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Opracowanie przedstawia w sposób syntetyczny współpracę Gminy Legnica z organizacjami
pozarządowymi, realizowaną w 2015 r. a polegającą zarówno na zlecaniu zadań publicznych,
jak 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., nowelizowana kilkakrotnie, ostatnio w roku sprawozdawczym.

Rozwojowi  dialogu  obywatelskiego  służyła  kontynuowana  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,  Miejską  Radą  Seniorów  w  Legnicy  oraz
Młodzieżową Radą Miejską Legnicy. Aktywności obywatelskiej sprzyjał nacisk kładziony na
wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności,  współtworzenie
dokumentów  strategicznych,  konsultowanie  prawa  lokalnego.  Rozwijał  się  i  zmieniał
Legnicki Budżet Obywatelski, m.in. dzięki informacjom uzyskanym od samych legniczan w
ankiecie ewaluacyjnej. Istotnym elementem współpracy było zaangażowanie przedstawicieli
trzeciego  sektora,  którzy  podejmowali  inicjatywy  mające  na  celu  poprawę  efektywności
swoich przedsięwzięć poprzez wspieranie liderów, organizację szkoleń, wzmocnienie działań
informacyjno-promocyjnych,  sprawną  wzajemną  komunikację.  Dobrym w tym kontekście
wzorem  jest  organizacja  Festiwalu  Legnickich  Organizacji  Pozarządowych  FLOP Show,
atrakcyjnego forum prezentacji i promocji legnickich NGO. Jego szósta edycja odbyła się 17
października 2015 r. w Galerii Piastów.

Sprawozdanie, którego wzór został wypracowany międzysektorowo, jest przygotowywane na
podstawie  informacji  otrzymanych  z  wydziałów  merytorycznych  oraz  podległych
samorządowi jednostek. Odpowiada poszczególnym punktom „Programu współpracy Gminy
Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2015”.  Program ten określa  formy,  zasady,  zakres  oraz cele
współpracy.  Jest  z  roku  na  rok  konsultowany  i  aktualizowany  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.  Warto  już  w  tym
miejscu nadmienić, że pod koniec 2015 r. - zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi –
rozpisany  został  otwarty  konkurs  ofert  dla  organizacji  pozarządowych  na  prowadzenie
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Podstawową  formą  współpracy  w  realizacji  zadań  publicznych  przez  organizacje
pozarządowe oraz  inne  ustawowo określone  podmioty realizujące  cele  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 2015
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

64.000,00 59.000,00 302.479,00 08.12.2014-
07.01.2015

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

524.000,00 524.000,00 132.213,00 08.12.2014-
07.01.2015

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)

08.12.2014-
07.01.2015

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

54.000,00 54.000,00 29.064,21 08.12.2014-
07.01.2015

20.02.2015-
10.03.2015

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

8.000,00 8.000,00 20.300,00 08.12.2014-
07.01.2015

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 6.400,00 08.12.2014-
07.01.2015
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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 2015

72.500,00 72.500,00 135.628,67 20.02.2015-
10.03.2015

21.09.2015-
14.10.2015

Organizacja wyjazdowych 
form wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży  
zamieszkałej w Legnicy - 
2015

104.500,00 104.500,00 46.331,00 15.04.2015-
15.05.2015

Działalność wydawnicza 
tematycznie związana 
z Legnicą

15.000,00 15.000,00 202,08 17.03.2015-
09.04.2015

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

20.000,00 20.000,00 52.728,10 17.03.2015-
09.04.2015

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

5.000,00 5.000,00 241,95 17.03.2015-
09.04.2015

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 19.500,00 10.268,00 17.03.2015-
30.04.2015
(30.06.2015 
– II termin)

RAZEM 1.047.000,00 1.041.500,00 735.856,01

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 
osób bezdomnych 
i ubogich, które własnym 
staraniem nie mogą go 
sobie zapewnić 

60.000,00 60.000,00 21.797,00 03.12.2014- 
02.01.2015                

Pomoc społeczna / 
Prowadzenie 
środowiskowego domu 
samopomocy dla 36 osób

500.036,00 500.036,00 59.464,00 27.11.2012-
18.12.2012*
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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 38.816,00 03.12.2014- 
02.01.2015

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

1.110.000,00 1.110.000,00 92.381,00 03.12.2014- 
02.01.2015

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom społecznym

386.500,00 353.500,00 254.325,00 03.12.2014- 
02.01.2015

Ochrona i promocja 
zdrowia

12.500,00 12.500,00 3.760,00 08.05.2015-
29.05.2015

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

27.500,00 27.500,00 11.201,00 08.05.2015-
29.05.2015

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 2.200,00 03.12.2014- 
02.01.2015

RAZEM 2.196.536,00 2.163.536,00 483.944,00
*Konkurs ogłoszony w 2012 r. na okres trzech lat (2013-2015), umowa aneksowana co roku

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 21.01.2015-
12.02.2015

RAZEM 10.000,00 10.000,00 2.600,80
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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.),  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j.t.)  oraz uchwały Nr L/509/14 z
dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego w 2015 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.  08.12.2014  r.  –  na  realizację  zadań  publicznych  dotyczących  kultury fizycznej,  sportu

i turystyki w zakresie:
a)  szkolenia  dzieci  i  młodzieży  utalentowanej  w  sportach  indywidualnych  oraz  grach

zespołowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów,
b) prowadzenia i organizacji 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.  20.02.2015  r.  –  ciąg  dalszy  zadania  –  na  organizację  i  prowadzenie  zajęć  sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportu.
3. 20.02.2015 r. -  na organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu
ponadregionalnym,  krajowym  i  międzynarodowym  (turnieje,  mityngi)  oraz  udział
w zawodach w okresie od marca do października 2015 r.
4. 17.03.2015 r. -  na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury
i tradycji narodowych.
5.  17.03.2015  r.  -  na  „Dofinansowanie  wkładu  własnego  organizacji  pozarządowych  do
projektów  współfinansowanych  ze  środków  funduszy  europejskich  i  innych  źródeł
zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta” w 2015 r.
6. 15.04.2015 r. – na organizację wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
7.  21.09.2015  r.  –  ciąg  dalszy  zadania -  na organizację  w  Legnicy  imprez  sportowych
i rekreacyjnych  o  zasięgu  ponadregionalnym,  krajowym  i  międzynarodowym  (turnieje,
mityngi) oraz udział w zawodach okresie od października do grudnia 2015 r.

W  przeprowadzonych  w  2015  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
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169/UM/2014 z dnia 29 grudnia 2014 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 uczestniczyły: pani Barbara Morawiec (Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich)  oraz  pani  Barbara  Galant  z  Polskiego  Stowarzyszenia  Szczęśliwych  Emerytów
(jako członkinie komisji  konkursowej powołane zarządzeniem Nr 36/UM/2015 Prezydenta
Miasta Legnicy z dnia 18 marca 2015 r.). W skład komisji konkursowej powołanej w sprawie
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji
pozarządowych (zarządzenie Nr 52/UM/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.) weszło pierwotnie
dwoje  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  –  pani  Joanna  Czabajska-Pastuszek
(Fundacja  FUTURAMA)  oraz  pan  Rafał  Plezia  (Stowarzyszenie  Geocaching  Polska).  W
związku z tym, że z racji powiązań z organizacjami starającymi się o dotację nie mogli brać
udziału w ocenie ofert, zostali odwołani (zarządzeniem Nr 86/UM/2015 z dnia 10 czerwca
2015  r.),  a  na  ich  miejsce  Prezydent  powołał  panią  Barbarę  Morawiec  (Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich) oraz pana Roberta Pireckiego (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. 3 grudnia 2014 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.  8  maja  2015  r.  Prezydent  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 167/UM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23 grudnia
2014  r.  w sprawie  powołania  komisji  konkursowej  do  przeprowadzenia  wyboru  ofert  na
realizację  w/w  zadań  w  charakterze  przedstawicieli  społecznych  z  ramienia  organizacji
pozarządowych  uczestniczyli  w  niej  panowie  Mirosław  Sosnowski  (Stowarzyszenie  Piłki
Siatkowej na Siedząco) i Bernard Dawicki (Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy
„Nie Jesteś Sam”).
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Wydział Infrastruktury Komunalnej
Otwarty konkurs ofert z 21 stycznia 2015 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 Maria Strembicka ze
Stowarzyszenia Kobiety Europy (zarządzenie  Nr 12/UM/2015 Prezydenta Miasta  Legnicy
z dnia 4 lutego 2015 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

Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej „Siódemka”, 
Rynek 34, 
59-220 Legnica

5.000,00
4.000,00 
(wnioski w trybie 19a; 
uzyskały dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Uczniowski Klub Sportowy 
„Dziewiątka”, 
ul. Marynarska 31, 59-220 Legnica

8.800,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Klub Sportowy „Konfeks”, 
ul. Grabskiego 24, 
59-220 Legnica

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

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Klub Sportowy Feniks Legnica,              
ul. Drukarska 19/4, 
59-220 Legnica

1.500,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Klub Sportowy Wankan, 
ul. Gombrowicza 43/15, 
59-220 Legnica

3.000,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Uczniowski Klub Sportowy przy 
I Liceum Ogólnokształcącym, 
pl. Klasztorny 7, 59-220 Legnica

2.000,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Fundacja Mogę-Chcę-Potrafię, 
ul. Pocztowa 5/6, 
59-220 Legnica

2.438,95
(wniosek w trybie 19a; 
odrzucony z przyczyn formalnych)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Klub Sportowy „Feniks” Legnica, 
ul. Drukarska 19/4, 
59-220 Legnica

3.965,00
(wniosek w trybie 19a; 
odrzucony z przyczyn formalnych)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
ul. Lotnicza 26, 
59-220 Legnica

7.300,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Fundacja TEATR AVATAR, 
ul. Chojnowska 2, 
59-220 Legnica

5.920,00 – wykorzystano 5.760,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Łemkowski Zespół Pieśni 
i Tańca „Kyczera” w Legnicy, 
ul. Zofii Kossak 5, 59-220 Legnica

