
 

Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski             

za 2018r. 

 

Działalność organizacji pozarządowych reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.                        

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450).  Zgodnie          

z ustawą, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona 

przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. „Organizacje pozarządowe” 

ustawa definiuje jako osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, nie 

będące jednostkami sektora finansów publicznych, utworzone na podstawie przepisów ustaw              

i nie działające w celu osiągnięcia zysku - w tym fundacje  i stowarzyszenia.  

Zgodnie z art. 4 ustawy sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie m.in. pomocy 

społecznej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, upowszechniania                      

i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji.  

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organy 

administracji publicznej do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wcześniej 

wspomnianych zadań publicznych. Ustawa określa również formy tej współpracy. Organy 

administracji publicznej mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań 

publicznych: 

 w formie powierzania wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji                          

na finansowanie ich realizacji,  

 lub w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji.  

Ponadto współpraca organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych odbywać 

się powinna poprzez: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań, 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych                

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

Współpraca ta z mocy ustawy odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

W celu ułatwienia kontaktów samorządu lokalnego, mieszkańców z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy Lewin Brzeski, Zarządzeniem Nr 11/2005 

Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2005r. został utworzony wykaz organizacji 

pozarządowych. Zamieszczenie organizacji w wykazie jest dobrowolne i następuje na pisemny 

wniosek zainteresowanej organizacji. Na dzień dzisiejszy w wykazie mamy zamieszczonych 21 

organizacji pozarządowych. 

Z organizacjami tymi gmina współpracuje poprzez zapraszanie ich do konsultacji przy 

projektowaniu rocznego programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku następowała poprzez zlecanie 

realizacji określonych zadań w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, w trybie 

otwartych konkursów ofert, w formie wspierania realizacji zadań publicznych oraz poprzez 

przyjmowanie wniosków organizacji w trybie art. 19a uopp. 

 



W załączeniu informacje organizacji, które odpowiedziały na prośbę przedłożenia 

materiałów odnośnie swojej działalności oraz wykaz organizacji wpisanych do naszego 

wykazu. 

                                                                                                              

 

                                                                                            

                                                                                                                  Przedkłada 

 

 

                                                                                                                         Burmistrz 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Artur Kotara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja z działalności   Towarzystwa Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”                         

w Skorogoszczy za 2018r. 

 

 

W 2018 r. TRL „Zielony Most” w Skorogoszczy organizowało i współorganizowało kilka 

przedsięwzięć. Tradycyjnie jak co roku w czerwcu zorganizowaliśmy „Noc Świętojańską” 

Impreza na trwałe wpisuję się w kalendarz lokalnych wydarzeń kulturalnych.  Noc 

Świętojańska w Skorogoszczy jest to cykliczna impreza plenerowa integrująca  wszystkich 

mieszkańców wokół tradycji nocy świętojańskiej, udział wzięło ok. 300 osób.  Tradycyjny  

program artystyczny przygotowuje miejscowa młodzież odtwarzając staropolskie obrzędy nocy 

sobótkowej. Tradycją jest licytacja wianków świętojańskich wykonanych przez nasze Panie             

a rolą miejscowych strażaków jest bezpieczne puszczanie ich na wodę. Wszystko                           

to odbywa się w radosnym korowodzie a następnie zabawą taneczną pod gołym niebem.                                     

 W lipcu obchodziliśmy  święto  patrona Skorogoszczy - św. Jakuba Apostoła, 

zorganizowano - Festyn Jakubowy - udział wzięło ok. 600 osób, dzieci, młodzież i dorośli. 

