość punktów.

Stowarzyszenie 
Kobiet „Babiniec”, 
ul. Jaworzyńska 47

Działalność wydawnicza 
tematycznie związana 
z Legnicą

2.600,00 Oferta otrzymała mniejszą 
ilość punktów.

Fundacja 
Ekologiczna „Zielona 
Akcja”, ul. Aleja Orła 
Białego 2

Dofinansowanie wkładu 
własnego organizacji
pozarządowych do projektów
współfinansowanych ze
środków funduszy 
europejskich i innych źródeł 
zewnętrznych służących 
realizacji zadań publicznych 
Miasta

5.900,00 Oferta w I terminie 
konkursowym nie spełniała 
wymogów formalnych; 
otrzymała dofinansowanie 
w II terminie. 

6. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

1.  Podejmowana była współpraca przy przygotowywaniu wniosków do Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o środki na zadania
związane  ze  szkoleniem dzieci  i  młodzieży  z  klubami:  MKS  „Miedź”  Legnica  S.A,  KS
„Konfeks”,  UKS  „Sprint”,  KS  „Wankan”,  MSPR  „Siódemka”,  OSŁ  „Strzelec”,  UKS
„Dziewiątka”, KS „Tora”.  Dotyczyła ok. 23 imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych
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w Legnicy (pomoc  udzielana  jest  także  –  jeśli  wystąpi  taka  potrzeba  -  na  etapie
konstruowania  oferty,  przygotowania  sprawozdania  finansowego  oraz  kompletowania
niezbędnych dokumentów).
2.  Wspieranie  starań  stowarzyszeń i  klubów sportowych o  pozyskiwanie  środków z  firm
i instytucji regionu Zagłębia Miedziowego, w tym z Fundacji Polska Miedź.
3. Organizacja Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, podczas której nagradzani są
najlepsi sportowcy z regionu, w tym członkowie legnickich klubów i organizacji sportowych.
4. W ramach współpracy pozafinansowej na uwagę zasługują także inne działania kierowane
szczególnie do legnickich organizacji i klubów sportowych:
- zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów,
- dofinansowywanie kosztów transportu na zawody i rozgrywki sportowe, 
-  współpraca  z  organizacjami  w  przeprowadzaniu  Sportowego  Turnieju  Miast  i  Gmin
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,
- współpraca z Radą Sportu w Legnicy,
- koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie sportu dzieci i młodzieży poprzez
m.in. organizację i pokrywanie kosztów przejazdu dzieci z legnickich klubów sportowych na
zawody w Blansku (Czechy) i Goerlitz (Niemcy), a także pobytu ekip z miast partnerskich w
Legnicy podczas tradycyjnych turniejów i imprez organizowanych w naszym mieście.
Na te cele wydatkowano w roku 2014 kwotę 259.894,51 złotych.

 

7.  Udział  organizacji  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego  w  działaniach
programowych samorządu

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w roku 2014 odbywało się – podobnie
jak w latach ubiegłych - na podstawie priorytetów zawartych w dokumentach strategicznych
oraz w programach społecznych uchwalanych przez Radę Miejską Legnicy, m.in.:

- Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014,
- Strategicznych kierunkach rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Legnicy (2004-2014),
- Strategii rozwoju kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020),
- Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy (2007-2015),
-  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
- Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Miasta Legnicy (2013-2015).

Z  działań  wspólnie  podejmowanych  przez  samorząd  i  III  sektor  w  2014  r.  warto
szerzej  przedstawić  wkład  organizacji  pozarządowych  w  tworzenie  dokumentu  „Strategii
Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 Plus” (zgodnie z zarządzeniem Nr 313/PM/2013
Prezydenta  Miasta  Legnicy  z  dnia  13  marca  2013  r.  w  sprawie  przyjęcia  zasad  i  trybu
opracowania Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020). 
Członkowie organizacji pozarządowych uczestniczyli, w ramach prac Komitetu Sterującego,
w  warsztatach  tematycznych  mających  na  celu  m.in.  przeprowadzenie  analizy  SWOT,
wypracowanie celów operacyjnych, strategicznych i głównych wyzwań oraz wyboru zadań
odpowiadających  celom  operacyjnym.  Pracowali  w  zespołach,  grupujących  specjalistów
zajmujących się sferą społeczną, gospodarczą, przyrodą i ochroną środowiska oraz kulturą. W
warsztatach  uczestniczyli  przedstawiciele:  Ośrodka  Sportów  Łuczniczych  „Strzelec”,
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,  Fundacji  Historycznej  Liegnitz.pl,  Fundacji  Teatr
AVATAR,  Polskiego  Związku  Działkowców,  Lions  Club  Legnica  Silesia,   Związku
Ukraińców  w  Polsce,  Towarzystwa  Opieki  nad  Zwierzętami,  Stowarzyszenia  Przyjaciół
i Rodziców Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Jutrzenka”, Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych  NOT,  MKS  „Miedź”  Legnica,  Fundacji  Ekologicznej  „Zielona
Akcja”,  Stowarzyszenia  „Pamięć  i  Dialog”,  Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci,  Klubu
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Sportowego „Konfeks”, Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem
Downa „Otwórz Serce”, Legnickiego Centrum Wolontariatu (reprezentujący również Miejską
Radę  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Legnicy)  oraz  Federacji  Pracodawców  Polski
Zachodniej i Związku Pracodawców Polska Miedź. 

Zgodnie  z  zarządzeniem  Nr  185/PM/2014  Prezydenta  Miasta  Legnicy  z  dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Kwalifikacji Projektów (Zadań) Wydział
Rozwoju  Miasta  współpracował  w  2014  roku  z  przedstawicielami  Miejskiej  Rady
Działalności Pożytku Publicznego, Legnickiej  Rady Seniorów oraz Powiatowej Społecznej
Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  w  Legnicy  w  ramach  Legnickiego  Budżetu
Obywatelskiego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli  w posiedzeniach
ZKP  w  celu  zaopiniowania  i  oceny  merytorycznej  zgłoszonych  przez  mieszkańców  73
projektów  z  10  obszarów  miasta  oraz  stworzeniu  listy  projektów  (zadań),  które  zostały
poddane głosowaniu. Zapraszani byli również przedstawiciele Rady Sportu i Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Legnicy, nie uczestniczyli jednak w spotkaniach.