10.000,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych 
Emerytów, ul. Witelona 10 p. 307, 
59-220 Legnica

7.730,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, 
ul. Staszica 2/6, 
59-220 Legnica

2.000,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Związek Ukraińców w Polsce 
(Zarząd Koła w Legnicy), 
ul. Szkolna 10, 59-220 Legnica

5.000,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)
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Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Stowarzyszenie Kulturalne 
„Krajobrazy”, ul. Zielona 5/6, 
59-220 Legnica

2.050,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Miejski w Legnicy, 
ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica

6.000,00
(wniosek w trybie 19a; 
uzyskał dofinansowanie)

Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych 
Emerytów, ul. Witelona 10 p. 307, 
59-220 Legnica

7.860,00
(wniosek w trybie 19a; 
odrzucony z przyczyn formalnych)

Wydział 
Infrastruktury 
Komunalnej

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
o/Legnica, ul. Złotoryjska 50/1,
59-220 Legnica

10.000,00
(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  2015
87.300,00 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.
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 2015 r. pozostała w rezerwie celowej. 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Środki  finansowe z  konkursu  w zakresie  przeciwdziałania  patologiom społecznym

zostały  przesunięte  na  realizację  zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

 
Wydział Infrastruktury Komunalnej
Wszystkie środki zaplanowane w budżecie na zadania w ramach sterylizacji, kastracji

i leczenia kotów wolno żyjących oraz ich dokarmiania zostały wydatkowane.
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Podsumowanie
 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o  wolontariacie  przekazano  w  2015  r.  organizacjom  pozarządowym  dotacje  w  trybie
otwartych  konkursów ofert  w  wysokości  3.215.036,00  zł.  W tym kwotę  1.110.000,00  zł
przeznaczono na Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze (Dom Dziecka) Zgromadzenia Sióstr
św. Elżbiety.  Ponadto na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
przyznano  500.036,00  zł  na  prowadzenie  środowiskowego  domu  samopomocy  przy  ul.
Wojska  Polskiego.  87.300,00 zł  organizacje  pozarządowe otrzymały w trybie  art.  19a  tej
ustawy. 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 2015 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.). Łączna kwota to 3.502.336,00 zł.

Ponadto  123.300,00  zł  wydatkowano  na  wsparcie  prowadzenia  3  legnickich
warsztatów terapii  zajęciowej  (z  mocy ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U.2011.127.721 j.t.).

W 2015  r.  organizacje  pozarządowe  otrzymały  z  Gminy  Legnica  w  różnych
trybach i z mocy różnych ustaw środki finansowe w łącznej wysokości 3.625.636,00 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 wędrownych, konkursów 
wiedzy i piosenki turystycznej

19.02-18.12 8.000,00 20.300,00 - 8.000,00

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

Wakacyjna Przygoda z Piłką

Miedź Legnica Cup
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

28.01-18.12

28.01-18.12

25.05-30.09

25.05-31.07

50.000,00

450.000,00

6.000,00

15.000,00

2.300,00

12.825,00

900,00

1.050,00

-

-

-

-

50.000,00

450.000,00

6.000,00

15.000,00

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

Piłka nożna - trampkarze i starsi 
z rejonu Tarninowa

XXI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 
Trampkarzy im. Wł. Jantury

Tenis stołowy - wszystkie kategorie 
wiekowe

28.01-18.12

28.01-18.12

25.05-31.07

28.01-18.12

50.000,00

33.000,00

2.000,0

4.000,00

4.100,00

7.000,00

300,00

800,00

-

-

-

-

50.000,00

33.000,00

2.000,00

4.000,00

4. KK Shotokan  
Tora, 

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 

Karate styl shotokan - wszystkie 
kategorie wiekowe

19.01-18.12 7.000,00 210.979,00 - 7.000,00
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ul. Mickiewicza 
21

fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

XVI CUPRUM CUP Międzynarodowy 
Turniej Karate 

XXIII Puchar Dolnego Śląska Karate 
WKF Młodzików

22.10-21.12

27.04-08.06

10.000,00

3.000,00

60.397,00

28.098,60

-

-

10.000,00

3.000,00

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 z okazji 774 rocznicy bitwy 
pod Legnicą

23.02-18.12

14.04-29.05

14.000,00

4.000,00

8.600,00

3.955,00

-

-

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 - wszystkie kategorie 
wiekowe

Zawody Pływackie o Puchar Prezesa 
Dolnośląskiego Związku Pływackiego

XIII Zimowe Mistrzostwa Zagłębia 
Miedziowego w Pływaniu

19.01-18.12

14.04-29.05

21.10-20.11

7.000,00

3.000,00

4.000,00

7.740,00

1.600,00

1.600,00

-

-

-

7.000,00

3.000,00

4.000,00

7. Klub Szachowy 
„Miedź”,
ul.Kwiatkowskie-
go 4/3

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

Szachy - wszystkie kategorie 
wiekowe

Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w Szachach Szybkich

28.01-18.12

2.11-21.12

8.000,00

2.000,00

16.100,00

2.200,00

-

-

8.000,00

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

28.01-18.12 25.000,00 60.250,00 - 25.000,00

9. Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej
KS „Trójka”, ul. 
Mazowiecka 3

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

Czwartki lekkoatletyczne 14.04-20.11 4.000,00 400,00 - 4.000,00

10. UKS „Sprint”, Zadania publiczne 
w zakresie kultury 

Lekka atletyka – wszystkie kategorie 
wiekowe

28.01-18.12 5.000,00 15.150,00 - 4.868,88
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ul. Wierzyń-
skiego 1

fizycznej i sportu 
oraz turystyki
i wypoczynku 
dzieci i młodzieży

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

Piłka ręczna dziewcząt – wszystkie 
kategorie wiekowe

LION CUP Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

28.01-18.12

28.01-18.12

7.05-30.06

24.000,00

6.000,00

6.000,00

29.652,00

16.536,00

16.540,00

-

-

-

24.000,00

6.000,00

6.000,00

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

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

Kick boxing – wszystkie kategorie 
wiekowe

23.02-18.12 5.000,00 500,00 - 5.000,00

13. 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

VIII Międzynarodowy Turniej Piłki 
Ręcznej Młodzików „Mikołajek 
Handball Cup”

28.01-18.12

2.11-21.12

24.000,00

7.000,00

44.360,00

8.586,00

-

-

24.000,00

7.000,00

14. 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 

XXVII Memoriał Piłki Siatkowej 
Juniorów im. A. Kuchciaka

28.01-18.12

12.06-30.10

31.08-30.10

20.000,00

2.000,00

2.500,00

28.840,00

3.197,00

2.855,07

-

-

-

20.000,00

2.000,00

2.300,00

15. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Ekonom”,
pl. Słowiański 5 

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki – j.w.

Turniej koszykówki dziewcząt – 
STREETBALL 3x3

4.05-30.06 2.000,00 3.950,00 - 1.518,00
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16. Legnicki Szkolny
Związek 
Sportowy ul. 
Mazowiecka 3

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki – j.w.

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

19.01-18.12 60.000,00 0,00 - 59.966,00

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

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki – j.w.

Akrobatyka  – wszystkie kategorie 
wiekowe

14.04-18.12 5.000,00 13.024,21 - 5.000,00

18. TPD Oddział 
Miejski, Al. Orła 
Białego 2

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 
oraz turystyki – j.w.

Organizacja wyjazdowych form  
wypoczynku letniego dla  dzieci 
i młodzieży zamieszkałej w Legnicy

11.06-15.09 104.500,00 46.331,00 - 104.500,00

19. Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk,
ul. Lotnicza 26

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

Działalność wydawnicza tematycznie 
związana z Legnicą - „Szkice 
Legnickie” t. XXXVI

5.05-31.12 15.000,00 202,08 10.150,00 15.000,00

20. 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 - XVIII Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny „Świat pod 
Kyczerą”

12.05-30.11 20.000,00 52.728,10 10.000,00 20.000,00

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

Zadania publiczne 
w zakresie kultury 
i sztuki – j.w.

Organizacja wydarzeń kultywujących 
dawne zwyczaje i tradycje miasta, 
regionu oraz kraju – IV Legnickie Dni 
Romansu Polsko-Rosyjskiego 
im. L. Nowikowej

25.08-22.11 5.000,00 241,95 401,60 5.000,00

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

Dofinansowanie
wkładu własnego
organizacji poza-
rządowych do
projektów współ-
finansowanych ze
środków funduszy
europejskich 

Festiwal Form Audiowizualnych 
INTERMEDIALE 2015

15.05-31.12 10.000,00 1.421,41 3.000,00 10.000,00
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i innych źródeł
zewnętrznych
służących 
realizacji zadań
publicznych miasta

23. Fundacja 
Futurama, 
ul. Galileusza 
8/2a

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

Regionalny węzeł wsparcia – 
tworzenie sieci doradców 
wspierających III sektor w mieście 
Legnica

3.08-30.12 3.600,00 - 4.000,00 3.600,00

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

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

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

31.07-15.10 5.900,00 - 1.600,00 5.900,00

RAZEM 1.041.500,00 735.609,42 29.151,60 1.040.652,88

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
niefinansow.

Kwota
wykorzystanej

dotacji

1. Oddział  PTTK, 
Rynek 27

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Działalność na 
rzecz osób 
niepełno-
sprawnych

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

Działania na rzecz  zwiększenia 
uczestnictwa osób niepełnosprawn.
w aktywnych formach integracji 
turystyczno-krajoznawczej w Legnicy 
i okolicach

1.02-15.12

20.08-15.10

19.000,00

3.000,00

15.600,00

800,00

-

-

19.000,00

3.000,00

2. TPD Oddział 
Miejski, Al. Orła 
Białego 2

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom społ.