Zaangażowani w tę imprezę są Rada Sołecka, Rada Parafialna i TRL „Zielony Most” oraz 

Miejsko Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. Organizatorzy w tym dniu zwracają 

szczególną uwagę na postać patrona św. Jakuba Ap., jego biografię, miejsca kultu w kraju i na 

świecie, budynek kościoła św. Jakuba w Skorogoszczy  oraz na Drogę św. Jakuba, która 

przebiega przez obszar  naszej gminy. Święto jest doskonałą okazją do promocji                 

Szlaku św. Jakuba oraz zaprezentowania naszych artystycznych talentów.                                                                                        

 W dniu 16 września 2018r. w Skorogoszczy, podobnie jak w całej Polsce i Europie 

odbyło się cykliczne już  wydarzenie - Europejskie Dni Dziedzictwa. Celem skorogoskiego 

pikniku historycznego jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz 

przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.  Hasło tegorocznej, 26. już edycji 

to „Niepodległa dla wszystkich ”. Organizatorzy imprezy: Towarzystwo Rozwoju Lokalnego 

"Zielony Most” w Skorogoszczy, Gmina Lewin Brzeski, MGDK w Lewinie Brzeskim. oraz 

filia Biblioteki Publicznej w Skorogoszczy przygotowali wiele atrakcji.  Na początku wystąpiły  

dzieci i opiekuni  ze Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy. Wraz z uczniami wystąpiła 

Dyrektor szkoły Pani Renata Pawlus. Organizatorzy świadomi swojego lokalnego dziedzictwa 

w programie przewidzieli min. zwiedzanie kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Ap.                

w Skorogoszczy, do którego zapraszał miejscowy proboszcz ks. Tomasz Struzik. Miejscowa 

biblioteka publiczna przygotowała wystawę i prezentacje multimedialną  z okazji 100 – lecia 

Niepodległości. Przybyli goście mieli okazję zobaczyć dawną powozownię i stajnię koni 

wyjazdowych a obecnie nowo zaadaptowany budynek  szkoły podstawowej w Skorogoszczy. 

Nie zabrakło plenerowej rekonstrukcji historycznej pt. Atak Powstańców Śląskich na niemiecki 

posterunek”. Wesołe Maskotki z MGDK w Lewinie Brz. zabawiały najmłodszych uczestników 

imprezy. Po koncercie Małgorzaty Kulińskiej, w godzinach wieczornych, wszystko zakończyło 

się zabawą taneczną.  

W Skorogoszczy 10 listopada 2018r. mieszkańcy i przybyli goście uczcili 100 Rocznicę 

Odzyskania Niepodległości. 

Wszystko rozpoczęło się Nabożeństwem za Ojczyznę, które odprawił ks. Tomasz Struzik,            

o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap.w Skorogoszczy.  W nabożeństwie 

uczestniczyły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej oraz Marianek ze Skorogoszczy.  Po 

krótkim nabożeństwie i inscenizacji o św. Marcinie, który przybył konno ze Stajni Koni 

Sportowych Romana Piwko mieszkańcy i goście przystąpili  się do wspólnego tańca 

narodowego czyli Poloneza - „Sto par na 100 Lecie” - wokół miejscowego rynku.                   

We wspólnym tańcu udział wzięli mieszkańcy oraz goście w tym delegacja z partnerskiego 

Szegvar z Węgier. Poloneza poprowadził Burmistrz Lewina Brzeskiego  Artur Kotara                

z małżonką.  Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali druhowie ze skorogoskiej OSP.  Po 

odtańczonym Polonezie wszyscy udali się w radosnym korowodem  na  „Ognisko Patriotyzmu”  

pod wieżę ciśnień. Tutaj pod dużym biesiadnym namiotem miał miejsce montaż słowno-

muzyczny, przygotowany przez dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 



Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy. Tematem spektaklu była biografia Naczelnika 

państwa Józefa Piłsudskiego, przeplatana poezją i pieśniami patriotycznymi.  

Obecnego na uroczystości  kombatanta pana Mieczysława Pietrzkiewicza  organizatorzy 

uhonorowali kwiatami i okolicznościowym prezentem.  Burmistrz Artur Kotara podziękował 

organizatorom i mieszkańcom za zaproszenie do wspólnego świętowania 100 Rocznicy  

Odzyskania Niepodległości w Skorogoszczy, życzył wszystkim radosnego świętowania.       