W  2014  r.  kontynuowany  był  projekt  pn.  „Odnowa  zdegradowanych  obszarów
miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena
wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  na  potrzeby  Środowiskowego  Centrum  Integracyjno-
Profilaktycznego”,  dofinansowany  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla
Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2007-2013.  W  willi  działały:  filia  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej  nr  2,  Świetlica  Terapeutyczna  nr  1  oraz  dwie  organizacje
pozarządowe (współpracujące ze świetlicą) - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Oddział Terenowy w Legnicy oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej.
Prowadzone  były  różnego  rodzaju  zajęcia  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  działalność
terapeutyczna, doradcza, profilaktyczna i socjalna. 
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 wraz z członkami Stowarzyszenia
Rodziców Dzieci  z  Zespołem Downa „Otwórz  serce”  i  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Dzieci
z Autyzmem  oraz  Innymi  Zaburzeniami  Rozwojowymi  „Dar  Losu”  prowadzili  zajęcia
rehabilitacyjne i  terapeutyczne dla  dzieci niepełnosprawnych oraz warsztaty instruktażowe
i grupy wsparcia dla rodziców.
Świetlica  Terapeutyczna  nr  1  realizowała  zadania  mające  na  celu  integrację  społeczności
rewitalizowanego  obszaru  oraz  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  zjawiskom,
które zagrażają stabilności i bezpieczeństwu rodziny. Uczestnicy korzystali z indywidualnych
konsultacji  z  psychologiem,  socjoterapii,  zajęć  z  obsługi  komputera  i  programów
komputerowych, zajęć rekreacyjno-tanecznych oraz z zakresu sztuk plastycznych i arteterapii.
Integracji  całych  rodzin  służyły  festyny  z  okazji  Święta  Rodziny,  Dnia  Dziecka  i  Św.
Mikołaja.

W ramach  Centrum  prowadziły  swoją  działalność  także  dwie  wybrane  w  drodze
konkursu  organizacje  pozarządowe.  Zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami  organizacje  te
współpracują  ze  Świetlicą  Terapeutyczną  nr  1  w  zakresie  realizacji  celów  o  charakterze
społecznym.  24  stycznia  zawarta  została  całoroczna  umowa  pomiędzy  Gminą  Legnica
a Chrześcijańskim  Stowarzyszeniem  Dobroczynnym  Oddział  Terenowy  w  Legnicy
i Stowarzyszeniem Rodzin  Katolickich  Diecezji  Legnickiej  na  wsparcie  realizacji  zadania
publicznego  pod  nazwą:  „Przeciwdziałanie  marginalizacji  społecznej  i  zawodowej
mieszkańców Legnicy,  w szczególności  z  rejonu Zakaczawia,  poprzez  prowadzenie  m.in.
zajęć  dla  osób  niezaradnych  życiowo,  mających  problemy  z  prowadzeniem  własnego
gospodarstwa domowego i podjęciem zatrudnienia, warsztatów w zakresie przeciwdziałania
przemocy  oraz  zajęć  rekreacyjno-ruchowych  dla  różnych  grup  wiekowych,  również
w formach wyjazdowych”. Celem zadania było  przygotowanie osób z rejonu Zakaczawia,
szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne i zawodowe, do wejścia na rynek pracy,
kształtowanie pozytywnych wzorców zdrowego stylu życia, odpowiedzialności za los własny
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i  rodziny,  nabycia  umiejętności  samodzielnego  radzenia  sobie  w  trudnych  sytuacjach.
Prowadzone były zajęcia z majsterkowania, kroju i szycia, zajęcia kulinarne. Całe rodziny
brały  również  udział  w  zajęciach  sportowych,  tanecznych  itp.,  dzięki  którym uczyły  się
wartościowego spędzania wolnego czasu. Oprócz tego w Centrum odbywały się warsztaty z
psychologiem,  które  pomagały  w  nawiązywaniu  prawidłowych  relacji  międzyludzkich
i kształtowały postawy prospołeczne. Na realizację  projektu w 2014 roku gmina przeznaczyła
20.000 zł, a skorzystało z niego około 65 osób.

Kolejny  rok  funkcjonowania  Środowiskowego  Centrum  Integracyjno-
Profilaktycznego dowodzi,  że realizowane tam przedsięwzięcia  mają istotne znaczenie dla
podnoszenia  jakości  życia  społeczności  objętej  programem rewitalizacji,  a  samo Centrum
stwarza doskonałe warunki do współdziałania służb publicznych i organizacji pozarządowych
w zakresie edukacji oraz pomocy społecznej. 

Należy  wspomnieć  o  współpracy  w  ramach  promocji  miasta,  realizacji  zadań
z zakresu marki miasta,  upowszechniania kultury i  podkreślić stały kontakt przy realizacji
miejskich informatorów kulturalnych oraz kampanii informacyjnych dotyczących wydarzeń
i eventów  (m.in.  plakaty  na  przystankach  MPK)  z:  Fundacją  Teatr  „Avatar”,  TML „Pro
Legnica”,  TPD,  PTTK,  Stowarzyszeniem  Kobiety  Europy,  Stowarzyszeniem  „Babiniec”,
MKS „Miedź” Legnica S.A.,  KS „Wankan”, KK Shotokan „Tora” itd.  Udostępniane były
materiały  promocyjne  (zdjęcia  z  zasobów  Urzędu  Miasta,  teksty)  na  potrzeby  stron
internetowych i wydawnictw realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ponadto w ciągu
roku systematycznie  przekazywano gadżety,  materiały informacyjne  oraz  wydawnictwa w
związku z działaniami lokalnych organizacji. 