Organizacja wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży reprezentujących szkolne 
koła organizacji społecznych

25.01-31.07 39.000,00 92.924,00 - 39.000,00
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Działalność na 
rzecz osób 
niepełno-
sprawnych

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

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

Wspieranie działań na rzecz rozwoju 
integracji, sportu i rekreacji 
w środowisku dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej

20.02-16.12

1.05-31.12

20.08-31.10

7.000,00

40.000,00

4.000,00

3.700,00

1.500,00

438,00

-

-

-

7.000,00

40.000,00

4.000,00

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

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Ochrona 
i promocja zdrowia

Organizacja wypoczynku letniego dla 
członków szkolnych kół pozarządow. 
organizacji kościelnych

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

Działania w zakresie profilaktyki 
chorób zębów u dzieci i młodzieży

1.07-31.08

15.05-30.06

15.06-10.07

32.000,00

10.000,00

2.300,00

45.050,00

8.805,00

303,00

-

-

-

32.000,00

10.000,00

2.300,00

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

Działalność na 
rzecz osób 
niepełno-
sprawnych

Wspieranie działań promujących 
aktywny styl życia i rehabilitacji w 
ramach udziału legnickich grup 
sportowych w ogólnopolskich 
zawodach osób niepełnosprawnych

1.09-15.12 4.500,00 100,00 - 3.150,00

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

Ochrona 
i promocja zdrowia

Podniesienie stopnia edukacji 
zdrowotnej legniczanek w zakresie 
profilaktyki raka piersi poprzez 
uświadomienie roli i znaczenia badań 
mammograficznych dla zachowania 
zdrowia

1.07-09.11 2.400,00 2.038 - 2.400,00
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6. Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów 
i Inwalidów  
Oddział Okręg.
w Legnicy, 
pl. Słowiański 1

Działalność na 
rzecz osób 
niepełno-
sprawnych

Wspieranie działań na rzecz rozwoju 
kultury w środowisku osób niepełno-
sprawnych

1.09-31.10 3.000,00 7.200,00 - 3.000,00

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

Działalność na 
rzecz osób 
niepełno-
sprawnych

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

1.09-15.12 2.800,00 114,00 - 2.800,00

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

Ochrona 
i promocja zdrowia

Działalność na 
rzecz osób 
niepełnospraw-
nych

Pomoc psychofizyczna skierowana do
kobiet po chorobie nowotworowej 
piersi

Organizacja i promocja różnych form 
aktywnej rehabilitacji wśród 
zorganizowanych grup kobiet 
dotkniętych chorobą nowotworową

15.06-15.12

1.07-30.09

2.300,00

2.400,00

1.015,00

270,00

-

-

2.300,00

2.400,00

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 

1.07-15.12 2.400,00 270,00 - 2.400,00

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

1.02-30.12

24.01-31.08

20.000,00

8.500,00

0,00

5.220,00

3.100,00

-

20.000,00

8.500,00

11. Stowarzyszenie 
S.T.O.P.,
ul. Chojnowska 
81A

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Prowadzenie zajęć terapeutycznych 
dla uczestników grup wsparcia

1.02-30.11 5.400,00 5.450,00 - 4.959,42
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12. KS „Konfeks”,
ul. Grabskiego 
24

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Organizacja zajęć w okresie ferii 
zimowych i letnich dla dzieci 
i młodzieży 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 - 4.000,00

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 
psychoaktywnych

1.07-30.09

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

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

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

Organizacja festynów dla osób 
zagrożonych uzależnieniem

1.02-30.12

15.03-15.12

1.04-30.11

18.000,00

8.300,00

5.000,00

-

10.340,00

5.200,00

-

-

-

18.000,00

8.300,00

5.000,00

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 

1.02-30.12

1.02-31.12

19.000,00

39.000,00

1.000,00

20.368,00

-

-

19.000,00

39.000,00
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niepubliczne placówki opiekuńczo-
wychow. w rejonie Czarny Dwór

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

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy 
zastępczej

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

30.06-31.08

1.02-30.12

1.02-31.12

12.500,00

15.000,00

14.000,00

287,00

1.254,00

4.211,00

2.000,00

-

-

12.500,00

15.000,00

14.000,00

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

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy 
zastępczej

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

1.02-31.12 9.000,00 1.463,00 - 9.000,00

19. Świetlica
Środowiskowa
dla Dzieci 
i Młodzieży
„Bartek” przy
Parafii
Rzymskokat.
pw. Najświęt-
szego Serca
Pana Jezusa,
ul. Sikorskiego1

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym
Wspieranie rodziny
i systemu pieczy 
zastępczej

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 w rejonie Piekary

1.07-31.08

15.01-31.12

16.000,00

18.000,00

700,00

12.774,00

-

-

16.000,00

18.000,00

20. Rzymskokat. 
Parafia 
pw. NSPJ, 

Pomoc społeczna Zapewnienie posiłku osobom tego 
pozbawionym polegające na przygot. 
gorących posiłków dla osób 

15.01-31.12 60.000,00 21.797,00 - 60.000,00
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ul. Sikorskiego1 bezdomnych i ubogich, które własnym
staraniem nie mogą go sobie 
zapewnić

21. Stowarzyszenie
Młodzieży
„Spynacz”, 
ul. Sikorskiego1

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Wspieranie programów  
profilaktyczno-edukacyjnych dla 
uczniów legnickich szkół

1.02-01.12 5.000,00 390,00 - 5.000,00

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

Przeciwdziałanie  
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Prowadzenie zajęć profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży podejmujących 
zachowania ryzykowne

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 
Katolickich DL, 
ul. Tulipanowa 
1a

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 niezaradnych życiowo, 
mających problemy z prowadzeniem 
własnego gospodarstwa dom. i 
podjęciem zatrudnienia, warsztatów 
w zakresie przeciwdziałania 
przemocy oraz zajęć rekreacyjno-
ruchowych dla różnych grup wiek., 
również w formach wyjazdowych 

15.01-31.12 20.000,00 2.200,00 - 20.000,00

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

Wspieranie rodziny
i systemu pieczy 
zastępczej

Prowadzenie całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej

15.01-31.12 1.110.000,00 92.381,00 - 1.110.000,00

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

Pomoc społeczna Prowadzenie środowiskowego domu 
samopomocy dla 36 osób

02.01.2013-
31.12.2015
(umowa 
trzyletnia)

500.036,00 59.464,00 - 500.036,00
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ul. Wojska Pol. 
20

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

1.09-15.12 2.100,00 900,00 - 2.100,00

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

Działalność na 
rzecz osób nie-
pełnosprawnych

Promowanie aktywnej rehabilitacji dla 
osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
narządu ruchu z udział. członków ich 
rodzin, znajomych oraz wolontariuszy 
z wykorzystaniem Skateparku

15.06-15.12 3.500,00 250,00 798,00 3.474,97

28. Fundacja 
REDUGA, ul. 
Św. Trójcy 7/9C

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Realizacja programu profilaktyczno- 
wychowawczego  w  placówkach 
wsparcia dziennego

1.04-01.12 30.000,00 - - 30.000,00

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

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

Ochrona i 
promocja zdrowia

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

Promocja zdrowego stylu życia i 
aktywności ruchowej osób starszych 
SENIORIADA – 2015

1.04-01.12

1.07-25.09

9.500,00

3.100,00

1.000,00

134,00

-

-

9.009,19

3.100,00

30. Stowarzyszenie 
„Równość 
Człowieka 
Głuchego”, ul. 
Witelona 10

Działalność na 
rzecz osób nie-
pełnosprawnych

Organizacja pikniku sportowo-
integracyjnego dla środowiska osób 
niepełnosprawnych, mających 
problemy w komunikowaniu się

15.06-06.07 2.200,00 331,00 - 2.200,00

RAZEM 2.163.536,00 505.344,00 13.098,00 2.161.229,58
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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
niefinansow.

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.

10.03-04.12 10.000,00 2.000,00 600,80 10.000,00

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

1.484 800

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

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

CUP Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

Wakacyjna Przygoda z Piłką

Akademia Piłki Nożnej

3

120

698

400

400

200

100

700
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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 piłki nożnej juniorzy i młodsi z rejonu Tarninowa 

XXI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Wł. Jantury

Tenis stołowy - wszystkie kategorie wiekowe

2

200

200

90

60

500

250

350

300

100
4. KK Shotokan „Tora”, 

ul. Mickiewicza 21
Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe

XVI Cuprum Cup - Międzynarodowy Turniej Karate Shotokan 

XXIII Puchar Dolnego Śląska w Karate WKF Młodzików

110

450

450

400

700

300
5. OSŁ „Strzelec”,

ul. Górnicza 9
Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe

Międzynarodowy Turniej Łuczniczy Juniorów z okazji 774 rocznicy bitwy pod 
Legnicą 

47

220

100

200

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

Pływanie sportowe - wszystkie kategorie wiekowe

Zawody o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Związku Pływackiego

XIII Zimowe Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu

Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych w Olsztynie

176

261

380

5

650

45

100

570
7. Klub Szachowy „Miedź”, 

ul. Kwiatkowskiego 4/3
Szachy - wszystkie kategorie wiekowe

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich

170

105

35

60
8. LK Taekwon-do, 

ul. Żeromskiego 20B/28
Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe 169 100

9. UKS „Sprint”,
ul. Wierzyńskiego 1

Lekka atletyka - wszystkie kategorie wiekowe 50 180

10. UKS „Dziewiątka”,
ul. Marynarska 31

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

Piłka ręczna dziewcząt - wszystkie kategorie wiekowe

Udział w Ogólnopolskich Rozgrywkach Finału Pucharu Polski dzieci i młodzieży 

127

62

55

200

100

60
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w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców

LION CUP - Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców 435 300
11. MSPR „Siódemka”, 

Rynek 34
Piłka ręczna - junior i młodsi z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór

VIII Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików „Mikołajek Handball Cup”

Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej 

Udział w rozgrywkach piłki ręcznej Dolnośląskiej Ligi junior młodszy i młodsi 
z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór

110

150

170

85

300

300

900

200

12. MUKS „Ikar”, 
ul. Piastowska 3

Piłka siatkowa chłopców - wszystkie kategorie wiekowe

Grand Prix Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej 

XXVII Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. A. Kuchciaka

80

70

100

200

200

400
13. Ognisko TKKF „Olimp”, 

ul. Górnicza 9
Kick boxing - wszystkie kategorie wiekowe 36 10

14. UKS przy I LO,
pl. Klasztorny 7

Organizacja w Legnicy X Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych „Kormoran Beach
Party - Legnica 2015”