We wspólnym świętowaniu także wzięli udział  min:  Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Włodek, z-ca Burmistrza Dariusz Struski,  radni powiatowi i gminni oraz sołtysi. 

Przy ognisku nie zabrakło  poczęstunku: rogalików Marcinowych, ciepłego posiłku  a następnie 

wszyscy przystąpili do  wspólnego śpiewania. To wspólne świętowanie przygotowali 

Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”, Rada Parafialna oraz  mieszkańcy: 

Borkowic, Chróściny, Mikolina, Przeczy  i Skorogoszczy.   W Skorogoskich uroczystościach 

wzięło udział ok. 200 osób, zarówno dzieci jak i dorośli. Impreza była możliwa dzięki wsparciu 

Urzędu Marszałkowskiemu w Opolu oraz wielu życzliwych osób.    

W   otwartej w 2009r. sali szkoleniowej dla mieszkańców wsi  urządzonej przez TRL „Zielony 

Most” ze środków pozyskanych w konkursie unijnym organizowane są spotkania TRL 

„Zielony Most”, Rady Sołeckiej, szkolenia i warsztaty dla mieszkańców a w godzinach 

dopołudniowych zajęcia dla dzieci i nauczycieli z miejscowej szkoły.   W pomieszczeniu 

stowarzyszenia wraz z biblioteką publiczną realizowano dla pań warsztaty rękodzieła 

artystycznego. Podczas wszystkich imprez plenerowych również mają miejsce działania 

edukacyjne  mające na celu min. integrowanie i aktywizowanie lokalnego środowiska             

do podejmowania działań zaspokajających potrzeby mieszkańców naszej wsi.                                                                                                                                  

Godne podkreślenia jest, że organizacja brała udział w konkursach na dotacje w Powiecie               

i Urzędzie Marszałkowskim. TRL „Zielony Most” prowadzi  profil, nie facebook        

(https://pl-pl.facebook.com/zielonymost/), aktualizowany  przez  członków stowarzyszenia. 

Członkowie stowarzyszenia brali udział w ogólnopolskim zlocie organizacji pozarządowych. 

Stowarzyszenie było również uczestnikiem w Konkursie „Najaktywniejsza Organizacja 

Pozarządowa”  z obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej w 2018 r. 

 

 

Informacja z działalności Stowarzyszenia Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą                     

w Skorogoszczy za 2018r. 

 
Zgodnie z celami Stowarzyszenia, wynikającymi ze statutu, zajmujemy się rozwojem 

turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie mieszkańcom wyjazdów, wycieczek, rajdów 

rowerowych i pieszych, wytyczanie tras turystycznych, organizowanie spotkań tematycznych. 

Opiekujemy się na terenie naszej gminy Drogami św. Jakuba – Via Regia i Droga Nyska. 

Działamy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie 

imprez sportowych, spotkań mających na celu promowanie wśród mieszkańców zdrowego 

stylu życia, ochrony i promocji zdrowia. Chcemy także wzbudzić  w mieszkańcach 

zamiłowanie do kultury dzięki organizowaniu wyjazdów do teatru, operetki  i kina. Pragniemy 

dodać, że działalność Stowarzyszenia prowadzona jest ze składek i wpłat własnych naszych 

członków. Pozyskujemy również środki w postaci dotacji i grantów. 

Do ważniejszych przedsięwzięć, które odbyły się w 2018r. zaliczamy zamieszczone                     

w harmonogramie imprezy i wyjazdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM IMPREZ I WYJAZDÓW W 2018 R. 