Rok 2014 był rokiem działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Legnicy II kadencji. Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie projektów uchwał i aktów
prawa  miejscowego  dotyczących  sfery  zadań  publicznych,  a  także  projektów  strategii
rozwoju. W 2014 r. Rada zaopiniowała dziewięć projektów uchwał Rady Miejskiej,  w tym
szeroko  dyskutowany,  dotyczący  powołania  Miejskiej  Rady  Seniorów  w  Legnicy  oraz
nadania jej statutu. Zbierała się na posiedzeniach planowych (w 2014 r. odbyły się one 27
stycznia, 18 lutego, 11 marca, 8 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, 9 września, 7 października) oraz
spotkaniach  zwoływanych  doraźnie  (27  lutego),  a  także  działała  w  trybie  konsultacji
roboczych  (opinia  z  23  lipca).  Omawiane  były  zarówno  dokumenty  przekazane  przez
wydziały  Urzędu  Miasta  do  konsultacji,  jak  i  bieżące  sprawy  w  zakresie  działających
w mieście  organizacji,  z  których  dwie  dotyczyły  pośrednictwa  pomiędzy  samorządem,
a stroną  społeczną  (na  wniosek  Fundacji  „Pluszak”  oraz  Fundacji  „Sztuka  dla  Ludzi”).
Z istotnych kwestii poruszanych na posiedzeniach warto wspomnieć o powołaniu zespołu ds.
standaryzacji  realizacji  konkursów dla NGO oraz udział  niektórych członków w projekcie
„Modelowe  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego”,  realizowanym  przez  partnerstwo
różnych  podmiotów,  w  tym  Regionalne  Centrum  Wspierania  Inicjatyw  Pozarządowych
z Wrocławia. Wykaz członków Rady oraz harmonogram jej posiedzeń wraz z ich tematyką
tradycyjnie publikowany jest na oficjalnej stronie internetowej miasta w zakładce Organizacje
pozarządowe oraz w BIP Urzędu Miasta Legnicy. 
Pod koniec roku skład MRDPP zmienił się nieco w związku z wyborami samorządowymi,
bowiem w tym piętnastoosobowym gremium są przedstawiciele organizacji pozarządowych,
Prezydenta  Legnicy  oraz  Rady  Miejskiej  Legnicy.  Prezydent  Miasta  nie  zmienił  swoich
reprezentantów, natomiast Rada Miejska na grudniowej sesji delegowała trzy nowe osoby.

Wspólnym  przedsięwzięciem  Urzędu  Miasta  oraz  Miejskiej  Rady  Działalności
Pożytku  Publicznego  była  zorganizowana  18  września  doroczna  Konferencja  legnickich
organizacji pozarządowych poświęcona konsultacjom „Programu współpracy Gminy Legnica
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego”.  Wzięło  w  niej  udział  dwudziestu  siedmiu  przedstawicieli  legnickich
stowarzyszeń  i  fundacji.  Właściwą  Konferencję  poprzedziło  szkolenie  dotyczące
problematyki otwartych konkursów ofert na dofinansowanie wkładów własnych organizacji,
które  poprowadził  P.  Andrzej  Stachowiak  z  Departamentu  Spraw  Społecznych  Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na kilku wybranych przykładach omówił
on  najważniejsze  z  punktu  widzenia  organizacji  aspekty  ogłoszenia  konkursowego.  Na
zakończenie odpowiadał  na pytania i  wątpliwości  uczestników dotyczące konkursów oraz
przyznawania  dotacji  w  trybie  art.  19a  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie.

Ponadto  –  podobnie  jak  w latach  ubiegłych  –  Wydział  Oświaty,  Kultury i  Sportu
współpracował  z  Radą  Sportu  i  Legnicką  Radą  Młodzieży,  a  Wydział  Zdrowia  i  Spraw
Społecznych  z  Powiatową  Społeczną  Radą  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  w  Legnicy,
Legnicką Radą Seniorów oraz  powołaną w połowie roku 2014 r. Miejską Radą Seniorów
w Legnicy.

8. Inne formy wsparcia pozafinansowego

a) Wykaz organizacji pożytku publicznego bezpłatnie korzystających z zasobów Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Legnicy (dla innych użytkowników opłaty z tytułu wynajmu
wynoszą odpowiednio: świetlica – 30 zł netto/godz., sala konferencyjna – 55 zł netto/godz.,
sala widowiskowa – 70 zł netto/godz.).

L.p. Nazwa organizacji Czas korzystania Stawka czynszu brutto
1. Legnickie Stowarzyszenie Amazonek 

„AGATA”
130 godz. 4.797,00 zł

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział w Legnicy

30 godz. 3.690,00 zł

3. Legnickie Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa 
„Otwórz Serce”

21 godz. 1.808,10 zł

4. UKS „Ogniwo” 108 godz. 3.985,20 zł

5. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 5 godz. 338,25 zł

6. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji 

4 godz. 270,60 zł

7. Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej 
„EKORAMA”

2 godz. 135,30 zł

8. Stowarzyszenie Pasjonatów Języka 
Niemieckiego „Germanica”

6 godz. 405,90 zł

9. PTTK O/Legnica 17 godz. 627,30 zł

10. Stowarzyszenie „Kobiety Europy” 3 godz. 110,70 zł

11. UKS „Delfinek” 3 godz. 276,75 zł

12. Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” 9 godz. 774,90 zł

RAZEM: 338 godz. 17.220,00 zł
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b)  Zarząd  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Legnicy,  zarządzający  miejskimi  lokalami
użytkowymi, posiadał w 2014 r. umowy zawarte na zasadach preferencyjnych ze wszystkimi
wymienionymi niżej organizacjami pożytku publicznego. 

L.p.
Nazwa organizacji pożytku 

publicznego
Adres lokalu

Stawka czynszu
netto zł/m2 

netto
Podstawa (umowa)

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Oddział w Legnicy

Al. Orła Białego 2 użyczenie Umowa  użyczenia  
z  dnia 13.11.2014 r. 

2. Fundacja Ekologiczna  
„Zielona Akcja”

Al. Orła Białego 2 5,68 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 21.06.2011 r. 

3. Polski Związek Działkowców ul. Działkowa 22 2,86 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 01.08.1996 r. 

4. Stowarzyszenie Romów 
w Legnicy

ul. Głogowska 6 Umowa  użyczenia  
z  dnia 14.12.2007 r. 

5. Związek Kynologiczny 
w Polsce

ul. Libana 10 3,80 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 03.01.1996 r.

6. Legnickie Stowarzyszenie 
Fantastyki „Gladius”

ul. Libana 12 4,75 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 03.11.2003 r.

7. Polski Związek Wędkarski 
Koło „Kolejarz”

ul. Libana 12 6,35 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 12.03.2012 r.