500 100

15. Klub Sportowy „Feniks”, 
ul. Drukarska 19/4 

II Bieg Mikołajkowy 400 100

16. Uczniowski Klub 
Sportowy „Ekonom”,
pl. Słowiański 5

Turniej koszykówki dziewcząt Streetball 3x3 30 100

17. Legnicki Szkolny Związek
Sportowy, 
ul. Mazowiecka 3

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

1.820 1.000

18. TPD Oddział Miejski, 
Al. Orła Białego 2

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
zamieszkałych na terenie Legnicy

Wakacje z TPD w Legnicy dla naszych młodych przyjaciół z Drohobycza

160

16

65

10
19. Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej LKS „Trójka”, 
ul. Mazowiecka 3

Czwartki lekkoatletyczne 370 50

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

Akrobatyka - wszystkie kategorie wiekowe 94 450
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21. Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Legnicy,
ul. Lotnicza 26

XXXVI Szkice Legnickie

Aktualne kierunki badań nad współczesną historią Legnicy. Konferencja 
popularnonaukowa z okazji 70-lecia Legnicy

15

10

ok. 1.000 – 
nabywcy, uczestnicy
kilku spotkań 
promocyjnych, 
czytelnicy bibliotek

ok. 120

22. Łemkowski Zespół Pieśni
i Tańca „Kyczera”,
ul. Zofii Kossak 5

XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” - edycja 
małopolska i dolnośląska

„Łemkonalia nad Newą”

30

5

ok. 20 partnerów 
(instytucje, 
organizacje itd.)
ok. 20.000 widzów

3.000

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

Organizacja wydarzeń kultywujących dawne zwyczaje i tradycje miasta, regionu 
oraz kraju - IV Legnickie Dni Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej

Dzień pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na polskiej ludności na Kresach przez
bojówki OUN-UPA

10

90

ok. 800 widzów

ok. 2.500

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

Festiwal Form Audiowizualnych INTERMEDIALE 2015 - ok. 390 uczestników

25. Fundacja Futurama,
ul. Galileusza 8/2a

Regionalny węzeł wsparcia – tworzenie sieci doradców wspierających III sektor 
w mieście Legnica

20 -

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

Dofinansowanie drugiego etapu projektu „Story Line Approach” w zakresie
organizacji Regionalnej Konferencji na rzecz przeciwdziałania zmianom
klimatycznym będącej wkładem własnym Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” 
do projektu”

53 -

27. Fundacja Teatr AVATAR, 
ul. Chojnowska 2

„Artyści Niezależni”” 30 2.500
120 - średnia liczba 
odwiedzin na stronie
inter. dziennie

28. Stowarzyszenie Pamięć i 
Dialog, ul Staszica 2/6

Legniccy Sybiracy. Konferencja popularnonaukowa 10 200

29. Związek Ukraińców w „Ukraińskie Klimaty” - ok. 1.000 widzów
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Polsce. Zarząd Koła w 
Legnicy, ul. Szkolna 10

30. Polskie Stowarzyszenie 
Szczęśliwych Emerytów, 
ul. Witelona 10

Integracja międzypokoleniowa przez sztukę na rzecz aktywności społecznej 
legnickich seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pn. „Opowiemy 
Wam Bajkę”

40 500

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

200

-

-

2. TPD Oddział Miejski 
Al. Orła Białego 2

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego 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 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

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 kół 

130

2.000

-

-
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pozarządowych organizacji kościelnych

Działania w zakresie profilaktyki chorób zębów u dzieci i młodzieży 36 -

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

Wspieranie działań promujących aktywny styl życia i rehabilitacji w ramach udziału 
legnickich grup sportowych w ogólnopolskich zawodach osób niepełnosprawnych

10 -

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

Podniesienie stopnia edukacji zdrowotnej legniczanek w zakresie profilaktyki raka 
piersi poprzez uświadomienie roli i znaczenia badań mammograficznych dla 
zachowania zdrowia

800 3.500

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
w wieku senioralnym

40 -

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

Organizacja i promocja różnych form aktywnej rehabilitacji wśród zorganizowanych 
grup kobiet dotkniętych chorobą nowotworową

324

31

-

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. 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. Stowarzyszenie S.T.O.P.,
ul. Chojnowska 81A

Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczestników grup wsparcia 320

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

Organizacja festynów dla osób zagrożonych uzależnieniem

268

160

87

-

-

-
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

162

-

-

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

120

80

-

-

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

Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym 500 -

21. Stowarzyszenie Młodzieży
„Spynacz”, ul. Sikorskiego 1

Wspieranie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów legnickich szkół 150 -
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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 

70 -

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. Fundacja REDUGA, 
ul. Św. Trójcy 7/9C

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego w placówkach wsparcia 
dziennego

166 -

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

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

Promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej osób starszych 
SENIORIADA 2015

120

120

-

30. Stowarzyszenie „Równość 
Człowieka Głuchego, 
ul. Witelona 10

Organizacja pikniku sportowo-integracyjnego dla środowiska osób 
niepełnosprawnych, mających problemy w komunikowaniu się

100 -
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4. Wolontariat w zakresie realizacji zadań publicznych

L.p
Nazwa organizacji Nazwa własna zadania

Liczba wolontariuszy Godziny pracy
stałych akcyjnych stali akcyjni

1. Uczniowski Klub Sportowy 
„Ekonom” Legnica

Turniej koszykówki dziewcząt Streetball 3x3 3 - 15 h -

2. Klub Sportowy „Wankan” Pływanie – wszystkie kategorie wiekowe 2 - 60 h -

3. Klub Karate Shotokan 
„Tora”

Karate styl shotokan – wszystkie kategorie wiekowe

XVI CUPRUM CUP – Międzynarodowy Turniej Karate

XXIII Puchar Dolnego Śląska w Karate WKF Młodzików

15

15

15

5

-

-

135 h

120 h

90 h

40 h

-

-
4. Uczniowski Klub Sportowy 

przy I LO
Organizacja w Legnicy X Festiwalu Plażowych Gier 
Zespołowych „Kormoran Beach Party - Legnica 2015”

16 6 224 h 84 h

5. Klub Sportowy „Feniks” II Bieg Mikołajkowy 8 1 5 h 56 h

6. Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Ikar”            

Grand Prix Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej
XXVII Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. A. Kuchciaka

Grand Prix Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej

- 4

4

- 64 h

48 h
7. Łemkowski Zespół Pieśni 

i Tańca „Kyczera”
XVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod 
Kyczerą”

„Łemkonalia nad Newą”

10

2

20

-

2.500 h

50 h

3.500 h

-
8. Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk w Legnicy
Aktualne kierunki badań nad współczesną historią 
Legnicy. Konferencja popularnonaukowa z okazji 70-lecia 
Legnicy

4 - 25 h -

9. Stowarzyszenie Kulturalne 
„Krajobrazy”

Organizacja wydarzeń kultywujących dawne zwyczaje 
i tradycje miasta, regionu oraz kraju - IV Legnickie Dni 
Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej

Dzień pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na polskiej 
ludności na Kresach przez bojówki OUN-UPA

4

2

-

-

200 h

10 h

-

-

10. Fundacja Teatr AVATAR „Artyści Niezależni” 10 - ok. 960 h -

11. Fundacja Futurama Regionalny węzeł wsparcia – tworzenie sieci doradców 
wspierających III sektor w mieście Legnica

3 10 ok. 20 h 4 h
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12. Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja”, 

Dofinansowanie drugiego etapu projektu „Story Line
Approach” w zakresie organizacji Regionalnej Konferencji
na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym będące
wkładem własnym Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” 
do projektu”

2 - ok. 40 h -

13. Związek Ukraińców w 
Polsce. Zarząd Koła w L-cy

„Ukraińskie klimaty” - 15 - 75 h

14. Stow. Wspierania Inicjatyw 
Artystycznych i Kulturalnych
NETCETERA

Festiwal Form Audiowizualnych INTERMEDIALE 2015 3 - 36 h -

15. Polskie Stowarzyszenie 
Szczęśliwych Emerytów

Integracja międzypokoleniowa przez sztukę na rzecz 
aktywności społecznej legnickich seniorów znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej pn. „Opowiemy Wam 
Bajkę”

4 45 40 h 90 h

16. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski

Dotyczy wszystkich projektów 
(szacunkowe dane dotyczące 2015 r.)

80 400 - -

17. Legnickie Stowarzyszenie 
Profilaktyki Uzależnień 
„Razem”

Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego  
w  placówkach wsparcia dziennego

2 - 72 h -

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

2 - 20 h -

19. 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 -

20. Fundacja 
„Otwarte serce”

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

- 10 - -

21. Legnickie Stowarzyszenie 
Amazonek „Agata”

Pomoc psychofizyczna skierowana do kobiet po chorobie 
nowotworowej piersi

- 2 -

22. 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

23. Uczniowski Klub Sportowy 
„Sprint”

Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
podejmujących zachowania ryzykowne

- 1 - 18 h

24. Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

Wspieranie działań na na rzecz rozwoju kultury 
w środowisku osób niepełnosprawnych 

4 - - -
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25. 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 - -

26. Stowarzyszenie „Równość 
Człowieka Głuchego”

Organizacja pikniku sportowo-integracyjnego dla 
środowiska osób niepełnosprawnych, mających problemy 
w komunikowaniu się

- 5 - -
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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.

7.