8. Stowarzyszenie 
Migaj Sercem

ul. Libana 12 5,02 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 26.08.2013 r.

9. Legnickie Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
z Zespołem Downa 
„Otwórz serce”

ul. Mickiewicza 5 3,48 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 13.11.2012 r. 

10. Klub Karate Shotokan TORA ul. Mickiewicza 21 2,34 zł/m² Umowa najmu 
z dnia  31.01.2013 r.  

11. Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Żydów w Polsce

ul. Nowy Świat 7/7a 3,38 zł/m² Umowa najmu 
z dnia  01.08.1996 r. 

12. Polski Związek Głuchych          
Oddział Dolnośląski

ul. Poselska 5/7 5,73 zł/m² Umowa najmu 
z dnia  01.08.1996 r. 

13. Fundacja Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski w Legnicy 

ul. Roosevelta  27 3,01 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 17.12.2013 r. 

14. Towarzystwo Miłośników 
Legnicy „Pro Legnica”

Rynek 5/6 1,52 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 11.03.2013 r.

15. PTTK O/Legnica Rynek 27 6,48 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 03.09.1996 r. 

16. Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej

Rynek 30 5,10 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 01.08.1996 r. 

17. Młodzieżowe Stowarzyszenie 
Piłki Ręcznej „Siódemka”

Rynek 34 3,75 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 02.02.2015 r.

18. ZHP  Hufiec Legnica ul. Szkolna 6 of. użyczenie Umowa  użyczenia 
z dnia 10.05.2004 r.
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ul. Zielona 13 of. użyczenie Umowa użyczenia 
z dnia 10.05.2004 r.

19. Związek Ukraińców w Polsce ul. Szkolna 10 3,16 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 01.09.1990 r.

20. Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Rodziców Osób z Upośledze-
niem Intelektualnym 
„Jutrzenka”

ul. Witelona 10 0,50 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 03.02.2014 r. 

21. Stowarzyszenie „Równość 
Człowieka Głuchego”

ul. Witelona 10 2,62 zł/m² Umowa najmu
z dnia 05.02.2014 r. 

22. Stowarzyszenie Pasjonatów 
Języka Niemieckiego 
„Germanica”

ul. Witelona 10 0,80 zł/m² Umowa z dnia 
12.02.2014 r. 

23. Polskie Stowarzyszenie 
Szczęśliwych Emerytów

ul. Witelona 10 3,00 zł/m² Umowa najmu
z dnia 24.03.2014 r. 

24. Fundacja Fusion Polska ul. Witelona 10 1,00 zł/m² Umowa najmu
z dnia 02.06.2014 r. 

25. Fundacja Wspierania Kultury 
Ruchu „Ocelot” 

ul. Św. Piotra 14/
ul. Witelona 10

1,00 zł/m² Umowa najmu
z dnia 08.01.2014 r. 

26. Niemieckie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne

ul. Witelona 10 3,00 zł/m² Umowa najmu
z dnia 08.01.2014 r. 

27. Administracyjna Spółdzielnia 
Socjalna Osób 
Niepełnosprawnych „ASSON”

ul. Witelona 10 2,64 zł/m² Umowa najmu
z dnia 03.02.2014 r. 

28. Fundacja Chrześcijańska
Inicjatywa dla Indii

ul. Witelona 10 1,00 zł/m² Umowa najmu
z dnia 23.05.2014 r. 

29. Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Osób z Upośledzeniem
Umysłowym i Ruchowym 
„Persona”

ul. Wojska 
Polskiego 20

132,23 zł Umowa dzierżawy  
z dnia 27.02.2013 r. 

30. Ośrodek Sportów Łuczniczych 
Dzieci i Młodzieży
 „Strzelec”

ul. 
Wrocławska 183 A

1,00 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 14.04.2014 r.

31. Stowarzyszenie Emerytów 
i Rencistów Byłych Pracowni-
ków KGHM MIEDŹ S.A.

ul. Zielona 13 of. 2,71 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 09.12.2013 r.  

32. Stowarzyszenie Polaków 
Poszkodowanych 
przez III Rzeszę

ul. Zielona 13 of. 2,64 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 03.01.1996 r.

33. Polski Związek Byłych Więź-
niów Politycznych, Hitlerow-
skich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych/
Towarzystwo Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej

ul. Zielona 13 of. 2,52 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 01.03.1996 r.

34. Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich

ul. Zielona 13 of. 3,70 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 05.03.1997 r.

35. Polski Związek Niewidomych  ul. Zielona 5 użyczenie Umowa użyczenia 
z dnia 18.12.2006 r. 

36. Stowarzyszenie 
EUROLEGNICA

ul. Zielona 16 4,00 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 25.05.2009 r. 

37. Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami

ul. Złotoryjska 50 2,52 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 31.01.2013 r. 
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38. Polski Związek Wędkarski
Koło „Kotwica”

ul. Złotoryjska 67 3,75 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 04.12.2007 r. 

39. Miejski Klub Sportowy
„Miedź” Legnica S.A.

ul. Żeglarska 5 220,00 zł Umowa dzierżawy
z dnia 13.10.2014 r. 

40. Polski Związek Wędkarski ul. Żwirki i Wigury 5 3,75 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 01.08.1996 r. 

 
Ponadto 5 organizacjom pozarządowym udostępniony był lokal przy ul. Zielonej 13 of na
organizację spotkań.

c)  W  Legnickim  Centrum  Kultury  mają  siedziby  organizacje,  których  misja  łączy  się
z działalnością  tej  instytucji  - Legnickie  Towarzystwo  Społeczno-Kulturalne  i  Fundacja
Społeczno-Kulturalna  SATYRYKON,  a  także  Towarzystwo  „Pro  Sinfonica”.  W LCK  na
podstawie zawartej umowy wynajmuje lokal również Fundacja Teatr AVATAR, co przekłada
się na dobrą i korzystną dla obu stron współpracę.
W Legnickiej  Bibliotece Publicznej  działa  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział
w Legnicy, organizacja społeczna o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszająca osoby
związane ze sprawami bibliotekarstwa lub informacji naukowej.
Natomiast  Młodzieżowe  Centrum  Kultury  użycza  swoich  pomieszczeń  na  posiedzenia
i spotkania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy.

d)  Wykaz  podmiotów  bezpłatnie  korzystających  z  obiektów  szkolnych  oraz  obiektów
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  przy  organizacji  zawodów,  turniejów,  konkursów w zakresie
sportu dzieci i młodzieży, sportu wyczynowego oraz turystyki.

Placówki oświatowe
Nieodpłatne udostępnianie sal sportowych klubom sportowym i organizacjom pozarządowym
prowadzącym  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  w  roku  szkolnym  2013/2014  i  2014/2015,
a przede wszystkim:

Lp Szkoła Nazwa użytkownika / klubu Uwagi
1. SP nr 1, ul. Kamienna 20A LKB, Kick-boxing

2. SP nr 6, ul. Piłsudskiego 3 Aikido

3. SP nr 7, ul. Polarna 1 KS „Wankan”, LK Taekwon-do, KKS „Tora”
4. SP nr 16, ul. Tatrzańska 9 KS „Konfeks”, UKS Football Academy
5. SP nr 10, ul. Jaworzyńska 47 MKS „Miedź” Legnica S.A., LSzK Kyokushin
6. SP nr 9, ul. Marynarska 31 UKS-9, KS Konfeks.
7. Gimnazjum nr 4, Zamek Piastowski LSzK Kyokushin
8. Gimnazjum nr 5, Chojnowska 100 KS „Konfeks”, Młodzieżowy Klub Sportowy 

„Miedź” Legnica
9. Zespół Szkół Integracyjnych, 

ul. Wierzyńskiego 1
UKS „Ekonom”, MUKS „Ikar”,
SPS „Cichy Lew”, MSPR „Siódemka”, 
KKS „Tora”, UKS „Sprint”

10. ZSO nr 2, ul. Radosna 17 OSŁ „Strzelec”, UKS „Skrzat”
11. ZSO nr 3, ul. Mazowiecka 3 UKS „Dziewiątka”, TKKF „Olimp”, MKS „Miedź”

Legnica S.A., UKS Trójka, SKS Tenis, Black 
Time System - zespół taneczny

12. II LO, ul. Zielona 17 UKS „Znicz”
13. Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących, 
ul. Złotoryjska 144,

MSPR „Siódemka”, UKS-9

14. Zespół Szkól Samochodowych,
ul. Słubicka 7

MSPR „Siódemka”, KS „Konfeks”, MKS 
„Miedź” Legnica S.A., UKS Football Academy
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15. Zespół Szkół Rolniczych, 
ul. Jaworzyńska 219

KS „Konfeks”, MKS „Miedź” S.A., 
Akademia Miedź Legnica

16. Zespół Szkół Budowlanych, 
ul. Grabskiego 14

Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedź” Legnica, 
OSSM

17. Zespół Szkół Ekonomicznych,
Plac Słowiański 5

UKS „Ekonom”, SPS na siedząco

18. Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26

LK Taekwon-do

ok.  215 h 
w tygodniu

Według szacunkowych obliczeń udzielona w 2014 r. w tym zakresie pomoc wyniosła ok. 670
tysięcy złotych (215 h x 52 tygodnie x 60 zł/h = 670.800,00 zł). 

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Legnicy  również  udostępnia  posiadane  obiekty  klubom
sportowym,  organizacjom kultury fizycznej  oraz  innym podmiotom życia  społecznego na
preferencyjnych zasadach.  Udostępniane były trzy hale  sportowe (przy ulicach Sejmowej,
Głogowskiej, Lotniczej), kąpielisko „Kormoran”, basen przy ul. Stromej, a także stadion oraz
boczne boiska. 

Wykaz organizacji korzystających z hal Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy, basenu oraz
Kąpieliska „Kormoran”

L.p. Nazwa organizacji
Forma wsparcia

udostępnienie obiektu

Szacunkowa kwota,
jaką wnioskodawca

otrzymał
Uwagi

1. MSPR „Siódemka” 
seniorzy

grupy młodzieżowe

246 godz./trening
13/mecz
30/sparing 
172,5 godz./trening

140,40 zł/godz.
712,80 zł/mecz
140,40 zł/sparing
15,12 zł/godz.

hala, ul. Lotnicza

2. UKS „Dziewiątka”
seniorzy

grupy młodzieżowe

1/mecz 
21 godz./trening 
4 sparingi 
75,5 godz./trening  

712,80 zł/mecz
140,40 zł/godz.
140,40 zł/sparing
15,12 zł/godz.

hala, ul. Lotnicza

UKS „Dziewiątka”
seniorzy
grupy młodzieżowe

85,5 godz./trening  
23 sparingi/sparingi 
159,8 godz./trening 

81,00 zł/godz.
21,60 zł/godz.
10,80 zł/godz.

hala, ul. Sejmowa 

3. KS „Konfeks” 13,5 godz./trening 10,80 zł/godz. hala, ul. Sejmowa

KS „Konfeks” 88 godz./trening 15,12 zł/godz. hala, ul. Lotnicza

4. LS Futbol-5 63 godz./rozgrywki senior
4,5 godz./trening junior

140,40 zł/godz.
15,12 zł/godz.

hala, ul. Lotnicza

5. SKF MKS Miedź
grupy młodzieżowe

24 godz./trening 15,12 zł/godz. hala, ul. Lotnicza

SKF MKS Miedź
grupy młodzieżowe

71 godz./trening 10,80 zł/godz. hala, ul. Sejmowa 

6. MKS Miedź S.A.
grupy młodzieżowe

Akademia Piłkarska
71,5 godz./trening

27,00 zł/godz. hala, ul. Sejmowa

7. MUKS „Ikar”
grupy młodzieżowe 370 godz./trening

62,5 godz./sparingi
10,80 zł/godz.
16,20 zł/sparing

hala, ul. Głogowska

8. KS „Sparta”
seniorzy
grupy młodzieżowe

45 godz./treningi
54 godz./trening

59,40 zł/godz.
10,80 zł/godz.

hala, ul. Głogowska
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9. PWSZ im. Witelona 483,5 godz./treningi AZS 81,00 zł/godz hala, ul. Sejmowa