8.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i 
Przyjaciół „Nadzieja”, 
ul. Pomorska 19

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

3.200,00 Oferta nie spełniała wymogów 
merytorycznych

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

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

2.500,00 Oferta nie spełniała wymogów 
merytorycznych

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

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

3.300,00 Oferta nie spełniała wymogów 
merytorycznych

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw 
Oświatowo – 
Wychowawczych 
im. Teresy Kras,
ul. Fabryczna 15,
Lublin

Organizacja wyjazdowych 
form wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży 
zamieszkałej w Legnicy 

104.500,00 Oferta otrzymała mniejszą ilość
punktów

Fundacja na Rzecz 
Dzieci Zagłębia 
Miedziowego,
ul. Okrzei 10

Organizacja wyjazdowych 
form wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży 
zamieszkałej w Legnicy 

9.490,00 Oferta otrzymała mniejszą ilość
punktów

Fundacja na Rzecz 
Dzieci Zagłębia 
Miedziowego, 
ul. Okrzei 10

Organizacja wyjazdowych 
form wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży 
zamieszkałej w Legnicy 

20.350,00 Oferta otrzymała mniejszą ilość
punktów

Stowarzyszenie Salon 
Literacki, ul. Wandy 
8a/2, Warszawa

Działalność wydawnicza 
tematycznie związana 
z Legnicą

5.600,00 Oferta otrzymała mniejszą ilość
punktów.

Polskie 
Stowarzyszenie 
Perkusyjne, 
ul. 1-go Maja 19 of., 
Opole

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

18.000,00 Oferta nie spełniała wymogów 
formalnych.

6. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

1.  Pomoc  udzielana  w  razie  potrzeby  na  etapie  konstruowania  oferty,  przygotowania
sprawozdania  finansowego  oraz  kompletowania  niezbędnych  dokumentów  przy
przygotowywaniu  wniosków  do  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki  oraz  Urzędu
Marszałkowskiego  Województwa  Dolnośląskiego  o  środki  na  zadania  związane  ze
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szkoleniem  dzieci  i  młodzieży  (m.in.  MKS  „Miedź”  Legnica  S.A,  KS  „Konfeks”,  KS
„Wankan”, MSPR „Siódemka”, UKS „Dziewiątka”, KS „Tora”). 
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 2015 kwotę ok. 316.000,00 złotych.

 

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

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w roku 2015 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 2015-2020 PLUS,
- Strategii Rozwoju Sportu w Legnicy 2015-2020 PLUS,
- Strategii rozwoju kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020),
- Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy (2007-2015),
- Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020 DIAGNOZA,
-  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
- Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Miasta Legnicy (2013-2015).

Zgodnie  z  zarządzeniem  Nr  218/PM/2015  Prezydenta  Miasta  Legnicy  z  dnia  15
kwietnia  2015  r.  w  sprawie  powołania  Zespołu  Kwalifikacji  Projektów  (Zadań)  Wydział
Rozwoju Miasta zaprosił przedstawicieli Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Legnickiej  Rady  Seniorów,  Powiatowej  Społecznej  Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych
w Legnicy, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Legnicy oraz Rady Sportu do prac związanych
z organizacją  Legnickiego  Budżetu  Obywatelskiego. Przedstawiciele  organizacji
pozarządowych  uczestniczyli  w  posiedzeniach  ZKP  w  celu  zaopiniowania  i  oceny
merytorycznej  zgłoszonych  przez  mieszkańców 87  projektów z  11  obszarów miasta  oraz
stworzeniu listy projektów, które zostały poddane głosowaniu.
Przedstawiciel Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentował organizacje
pozarządowe  w  interdyscyplinarnym  zespole  do  spraw  przeciwdziałania  przemocy
w rodzinie. 

W  2015  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
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Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2007-2013.  W  willi  działały:  filia  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej  nr  2,  Świetlica  Terapeutyczna  nr  1  oraz  dwie  organizacje
pozarządowe wyłonione w drodze konkursu - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Oddział Terenowy w Legnicy „Anastasiss” oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Legnickiej.  Zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami  organizacje  te  współpracują  ze  Świetlicą
Terapeutyczną nr 1 w zakresie realizacji celów o charakterze społecznym w ramach 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”.  W  budynku  znajdują  się  pomieszczenia  ze  specjalistycznym
wyposażeniem  -  gabinet  terapii  logopedycznej  i  pedagogicznej,  pracownia  arteterapii
i relaksacji, sala doświadczania świata oraz sale zainteresowań - taneczne, komputerowe czy
przeznaczone  dla  majsterkowiczów,  a  w  najniższej  kondygnacji  budynku  funkcjonuje
kuchnia.  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  Rodzin  i  Przyjaciół  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.  Równolegle  Filia  Świetlicy
Terapeutycznej  Nr  1 realizuje  misję  środowiskową  polegającą  na  zapewnieniu  dzieciom
i młodzieży  alternatywnych  możliwości  atrakcyjnego  spędzania  wolnego  czasu
w bezpiecznych warunkach i przy akceptacji grupy rówieśniczej. Prowadzi ponadto zadania
mające  na  celu  poprawę  funkcjonowania  rodzin  zagrożonych  wykluczeniem społecznym,
osób niezaradnych życiowo borykających się z negatywnymi zjawiskami życia codziennego.
W ramach Centrum prowadziły swoją działalność również wymienione wyżej  organizacje
pozarządowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się realizowane przez nie zajęcia dla dzieci,
m.in. warsztaty kroju i szycia, kulinarne, majsterkowania, komputerowe, teatralne, taneczne,
zajęcia  świetlicowe  czy  sportowe.  Integracji  rodzin  i  lokalnej  społeczności  służyły
okolicznościowe imprezy o różnorodnej tematyce. W 2015 r. zorganizowano festyny rodzinne
z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka oraz festyn pn. „Pożegnanie Lata”, w których
uczestniczyło  ok.  200  osób.  Ponadto  w  Centrum  zorganizowano  Dzień  Bezdomnego
z udziałem  mieszkańców  Legnickiej  Noclegowni  i  pracowników  MOPS-u.  Placówka
włączyła  się  także  w  organizację  w  Legnicy  Dni  Otwartych  Funduszy  Europejskich.  W
okresie  wakacyjnym  dla  dzieci  uczestniczących  na  co  dzień  w  zajęciach  zorganizowano
wycieczkę  do  Parku  Wrocławskiego  -  Centrum  Edukacji  Przyrodniczej  w  Lubinie  oraz
dwutygodniowy  wyjazd  kolonijny  do  Wisły  (dla  45  dzieci  oraz  5  wychowawców).
Wypoczynek był możliwy dzięki Fundacji ING Dzieciom. Główną wakacyjną atrakcją dla
podopiecznych Centrum był zorganizowany wspólnie z Fundacją ESPA wyjazd integracyjny
do  Hoor  w  Szwecji.  Uczestniczyło  w  nim  7  dzieci  oraz  3  dorosłych  osób.  W  ramach
współpracy z Fundacją Espa w miesiącu wrześniu przekazano uczestnikom zajęć Centrum
130 plecaków szkolnych z wyposażeniem oraz inne artykuły szkolne. 

Kolejny  rok  działania  Środowiskowego  Centrum  Integracyjno-Profilaktycznego
potwierdza istotne znaczenie jego funkcjonowania dla podnoszenia jakości życia społeczności
objętej  programem rewitalizacji.  Z  różnych  proponowanych  przez  nie  w  2015  r.  działań
skorzystało  ok.  2.000  osób.  Centrum  jest  dobrym  przykładem  współdziałania  służb
publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie edukacji oraz pomocy społecznej. 

Należy w tym miejscu wspomnieć o współpracy w ramach promocji miasta i realizacji
zadań  z  zakresu  marki  miasta.  W  roku  2015  zrealizowano  wspólnie  szereg  kampanii
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promujących wydarzenia i  imprezy organizowane przez legnickie instytucje samorządowe,
m.in.  ferie  letnie  i  zimowe,  „Święto  Legnicy”,  Legnicka  Majówka,  odsłonięcie  pomnika
Zesłańcom  Sybiru,  Święto  Niepodległości,  Imieniny  Ulicy  Najświętszej  Marii  Panny,
uroczystości  rocznicowe itp.  Udostępniane były materiały promocyjne (zdjęcia  z zasobów
Urzędu Miasta, teksty) na potrzeby stron internetowych i wydawnictw realizowanych przez
organizacje pozarządowe. 

 
Rok  2015  był  drugim,  ostatnim  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 2015  r.  Rada  skonsultowała  12  projektów  uchwał  Rady
Miejskiej  (w  tym  jeden  projekt  obywatelski)  oraz  Sprawozdanie  z  realizacji  Programu
współpracy w 2014 r. Zbierała się 7 razy na posiedzeniach planowych. Jedno z nich odbyło
się  w  siedzibie  Legnickiej  Biblioteki  Publicznej  z  udziałem  przedstawicieli  gminnych
i powiatowych  rad  pożytku  publicznego  z  Województwa  Zachodniopomorskiego
i Wielkopolskiego, którzy odwiedzili Dolny Śląsk w ramach wizyty studyjnej. Rada działała
również w trybie konsultacji roboczych (użyto go czterokrotnie). Omawiane były zarówno
dokumenty przekazane przez wydziały Urzędu Miasta do konsultacji, jak i bieżące sprawy
w zakresie  działających  w  mieście  organizacji.  Z  istotnych  kwestii  poruszanych  na
posiedzeniach  warto  podkreślić  opracowanie  szeregu  propozycji  z  zakresu  współpracy
finansowej  przez  zespół  ds.  standaryzacji  przeprowadzania  konkursów dla  NGO,  a  także
udział  niektórych  członków  w  projekcie  „Modelowe  Rady  Działalności  Pożytku
Publicznego”.  W  jego  ramach  powstał  „Indeks  samooceny  Miejskiej  Rady  działalności
Pożytku Publicznego w Legnicy”, ewaluujący działania Rady. Wykaz członków MRDPP oraz
harmonogram  jej  posiedzeń  publikowany  jest  na  oficjalnej  stronie  internetowej  miasta
w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe oraz w BIP Urzędu Miasta Legnicy. 