10. KS „Run” 18 godz./zajęcia sportowe 81,00 zł/godz. hala, ul. Sejmowa
11. Szkolny Związek 

Sportowy
5,5 godz.
Mityng Atletyczny 

nieodpłatnie hala, ul. Lotnicza

12. Dolnośląska Federacja
Sportu

10,5 godz.
trening kadry wojewódzkiej

ryczałt hala, ul. Sejmowa
hala, ul. Lotnicza

13. Warsztaty  Terapii 
Zajęciowej Legnica

36 godz./zajęcia ruchowo- 
sprawnościowe

15,12 zł/godz. hala, ul. Lotnicza

14. KS  „Olimpia” 55 godz./ treningi 59,40 zł/godz. hala, ul. Głogowska

15. UKS I LO 
w Legnicy

600 osób
Kormoran Beach Party

nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

16. Środowiskowy Hufiec 
Pracy w Legnicy

35 osób nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

17. Stowarzyszenie 
„Razem”

46 osoby nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

18. PTTK  O/Legnica 600 osób 
zakończenie XX Mini 
Rajdu „Jarzębina”

nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

19. Centrum Opiekuńczo-
Wychowawcze Zgrom. 
Sióstr św. Elżbiety

85 osób nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

20. Stowarzyszenie 
Kulturalne „Krajobrazy”

140 osób
XVII edycja Akcji Letniej 
„Dzieci z Kresów 
Wschodnich”

nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

Zasady wynajmu określa Zarządzenie Nr 498/PM/2013 Prezydenta Legnicy z 9 maja 2013 r.
w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy.

Wykaz dotyczący korzystania z zespołu boisk bocznych w roku 2014

Korzystający
Ilość
osób

Ilość
godzin

Ilość
wejść

Stawka/
1,5 godz.

Przedmiot
korzystania

Uwagi/66,42 zł/
1,5 godz.

MKS MIEDŹ Legnica  
I i II

6.605 468,5 273 10,80 zł boisko trawiaste,
sztuczne

wł. oświetlenie – 
32 godz.

Juniorzy MKS MIEDŹ 
Legnica 

8.949 623 1.045 2,16 zł/
1,5 godz. 
za grupę

boisko trawiaste, 
sztuczne

wł. oświetlenie – 
106 godz.

Korzystający
Ilość
osób

Ilość
godzin

Ilość
wejść

Stawka/
1,5 godz.

Przedmiot
korzystania

Uwagi/66,42 zł/
1,5 godz.

Inne legnickie kluby 
sportowe

1.943 161,5 112 2,16zł/
1,5 godz.
za grupę

bieżnia,
boisko sztuczne

wł. oświetlenie – 
11,5 godz.
wynajęty sprzęt

Korzystający
Ilość
osób

Ilość
godzin

Ilość
wejść

Stawka/
1,5 godz.

Przedmiot
korzystania

Uwagi/66,42 zł/
1,5 godz.

Stowarzyszenia, 
organizacje, zakłady 
pracy

1.056 47 48 10,80 zł boisko sztuczne, 
bieżnia

wł. oświetlenie –  
25 godz. 
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Inne formy wsparcia pozafinansowego.

Nazwa organizacji Forma wsparcia Kwota Uwagi

TPD Oddział Miejski, 
Al. Orła Białego 2

Zakupiono nagrody dla dzieci 
i młodzieży – laureatów XIII 
Regionalnego Konkursu 
Plastycznego i Fotograficznego 
„Chrońmy Przyrodę Ojczystą”

2.000,00 Wydział Ochrony 
Środowiska 
i Rolnictwa

9. Promocja działalności organizacji:

a) Formy promowania działań organizacji pozarządowych

1. Promocja w mediach
Biuro  Prezydenta,  współpracując  z  działającymi  na  terenie  miasta  organizacjami

pożytku  publicznego,  wiele  uwagi  poświęciło  w  2014  roku  promocji  i  popularyzacji  ich
działalności  w mediach  lokalnych,  regionalnych i  ogólnopolskich.  Ważne  przedsięwzięcia
organizacji, towarzystw i stowarzyszeń pozarządowych dobrze służące lokalnej społeczności
prezentowane były:

• w  codziennych  serwisach  informacyjnych  „Wiadomości  z  legnickiego  ratusza”
przekazywanych  do  ok.  130  stałych  odbiorców  w  redakcjach  mediów  pisanych
i elektronicznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,

• na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Legnicy  www.legnica.eu  oraz  na  profilach
miasta w mediach społecznościowych: Facebooku i Naszej-Klasie,

• w cyklicznej audycji Radia Plus „Legnica. Z nią zawsze po drodze”,
• w serwisie samorządowym Polskiej Agencji Prasowej,
• w gazetach codziennych i tygodnikach o zróżnicowanym zasięgu,
• w  Miejskim  Informatorze  Kulturalnym,  ukazującym  się  w  nakładzie  5  tys.

Egzemplarzy,
• w Magazynie Miejskim „Legnica.eu” (miesięcznik ukazujący się w nakładzie 10 tys.

egzemplarzy).

2. Patronaty Prezydenta Legnicy nad przedsięwzięciami organizacji i stowarzyszeń:
• 95-lecie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce i 70-lecia w Legnicy,

wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. 
• III Legnickie Dni Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej, wnioskodawca:

Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”.
• „Mini Max o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy”, cykl Samochodowych Mistrzostw

Automobilklubu Dolny Śląsk, wnioskodawca: Automobilklub Dolny Śląsk.
• XVII Wojewódzkie Mistrzostwa Dolnego Śląska w Halowej Piłce Nożnej Chłopców

OHP, wnioskodawca: Środowiskowy Hufiec Pracy w Legnicy.
• projekt  „Story  Line  Approach  –  współpraca  uczniów  szkół  zawodowych

i pracodawców w poszukiwaniu  rozwiązań  dla  klimatu”,  wnioskodawca:  Fundacja
Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy.

• III Międzynarodowy Tydzień Głuchego, wnioskodawca Europejskie Centrum Obsługi
Głuchych w Legnicy.
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• VII Konferencja Transportu Drogowego „Publiczny ekologiczny transport drogowy”,
wnioskodawcy: Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zagłębia
Miedziowego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Legnicy.

• Turniej  Brydża  Sportowego  „Miedziana  Kadź”,  wnioskodawca:  Klub  Sportowy
„Konfeks”.

• WROSTJA  15.  Prezentacje  Monodramów  na  Dolnym  Śląsku  w  ramach  48.
Wrocławskich  Spotkań  Teatru  Jednego  Aktora,  wnioskodawcy:  Ośrodek  Kultury
i Sztuki, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru.

• Dzień Dziecka, wnioskodawca: Caritas Diecezji Legnickiej.
• Dzień Inwalidy,  wnioskodawca: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Legnicy.
• III  Ogólnopolski  Festiwal  Piosenki  Harcerskiej  i  Turystycznej  „Azymut”,

wnioskodawca: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska.
• Konkurs  Fotograficzny  im.  Mieczysława  Pawełka,  wnioskodawca:  Towarzystwo

Miłośników Legnicy „Pro Legnica”.
• Festyn  „Wybieram  sport  i  bezpieczeństwo”,  wnioskodawca:  Polski  Związek

Głuchych,  Terenowy  Ośrodek  Rehabilitacji  i  Wsparcia  Społecznego  dla  Osób
Niesłyszących w Legnicy.

• Międzyszkolny Turniej Strzelecki kończący rywalizacje w Szkolnej Lidze Strzeleckiej
w roku szkolnym 2013/2014, wnioskodawca: Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w
Legnicy.

• XXIII Puchar Dolnego Śląska w Karate WKF – Silesia Cup 2014, wnioskodawca:
Klub Karate Shotokan „Tora”.

• XXVIII Międzynarodowy Halowy Turniej  Mikołajkowy, wnioskodawca: Okręgowy
Związek Piłki Nożnej w Legnicy.

• Zawody  psiego  posłuszeństwa,  wnioskodawca:  Stowarzyszenie  Rally  Obedience
Gdańsk.

• Turniej  piłki  nożnej  „Solidarni”  w  ramach  25.  rocznicy  wyborów  czerwcowych,
wnioskodawca: Środowiskowy Hufiec Pracy w Legnicy.

• XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II  - Świętymi Bądźcie”, wnioskodawca:
Rada Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

• Festiwal  Osób  Niepełnosprawnych  Regionu  Legnickiego  „Piosenką  Malowane”,
wnioskodawca:  Stowarzyszenie  Przyjaciół  i  Rodziców  Osób  z  Upośledzeniem
Intelektualnym „Jutrzenka”.

• X Jubileuszowe Dni Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na polskiej ludności na
Kresach  Wschodnich  przez  bojówki  OUN – UPA,  wnioskodawca:  Stowarzyszenie
Kulturalne „Krajobrazy”.

• V Festiwal  Legnickich  Organizacji  Pozarządowych  FLOP SHOW,  wnioskodawca:
Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica”.

• Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Karate WKF
–  Legnica  2014  oraz  XV European  Cuprum  Cup  In  Karate  Legnica  Open  2014
(Europejski Puchar Miedzi w Karate), wnioskodawca: Klub Karate Shotokan „Tora”.

• 60-lecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy,
wnioskodawca: PTTK Legnica.

• Legnicka Jesień Miedziana, wnioskodawca: Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro
Legnica”.

• Dni  Seniora  Jubilata,  wnioskodawca:  Zarząd  Oddziału  Okręgowego  Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Legnicy.

• XII  Legnicka  Paraolimpiada  TPD  2014  oraz  Festyn  Rodzinny  „Pożegnanie  Lata
2014”, wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
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• „Od  integracji  do  aktywnej  rehabilitacji”,  wnioskodawca:  Fundacja  Aktywnej
Rehabilitacji Region Dolnośląski w Bolesławcu.

• Zawody  Sportowe  z  okazji  Święta  Osób  Niesłyszących,  wnioskodawca:  Polski
Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób
Niesłyszących w Legnicy.

• Międzynarodowy Turniej  Strzelecki  rozpoczynający  rywalizację  w  Szkolnej  Lidze
Strzeleckiej  w  roku  szkolnym 2014/2015,  wnioskodawca:  Zarząd  Powiatowy Ligi
Obrony Kraju w Legnicy.

3. Współpraca legnickiego III sektora z instytucjami kultury i spółkami komunalnymi
-  wsparcie  logistyczne,  organizacyjne,  transport,  nagłośnienie,  użyczanie
organizatorom imprez obiektów oraz terenów gminnych.

4. Fundowanie  nagród,  statuetek,  udostępnianie  miejskich  gadżetów  promocyjnych
i wydawnictw w 2014 r.
Wykaz wydarzeń:

• Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego,
• 49. edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich,
• Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie,
• Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Złotego Lwa,
• Letnie seminarium karate z Guseppe Beghetto,
• Turniej UEFA Regions’Cup,
• Mecz bokserski Polska vs Ukraina,
• Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajowy w Piłce Nożnej.

b) Wykaz  podmiotów  oraz  przedsięwzięć  i  inicjatyw  legnickich  organizacji  pożytku
publicznego promowanych w roku 2014 w mediach:

• Legnicki 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży przez ZHP i inne podmioty

pozarządowe,  biorące  udział  w  konkursach  na  dofinansowanie  przez  gminę
wypoczynku dzieci i młodzieży, a także akcja „Betlejemskie Światełko Pokoju”. 

• Sportowe osiągnięcia legnickich klubów sportowych zajmujących się sportami walki.
• Przyznawanie,  w  drodze  konkursu,  dotacji  miasta  na  realizację  zadań  przez

organizacje i stowarzyszenia, w tym kluby sportowe.
• Promowanie i popularyzowanie osiągnięć zawodników legnickich klubów sportowych

w indywidualnych i grupowych dyscyplinach.
• Popularyzacja działalności Legnickiej Rady Seniorów.
• Popularyzacja programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
• Promocja inicjatyw i osiągnięć Fundacji Wspierania Kultury Ruchu „Ocelot”.
• Współpraca miasta i prezydenta z Oddziałem Związku Sybiraków w realizacji idei

budowy  Pomnika  Zesłańcom  Sybiru  na  przebudowywanym  placu  Sybiraka.
Prezentowanie statutowej działalności związku.