Wspólnym przedsięwzięciem  Urzędu Miasta,  Miejskiej  Rady Działalności  Pożytku
Publicznego  oraz  Stowarzyszenia  EUROLEGNICA była  zorganizowana  16  października
doroczna  Konferencja  legnickich  organizacji  pozarządowych,  poświęcona  konsultacjom
„Programu  współpracy  Gminy  Legnica  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. W roku sprawozdawczym była
ona połączona z wyborami przedstawicieli trzeciego sektora do MRDPP III kadencji. Wzięło
w niej udział ponad 30 legnickich stowarzyszeń i fundacji. W części panelowej wystąpił pan
Krzysztof  Więckiewicz  z  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy i  Polityki  Społecznej.  Omówił  on
założenia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz aktualne nowelizacje
ustaw:  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  oraz  o  stowarzyszeniach.
Wskazywał,  że  celem  zmian  ustawowych  jest  ułatwienie  organizacjom  dokonywania
rejestracji  i  prowadzenia  działalności.  Wiele  miejsca  w  swoim  wykładzie  poświęcił
zagadnieniu  tworzenia  ram  prawno-instytucjonalnych  dla  rozwoju  ekonomii  społecznej
w nowej perspektywie finansowania.

Ponadto  –  podobnie  jak  w latach  ubiegłych  –  Wydział  Oświaty,  Kultury i  Sportu
współpracował z Radą Sportu i  Młodzieżową Radą Miejską,  a  Wydział  Zdrowia i  Spraw
Społecznych  z  Powiatową  Społeczną  Radą  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  w  Legnicy,
Legnicką Radą Seniorów oraz Miejską Radą Seniorów w Legnicy.
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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” 113 godz. 7.644,45 zł

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy 49 godz. 4.298,85 zł

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

21 godz. 1.800,80 zł

4. UKS „Ogniwo” 39 godz. 1.439,10 zł

5. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” 2 godz. 135,30 zł

6. Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „EKORAMA” 2 godz. 135,30 zł

7. PTTK O/Legnica 5,5 godz. 202,95 zł

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

9. UKS „Delfinek” 6 godz. 393,60 zł

10. Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” 5 godz. 430,50 zł

11. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów 2 godz. 172,20 zł

12. Stowarzyszenie „Dar Losu” 3 godz. 258,30 zł

13. Fundacja Fusion Polska 4 godz. 270,60 zł

RAZEM: 254,5 godz. 17.292,65 zł

b)  Zarząd  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Legnicy,  zarządzający  miejskimi  lokalami
użytkowymi,  posiadał  w  2015  r.  umowy  zawarte  na  zasadach  preferencyjnych
z wymienionymi niżej organizacjami pozarządowymi. 

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

ul. Wrocławska 93

użyczenie Umowa  użyczenia  
z  dnia 13.11.2014 r. 
Umowa użyczenia
z dnia 26.01.2015 r.

2. Fundacja Ekologiczna  
„Zielona Akcja”

Al. Orła Białego 2 3,00 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 4.03.2015 r. 

3. Polski Związek Działkowców ul. Działkowa 22 2,86 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 1.08.1996 r. 

4. Stowarzyszenie Romów 
w Legnicy

ul. Głogowska 6 użyczenie Umowa  użyczenia  
z  dnia 14.12.2007 r. 

5. Związek Kynologiczny 
w Polsce

ul. Libana 10 3,80 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 3.01.1996 r.
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6. Legnickie Stowarzyszenie 
Fantastyki „Gladius”

ul. Libana 12 4,75 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 3.11.2003 r.

7. Polski Związek Wędkarski 
Koło „Kolejarz”

ul. Libana 12 7,00 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 5.05.2015 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  7.12.2015 r.  

11. Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Żydów w Polsce

ul. Nowy Świat 7/7a 3,38 zł/m² Umowa najmu 
z dnia  1.08.1996 r. 

12. Fundacja Mogę-Chcę-Potrafię Rynek 32 9,00 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 14.09.2015 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 3.09.1996 r. 

16. Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej

Rynek 30 5,10 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 1.08.1996 r. 

17. Młodzieżowe Stowarzyszenie 
Piłki Ręcznej „Siódemka”

Rynek 34 3,75 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 2.02.2015 r.

18. ZHP  Hufiec Legnica ul. Szkolna 6 of. 

ul. Zielona 13 of.

użyczenie

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 1.09.1990 r.

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

ul. Witelona 10 0,50 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 3.02.2014 r. 

21. Stowarzyszenie „Równość 
Człowieka Głuchego”

ul. Witelona 10 2,62 zł/m² Umowa najmu
z dnia 5.02.2014 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 2.06.2014 r. 

25. Fundacja Wspierania Kultury 
Ruchu „Ocelot” 

ul. Św. Piotra 14/
ul. Witelona 10

1,00 zł/m² Umowa najmu
z dnia 8.01.2014 r. 

26. Niemieckie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne

ul. Witelona 10 3,00 zł/m² Umowa najmu
z dnia 8.01.2014 r. 

27. Administracyjna Spółdzielnia 
Socjalna Osób 

ul. Witelona 10 2,64 zł/m² Umowa najmu
z dnia 3.02.2014 r. 
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Niepełnosprawnych „ASSON”

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

ul. Wojska 
Polskiego 20

140,00 zł Umowa dzierżawy  
z dnia 22.02.2016 r. 

29. Ośrodek Sportów Łuczniczych 
Dzieci i Młodzieży
 „Strzelec”

ul. 
Wrocławska 183 A
(3 lokale)

6,11 zł/m²

2,80 zł/m²

1,00 zł/m²

Umowa najmu 
z dnia 8.04.2015 r.
Umowa najmu 
z dnia 2.10.2000 r.
Umowa najmu 
z dnia 14.04.2014 r.

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

ul. Zielona 13 of. 2,71 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 9.12.2013 r.  

31. Stowarzyszenie Polaków 
Poszkodowanych 
przez III Rzeszę

ul. Zielona 13 of. 2,64 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 3.01.1996 r.

32. 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 1.03.1996 r.

33. Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich

ul. Zielona 13 of. 3,70 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 5.03.1997 r.

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

35. Stowarzyszenie 
EUROLEGNICA

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

36. Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami

ul. Złotoryjska 50 4,00 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 17.02.2016 r. 

37. Polski Związek Wędkarski
Koło „Kotwica”

ul. Złotoryjska 67 3,75 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 4.12.2007 r. 

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

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

39. Polski Związek Wędkarski ul. Żwirki i Wigury 5 3,75 zł/m² Umowa najmu 
z dnia 1.08.1996 r. 

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

c) Legnickie Centrum Kultury użycza adresu swojej siedziby organizacjom, których misja
łączy  się  z  jego  działalnością  -  Legnickiemu  Towarzystwu  Społeczno-Kulturalnemu
i Fundacji Społeczno-Kulturalnej SATYRYKON, a także Towarzystwu „Pro Sinfonica”. Jest
to element realizowanej przez tę instytucję polityki tworzenia partnerstw międzysektorowych.
W LCK na podstawie zawartej umowy wynajmuje lokal również Fundacja Teatr AVATAR
(aktualna umowa najmu z dnia 1 lutego 2015 r. określająca stawkę czynszu na 1.000,00 zł
brutto miesięcznie), co przekłada się na dobrą i korzystną dla obu stron współpracę.
Z adresu Legnickiej  Biblioteki  Publicznej  korzysta  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Oddział w Legnicy, organizacja społeczna o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszająca
osoby związane ze sprawami bibliotekarstwa lub informacji naukowej.
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Natomiast  Młodzieżowe  Centrum  Kultury  od  lat  udostępnia  swoje  pomieszczenia  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  2014/2015  i  2015/2016,
a przede wszystkim:

Lp Szkoła Nazwa użytkownika / klubu Uwagi
1. SP nr 1, ul. Kamienna 20A Legnicki Klub Bokserski, Kick-boxing 1 h
2. SP nr 6, ul. Piłsudskiego 3 Aikido 6 h
3. SP nr 7, ul. Polarna 1 KS „Wankan”, LK Taekwon-do 15,5 h
4. SP nr 9, ul. Marynarska 31 KS „Konfeks” 7 h
5. SP nr 10, ul. Jaworzyńska 47 KKS Dragon, LSzK Kyokushin 6 h
6. SP nr 16, ul. Tatrzańska 9 KS „Konfeks”, UKS Football Academy 18 h
7. SP nr 19, al. Rzeczypospolitej 129 MKS Miedź S.A., KKS Tora 13 h
8. Gimnazjum nr 4, Zamek Piastowski LSzK Kyokushin 4 h
9. Gimnazjum nr 5, Chojnowska 100 MKS Miedź S.A. 5 h
10. ZSO nr 2, ul. Radosna 17 OSŁ „Strzelec”, UKS „Skrzat” 15,5 h
11. ZSO nr 3, ul. Mazowiecka 3 UKS „Dziewiątka”, TKKF „Olimp”, MKS „Miedź” 

Legnica S.A., UKS „Trójka”
20 h

12. ZSO nr 4, ul. Szewczenki 10 KS „Konfeks” 4 h
13. Zespół Szkół Ekonomicznych,

Plac Słowiański 5
UKS „Ekonom”, SPS na Siedząco 4,5 h

14. Zespół Szkół Samochodowych,
ul. Słubicka 7

MSPR „Siódemka”, KS „Konfeks”, MKS „Miedź” 
Legnica S.A., Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedź” 
Legnica

18 h

15. Zespół Szkół Budowlanych, 
ul. Grabskiego 14

Młodzieżowy Klub Sportowy „Miedź” Legnica,  
KS „Konfeks”

19 h

16. Zespół Szkół Integracyjnych, 
ul. Wierzyńskiego 1

UKS „Ekonom”, MUKS „Ikar”, SPS „Cichy Lew”, 
MSPR „Siódemka”, KKS „Tora”, UKS „Dziewiątka”

22 h

17. Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących, ul. Złotoryjska 144,

MSPR „Siódemka”, UKS „Dziewiątka” 21,5

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

LK Taekwon-do, Młodzieżowy Klub Sportowy 
„Miedź” Legnica, MKS „Miedź” Legnica S.A.

6,5 h

206,5 h 
w tygodniu

Według szacunkowych obliczeń udzielona w roku szkolnym (10 miesięcy) w tym zakresie
pomoc wyniosła ok. 463.100 złotych (215,5 h x 40 tygodni x 55 zł/h = 463.100 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. 
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Wykaz organizacji korzystających z hal Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy, basenu oraz
Kąpieliska „Kormoran” w 2015 r.

L.p. Nazwa organizacji
Forma wsparcia

udostępnienie obiektu

Szacunkowa kwota,
jaką wnioskodawca

otrzymał
Uwagi

1. MSPR „Siódemka” 
seniorzy

grupy młodzieżowe

212,5 godz./trening
13/mecz
12 sparing 
190 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

5/mecz 
56 godz./trening 
129,5 godz./trening  

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

hala, ul. Lotnicza

UKS „Dziewiątka”
seniorzy
grupy młodzieżowe

Turniej Lion Cup

60 godz./trening  
14 sparing 
115,5 godz./trening
25 godz. 

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

hala, ul. Sejmowa 

3. KS „Konfeks” 37 godz./trening 10,80 zł/godz. hala, ul. Sejmowa

KS „Konfeks” 61,5 godz./trening 15,12 zł/godz. hala, ul. Lotnicza

4. LS Futbol-5 71 godz./rozgrywki senior 140,40 zł/godz. hala, ul. Lotnicza
5. SKF MKS Miedź

grupy młodzieżowe
3 godz./trening 10,80 zł/godz. hala, ul. Lotnicza

SKF MKS Miedź
grupy młodzieżowe

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

6. MKS Miedź S.A.
grupy młodzieżowe

Akademia Piłkarska
88,5 godz./trening
104,5 godz./trening

27,00 zł/godz.
50,00 zł/godz.

hala, ul. Sejmowa

7. MUKS „Ikar”
grupy młodzieżowe 416 godz./trening

20 sparing
10,80 zł/godz.
16,20 zł/sparing

hala, ul. Głogowska

8. KS „Sparta”
seniorzy
grupy młodzieżowe

48 godz./trening
75 godz./trening

59,40 zł/godz.
10,80 zł/godz.

hala, ul. Głogowska

9. PWSZ im. Witelona 238,5 godz./trening AZS 81,00 zł/godz hala, ul. Sejmowa

10. Szkolny Związek 
Sportowy

8 godz.
Mityng Atletyczny 

nieodpłatnie hala, ul. Lotnicza

11. Dolnośląska Federacja
Sportu

13,5 godz.
trening kadry wojewódzkiej

ryczałt hala, ul. Sejmowa

12. Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Legnica

12,5 godz./zajęcia 
ruchowo-sprawnościowe

15,12 zł/godz. hala, ul. Lotnicza

13. KS „Olimpia” 20 godz./ trening 59,40 zł/godz. hala, ul. Głogowska

14. UKS I LO 
w Legnicy

800 osób
Kormoran Beach Party

nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

15. Środowiskowy Hufiec 
Pracy w Legnicy

24 osoby nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

16. Stowarzyszenie 
„Razem”

46 osób nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

17. PTTK O/Legnica 980 osób zakończenie XX 
Mini Rajdu „Jarzębina”

nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

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

74 osoby nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”

19. Stowarzyszenie 
Kulturalne „Krajobrazy”

140 osób
Akcja Letnia „Dzieci 
z Kresów Wschodnich”

nieodpłatnie kąpielisko „Kormoran”
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Zasady wynajmu określa  Zarządzenie  Nr  755/PM/2015 Prezydenta  Legnicy z  4 listopada
2015 r.  w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Legnicy.

Wykaz dotyczący korzystania z zespołu boisk bocznych w roku 2015

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

7.305 468,5 682 10,80 zł boisko trawiaste,
sztuczne

wł. oświetlenie – 
57 godz.

Juniorzy MKS MIEDŹ 
Legnica 

8.949 623 845 2,16 zł/
1,5 godz. 
za grupę

boisko trawiaste, 
sztuczne

wł. oświetlenie – 
84 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

1.735 161,5 112 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 83 83 10,80 zł boisko sztuczne, 
bieżnia

wł. oświetlenie –  
25 godz. 

  Inne formy wsparcia pozafinansowego.

Nazwa organizacji Forma wsparcia Kwota Uwagi

TPD Oddział Miejski, 
Al. Orła Białego 2

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

4.000,00 zł

Wydział Środowiska 
i Gospodarowania 
Odpadami

Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja”
Al. Orła Białego 2

Zakupiono nagrody dla dzieci 
i młodzieży – laureatów 
Konkursu „Czyściciel Świata”

4.560,78 zł

9. Promocja działalności organizacji:

a) Formy promowania działań organizacji pozarządowych

1. Promocja w mediach
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, współpracując z działającymi na terenie

miasta  organizacjami  pożytku publicznego,  wiele  uwagi  poświęcił  w 2015 roku promocji
i popularyzacji ich działalności w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Ważne
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przedsięwzięcia  organizacji,  towarzystw  i  stowarzyszeń  pozarządowych  dobrze  służące
lokalnej społeczności prezentowane były:

• w  codziennych  serwisach  informacyjnych  „Wiadomości  z  legnickiego  ratusza”
przekazywanych  do  ok.  100  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 zasięgu miejskim i regionalnym,
• w  Miejskim  Informatorze  Kulturalnym,  ukazującym  się  w  nakładzie  5  tys.

Egzemplarzy  oraz  jego  wersji  elektronicznej  (pdf  oraz  kalendarium  na  stronie
www.legnica.eu),

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

2. Patronaty Prezydenta Legnicy nad przedsięwzięciami organizacji i stowarzyszeń:
• Gala  Półfinałowa  Wojewódzkiej  II  edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu  Miss  po  50-ce,

Fundacja Katarzyny Czajki, 26 czerwca-31 lipca;
• 11. edycja Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się

bezpiecznie żyć”, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, 24 marca;
• XXXIX Dni  Nauki  i  Techniki  Zagłębia  Miedziowego,  Rada  Stowarzyszeń  Naukowo-

Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego”; 
• I Bieg Charytatywny na rzecz Stowarzyszenia „Persona”, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci

i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”, 21 czerwca;
• Impreza  rekreacyjno-kulturalna  „Myśliwska  Majówka”,  Polski  Związek  Łowiecki,  10

maja;
• Bieg z psem dookoła Polski, Klub Sportowy „Feniks” Legnica, 5 maja;
• XVIII  Mistrzostwa  Dolnego  Śląska  w Halowej  Piłce  Nożnej  Drużyn  OHP,  Komenda

Hufca Pracy, 11 kwietnia;
• Mini Max, Automobilklub Dolny Śląsk, 10 maja, 20 sierpnia, 11 października;
• Światowy Dzień Inwalidy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 16 maja;
• Konferencja „Legniccy Sybiracy”, Oddział Związku Sybiraków, Stowarzyszenie Pamięć

i Dialog, 11 września;
• X  edycja  etapu  regionalnego  Konkursu  dla  Pracodawców  Wrażliwych  Społecznie  –

Lodołamacze  2015,  Fundacja  Aktywizacji  Zawodowej  Osób  Niepełnosprawnych,
kwiecień-październik;

• Międzyszkolny  Turniej  Strzelecki  kończący  rywalizację  w  Szkolnej  Lidze  Sportowej
w roku szkolnym 2014/2015, Liga Obrony Kraju, 15 czerwca;

• Turniej Brydża Sportowego „Miedziana Kadź”, Klub Sportowy „Konfeks”, 17 maja;
• V  Legnicki  Bieg  Papieski,  Komitet  Organizacyjny  Legnickiego  Biegu  Papieskiego,

2 czerwca;
• Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa  pt.:  „Uczestnictwo  osób  z  niepełnosprawnością

z perspektywy  przedstawicieli  samorządów  na  terenie  Dolnego  Śląska”,  European
Disability Forum, Commission: Access to Heath an Heath Stereotypem, 3 czerwca;

• „Dzień  Pamięci  Ofiar  Ludobójstwa dokonanego przez  OUN-UPA na polskiej  ludności
Kresów Wschodnich”, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, 12 lipca;

• Konkurs  Fotograficzny  im.  Mieczysława  Pawełka,  Towarzystwo  Miłośników  Legnicy
„Pro Legnica”, 26 czerwca;

• „Znam  swoje  prawa  –  Legnica  przeciw  dyskryminacji  kobiet”,  Fundacja  Futurama;
marzec-kwiecień;
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• Koncert Karaimów, Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie, 20 czerwca;
• Seminarium  Przewodnickie  „Meandry  Modernizmu.  Dolnośląscy  architekci  i  ich

budowle”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 13-15 listopada;
• XXIX  Międzynarodowy  Halowy  Turniej  Mikołajkowy  w  piłce  nożnej,  Okręgowy

Związek Piłki Nożnej, 5-6 grudnia;
• IV  Międzynarodowy  Tydzień  Głuchego  -  Legnica  2015,  Stowarzyszenie  Równość

Człowieka Głuchego, wrzesień 2015;
• VI edycja Legnickiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych, Towarzystwo Miłośników

Legnicy „Pro Legnica”, 17 października;
• III edycja programu edukacyjno-profilaktycznego „Chrońmy Dziecięce Uśmiechy”, Polski

Czerwony Krzyż, wrzesień 2015-luty 2016;
• „Od  integracji  do  aktywnej  rehabilitacji”,  Fundacja  Aktywnej  Rehabilitacji  FAR,

26 września;
• Międzynarodowy  Kongres  św.  Hildegardy  „Viriditas  –  kultura  szczęśliwego  życia”,

Stowarzyszenie Centrum Św. Hildegardy w Polsce, 25-27 września;
• IV  edycja  Legnickich  Dni  Romansu  Polsko-Rosyjskiego  im.  Lidii  Nowikowej;

Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, 13-20 września;
• XIII  Legnicka  Paraolimpiada  TPD,  Festyn  Rekreacyjny  „Pożegnanie  lata  2015”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 22 września;
• „Dni Seniora Jubilata”, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 15 października;
• I  Historyczny  Turniej  Łuczniczy  o  pieczęć  św.  Jadwigi,  Fundacja  Ochrony  Przyrody

i Rozwoju Turystyki „Fonit - Gobi”, 20 września;
• Wycieczka rowerowa do miasta partnerskiego Legnicy – Roanne we Francji (planowana

na rok 2016), Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Ekorama”;
• 51. edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC Tour – Grody Piastowskie”,

Stowarzyszenie Grody Piastowskie;
• Międzyszkolny  Turniej  Strzelecki  rozpoczynający  rywalizację  w  Szkolnej  Lidze

Strzeleckiej w roku szkolnym 205/2016, Liga Obrony Kraju, 20 listopada;
• XVI Cuprum Cup International Karate WKF – Polish Open ’2015, Klub Karate Shotokan

„Tora”, 21 listopada;
• Legnicki Pochód Trzech Króli, Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, 6 stycznia 2016 r.