• Promowanie sukcesów młodych szachistów zrzeszonych w ASSZ Miedź Legnica oraz
pływaków z Klubu „Wankan” i Delfinek.

• Akcja  informacyjna  na  temat  Dolnośląskich  Targów  Organizacji  Pozarządowych
2014.

• Propagowanie działań Fundacji  Aktywny Poznań prowadzącej  w Legnicy program
aktywizacji zawodowej „Weź swój los we własne ręce”.

• Przedsięwzięcia  Stowarzyszenia  „Kobiety  Europy”:  Wielkanoc  w  Rynku,  Wigilia
Narodów.
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• Przedsięwzięcia  Towarzystwa  Miłośników Legnicy „Pro  Legnica”  (m.in.  Legnicka
Jesień Miedziana oraz comiesięczne jarmarki).

• Inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: żywnościowa pomoc dla najbiedniejszych,
festyny i konkursy dla dzieci, wyróżnienia dla osób, firm i instytucji wspierających
działania  TPD  „Sercem  za  Serce”,  organizacja  letniego  i  zimowego  wypoczynku
dzieci i młodzieży, paraolimpiada, obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
oraz jubileusze 95-lecia TPD w Polsce i 70 lat funkcjonowania organizacji w Legnicy
i na Dolnym Śląsku.

• XVII  Międzynarodowy  Festiwal  Folklorystyczny  Mniejszości  Narodowych
i Etnicznych „Świat  pod Kyczerą”  zorganizowany przez Łemkowski  Zespół  Pieśni
i Tańca „Kyczera”.

• Osiągnięcia Fundacji Satyrykon.
• Inicjatywy  Polskiego  Związku  Głuchych  służące  ułatwieniu  niepełnosprawnym

dostępu do administracji oraz kontaktu z policją. Informowanie o Międzynarodowym
Tygodniu Głuchych. 

• Wsparcie  informacyjne  w  kampanii  naboru  kandydatów  do  Dolnośląskiej  Rady
Działalności Pożytku Publicznego. 

• Popularyzacja oferty Mobilnego Biura Doradczego Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży
kierowanej do organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą. 

• Popularyzacja  Marszu  ku  Zdrowiu  organizowanego  przez  Ruch  Kobiet  do  Walki
z Rakiem Piersi Europa Donna. 

• Działania popularyzujące sport rowerowy (np. Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej
Ekorama-Legnica)  oraz  organizacja  Europejskiego  Dnia  Bez  Samochodu  przez
stowarzyszenia związane z rekreacją rowerową.

• Wsparcie  informacyjne  udzielone  Fundacji  DKMS  Baza  Dawców  Komórek
Macierzystych organizującej dwudniową akcję w Legnicy. 

• Promocja  dorocznej  Konferencji  legnickich  organizacji  pozarządowych,  która
zajmowała  się  m.in.  konsultowaniem  programu  współpracy  gminy  z  podmiotami
pożytku publicznego na rok 2015. 

• Promowanie V Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP Show.
• Promocja konferencji  „Wolontariat  siłą  organizacji”,  organizowanej  przez Fundację

Futurama. 
• Uczczenie  96.  rocznicy  Powstania  Wielkopolskiego  przez  m.in.  legnicki  oddział

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

c) Systematycznie rośnie ilość użytkowników korzystających zarówno z serwisowych
informacji, zamieszczanych na stronie www.legnica.eu, jak i w zakładce poświęconej
organizacjom pozarządowym. W 2014 roku statystyki odnotowały blisko 500 tysięcy
odwiedzin i prawie 1,3 mln odsłon. Nie jest natomiast możliwe precyzyjne określenie
ilości odbiorców informacji przekazywanych przez rzecznika prasowego Prezydenta
Miasta w ramach codziennego serwisu „Wiadomości z legnickiego ratusza”. 

d) Samorząd jest otwarty na wszelkie formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
w zakresie promowania ich działalności i informowania o przedsięwzięciach. Coraz
częściej  odbywa  się  to  z  inicjatywy  samych  zainteresowanych  organizacji,  które
w rzetelny sposób informują o planowanych działaniach służby prasowe Prezydenta
Miasta i wydział odpowiedzialny za współpracę z III sektorem.
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10. Realizacja celów Programu współpracy 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi nie odbywa się w próżni. Jej
ramy określa cały system prawny, począwszy od Konstytucji RP, a skończywszy na aktach
prawnych  dotyczących  finansów publicznych  i  rozwiązań  dotyczących  różnych  obszarów
życia społecznego. Należy jednak podkreślić, że istnieje cała sfera działań, w której lokalna
społeczność  może  wykazać  się  aktywnością  i  inicjatywą.  Analiza  danych  zebranych
w sprawozdaniu pozwala stwierdzić, że współpraca w ramach realizacji Programu w 2014 r.
systematycznie się rozwijała i służyła osiąganiu określonych w nim celów. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na współpracę
z III sektorem od paru lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, tak było i w tym okresie
sprawozdawczym.  Wzrasta  zainteresowanie  otwartym konkursem ofert  na  dofinansowanie
wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze źródeł
zewnętrznych  oraz  pozyskiwaniem  dotacji  w  trybie  artykułu  19a  ustawy  o  działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie.  Na  szczególną  uwagę  zasługuje  współpraca
w zakresie  promocji  organizacji,  a  także  potrzeba  zintensyfikowania  działań  na  rzecz
wspierania  wolontariatu.  Program,  wciąż  aktualizowany  i  konsultowany,  jest  dobrym
„przewodnikiem” samorządu i NGO po wszystkich płaszczyznach współpracy. Wciąż warto
przy  tym  dyskutować  nad  standaryzacją  usług  społecznych,  rozwojem  partnerstwa
projektowego i szeroko pojętej kultury współpracy. W tym kontekście podkreślić należy rolę
Miejskiej  Rady Działalności  Pożytku  Publicznego  w Legnicy  oraz  innych  ciał  doradczo-
konsultacyjnych.

Sprawozdanie  będzie  podstawą  do  opracowania  Programu  współpracy  na  rok
następny.

        Zastępca Dyrektora                                                               Prezydent

       Wydziału  Oświaty, Kultury i Sportu                 Miasta Legnicy

                       Adam Sikorski                        Tadeusz Krzakowski
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