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 2015 r. na wydarzenia:
- Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego,
- 50. edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Grodów    
  Piastowskich,
- II Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Świata Legnica 2015,
- Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Złotego Lwa,
- Letnie seminarium karate z Giuseppe Beghetto,
- Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajowy w Piłce Nożnej,
- XVIII Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej Drużyn OHP.

Ponadto  w  ciągu  roku  systematycznie  przekazywano  materiały  informacyjne,  mapy  oraz
drobne gadżety z zespołu marki miasta w związku z działaniami lokalnych organizacji. 

44



b)  Wykaz  podmiotów  oraz  przedsięwzięć  i  inicjatyw  legnickich  organizacji  pożytku
publicznego promowanych w roku 2015 w mediach:

• Legnicki 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
• organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży przez TPD i inne

podmioty pozarządowe, biorące udział w konkursach na dofinansowanie przez gminę
wypoczynku dzieci i młodzieży;

• promowanie i popularyzowanie osiągnięć zawodników legnickich klubów sportowych
w indywidualnych i grupowych dyscyplinach, m.in.: „Klub szachowy Miedź Legnica
w  ekstralidze”,  „Sukces  siatkarek  Ekonoma”,  „Sukcesy  pływaków  KS  Wankan”,
„Młoda  mistrzyni  z  KS  Champion  Swimming”,  „Pływacy  z  UKS  „Delfinek”
w Blansku, „Legniczanie wyśmienicie strzelali z łuku”;

• sportowe osiągnięcia legnickich klubów sportowych zajmujących się sportami walki,
np. „Złote żniwo legnickich sportowców”;

• przyznawanie,  w  drodze  konkursu,  dotacji  miasta  na  realizację  zadań  przez
organizacje  i  stowarzyszenia,  w  tym  kluby  sportowe  (m.in.   Legnickie  czwartki
lekkoatletyczne);

• konsultacje  społeczne  „Programu  współpracy  Gminy  Legnica  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego  w  roku  2016”  oraz  popularyzacja  programu  współpracy  gminy
z organizacjami pozarządowymi;

• promocja  sportowych  imprez  dla  dzieci  i  młodzieży  organizowanych  przez
organizacje i stowarzyszenia, w tym kluby sportowe np. II Mityng Lekkoatletyczny
dla  uczniów  szkół  podstawowych,  XXXI  Międzynarodowy  Turniej  Szachowy,
Międzynarodowy Turniej Karate XVI Cuprum Cup, Bieg Mikołajkowy KS Feniks,
Mikołajek Handball Cup;

• popularyzacja  działalności  Miejskiej  Rady  Seniorów  oraz  Młodzieżowej  Rady
Miejskiej;

• promowanie imprez organizowanych dla seniorów np. I Legnicka Senioriada, Projekty
Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, Legnicka Senioriada, Inauguracja
Dni  Seniora  w  Klubie  Nauczycielskim,  Projekt  „Legnica  miastem  przyjaznym
seniorom”;

• promowanie  imprez  związanych  z  historycznymi  tradycjami  miasta  m.in.  „Chleb,
śledź i grosz”;

• informowanie o uroczystościach rocznicowych oraz o obchodach świąt państwowych:
2  i  3  maja,  11  listopada,  70  rocznicy zakończenia  II  wojny światowej,  Legnickie
obchody  97  rocznicy  powstania  wielkopolskiego  współorganizowanych  przez
organizacje pozarządowe;

• współpraca miasta z Oddziałem Związku Sybiraków w realizacji budowy i odsłonięcia
Pomnika Zesłańcom; 

• promowanie  kampanii  społecznych  m.in.  Akcja  „Znam  swoje  prawa  –  Legnica
przeciw dyskryminacji kobiet”, „Legnickie szkoły w programie Multisport”;

• promocja  imprez  wspierających  ofertę  turystyczną  miasta,  m.in.  otwarcie  sezonu
turystycznego na Zamku Piastowskim;

• promocja  otwartych  imprez  ogólnomiejskich  o  charakterze  plenerowym,
współorganizowanych przez legnickie organizacje,  m.in.:  Legnicka Majówka 2015,
Święto Legnicy 2015, Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny, Świąteczny festyn
z okazji Dnia Dziecka, XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod
Kyczerą”;

• systematycznie  informowano  o  sukcesach  legnickich  organizacji  i  stowarzyszeń,
m.in.:  „Koncert  charytatywny  na  rzecz  TPD”,  „Jubileusze  wybitnego  społecznika
Kazimierza Pleśniaka”, „Teatr Avatar wystąpi podczas obchodów Europejskiej Stolicy
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Kultury  Wrocław  2016”,  „Ogniste  i  kuglarskie  MOSTY”,  „Dzieci  z  Ukrainy
wypoczywają  w  Legnicy”,  „Jubileusz  70-lecia  TPD”,  „Rowerowy  Zlot  miast
partnerskich Ekoramy”, „Legnickie Złote Dzieci jadą do Paryża”, III edycja Festiwalu
Between the Walls, Ukraińskie Klimaty, Legnicki Ośrodek Kibice Razem najlepszy
w Polsce; 

• promocja „Szkiców legnickich”.

c) Nie jest możliwe precyzyjne określenie ilości odbiorców informacji przekazywanych przez
rzecznika  prasowego  Prezydenta  Miasta  w  ramach  codziennego  serwisu  „Wiadomości
z legnickiego ratusza”. Rośnie natomiast stale ilość użytkowników korzystających zarówno
z serwisowych  informacji,  zamieszczanych  na  stronie  www.legnica.eu,  jak  i  w  zakładce
poświęconej  organizacjom  pozarządowym.  W  2015  roku  statystyki  odnotowały  ponad
1.270.000 odsłon. Rośnie także liczba użytkowników Facebooka do których docierają wpisy
o imprezach organizowanych przez organizacje pozarządowe.

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  informują
o planowanych działaniach służby prasowe Prezydenta Miasta i wydział odpowiedzialny za
współpracę z III sektorem.

10. Realizacja celów Programu współpracy 

Ramy współpracy jednostki  samorządu terytorialnego i  organizacji  pozarządowych
wyznacza  cały  system prawny,  począwszy  od  Konstytucji  RP,  a  skończywszy  na  aktach
prawnych  dotyczących  finansów publicznych  i  rozwiązań  dotyczących  różnych  obszarów
życia  społecznego.  Podstawą  jednak  współdziałania  pozostaje  przywoływana  wielokrotnie
w tym materiale ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r., która
doczekała się już kilku korzystnych dla NGO nowelizacji. Również tę ostatnią nowelizację,
z 2015  r.,  należy  traktować  jako  kolejny  etap  zarządzania  procesem  współpracy  między
władzami publicznymi a partnerami niepublicznymi. Jest to przedmiot wielu dyskusji i analiz,
także  na  poziomie  legnickiego  samorządu,  w  których  coraz  częściej  pojawia  się  kwestia
standaryzacji  współpracy międzysektorowej.  Warto  podkreślić,  że  starano się  wpływać na
jakość  współpracy  poprzez  dobre  wykorzystanie  narzędzi  komunikacyjnych
i konsultacyjnych,  dbałość  o  procesy zachodzące  wewnątrz  współpracujących  podmiotów,
sprawny  przepływ  informacji.  Ważną  rolę  odgrywa  w  tym  kontekście  Miejska  Rada
Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy oraz inne ciała doradczo-konsultacyjne. Analiza
danych zebranych w sprawozdaniu pozwala stwierdzić, że współpraca w ramach realizacji
Programu w 2015 r.  systematycznie  rozwijała  się  i  służyła  osiąganiu  określonych w nim
celów, przynosząc korzyści lokalnej społeczności.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na współpracę
z trzecim sektorem od paru lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, tak było i w tym okresie
sprawozdawczym. Po raz trzeci organizowany był otwarty konkurs ofert na dofinansowanie
wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze źródeł
zewnętrznych. Uczestniczyło w nim jedno stowarzyszenie i dwie Fundacje (podobnie było
w latach ubiegłych, każdego roku wsparcie uzyskiwały 3 podmioty). Po raz pierwszy wśród
ofert  pojawił  się  projekt  ukierunkowany  na  rozwój  potencjału  legnickich  organizacji.
Znakiem  przemian  demograficznych  w  społeczeństwie  są  wnioski  o  wsparcie  działań
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adresowanych  do  środowisk  senioralnych,  akcentujące  potrzebę  integracji
międzypokoleniowej  i  znaczenie  aktywnego  trybu  życia.  Wyraźnie  wzrasta  też
zainteresowanie pozyskiwaniem dotacji w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  –  w  2015  r.  liczba  umów  na  tzw.  małe  granty  wzrosła
dwukrotnie w stosunku do 2014 r. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca w zakresie
promocji organizacji i prowadzenia wspólnych kampanii w ramach umacniania marki miasta. 

Program, aktualizowany i konsultowany każdego roku, jest dobrym „przewodnikiem”
samorządu i NGO po wszystkich płaszczyznach współpracy, co dokumentuje sprawozdanie
z jego realizacji.

        Zastępca Dyrektora                                                               Prezydent

       Wydziału  Oświaty, Kultury i Sportu                 Miasta Legnicy

                       Adam Sikorski                        Tadeusz Krzakowski
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