 

28 styczeń Spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia 

25 luty 
Wyjazd do Teatru im. Kochanowskiego w Opola na spektakl „ Moralność Pani 

Dulskiej” oraz kolacja w Restauracji Bida we Wrzoskach 

09 marzec 
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Pizzerii Dragon Skorogoszczy oraz występ 

kabaretu Babsztyle z Chróściny 

17 marzec 
Wyjazd wraz z Przyjaciółmi w Dobrzenia Wielkiego i Chrząszczyc na Drogę 

Krzyżową do Sanktuarium na Górze św. Anny 

23 marzec Udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Lewina Brzeskiego do Brzegu 

22 kwiecień 
Przyjęcie Pielgrzymów z Górnośląskiego Klubu Camino 

Przejście Drogą św. Jakuba z Dobrzenia Wielkiego do Skorogoszczy  

28 kwiecień  II Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego na Korcie im. Krzysztofa Tomczaka 

20 maj Wycieczka rowerowa na nabożeństwo majowe do Przeczy  

14 lipiec Wycieczka rowerowa do Osieka Grodkowskiego na grób Śp. Ks. Józefa Szczotki 

10 – 12  

sierpień 

Wycieczka do Malborka i Trójmiasta ( Gdańsk, Gdynia, Sopot)  - zadanie 

publiczne współfinansowane przez Urząd Miejski Lewin Brzeski 

16 wrzesień 
Jubileusz 10-lecia Drogi św. Jakuba Via Regia na Opolszczyźnie.  

Przejście ze Skorogoszczy do Kopania 

weekendy 

14.10  

27-28.10 10-

11.11 

100 km na Drogach św. Jakuba na 100 lecie Niepodległej 

I. Rogów Op.  – Opole 

II. Skorogoszcz – Dobrzeń Wielki – Opole 

III. Góra św. Anny – Kosorowice – Opole 

14 grudzień 
Wyjazd do Teatru Eko Studio w Opolu na spektakl „Stara miłość nie rdzewieje” 

oraz kolacja w Restauracji Bida we Wrzoskach 

 

 

Ponadto, zrealizowaliśmy dwa zadania publiczne: 

 „ Seniora natura to sport, zdrowie i kultura”  - Grand powierzony przez Brzesko-

Oławską Wieś Historyczną  

 „Zajęcia w wodzie – dobrym sposobem rekreacji”  - dotacja Powiatu Brzeskiego.   

 

 

 
 

 

 

 



Informacja z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych 

„Pomóżmy Im” za 2018r. 

 

 

I. Informacje ogólne. 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim 

powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w roku 1998. W skład komitetu 

założycielskiego stowarzyszenia weszły również osoby, które nie potrafiły przejść obojętnie 

obok spraw i problemów osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci. 

Zostało zarejestrowane w dniu 06.11.1998r.  w Rejestrze Stowarzyszeń REJ. ST. 49/98 Sąd 

Okręgowy Opole Wydział I Cywilny  

Stowarzyszenie od 31marca 2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego 

nr. KRS – 0000031294 

Siedziba Stowarzyszenia to; budynek w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52.  

NIP: 747-16-19-493, REGON 531592156,  www.spion.pl , e-mail: spion@spion.pl 

Jest organizacją pozarządową, pożytku publicznego, która utrzymuje się ze składek, darowizn   

i dotacji. Także  pozyskujemy środki finansowe poprzez składanie wniosków na realizacje 

projektów  w drodze konkursu ogłaszane przez  jednostki samorządu terytorialnego, agendy 

rządowe,  różne instytucje i fundacje.   

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej oraz innych form 

rehabilitacji i terapii, a także pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w sprawach 

dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych i bytowych oraz adaptacji                           

w społeczeństwie. 

Działalnością Stowarzyszenia kierował Zarząd w składzie: 

Robert Laszuk      – prezes  

Stefania Iwanicka – wiceprezes 

Irena   Urban        - skarbnik 

Danuta Sobczyk   - członek zarządu 

Praca Zarządu Stowarzyszenia polega na społecznym wykonywaniu swoich obowiązków               

i z tego tytułu nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.  

 

II. Finanse Stowarzyszenia 

 Przychody z działalności statutowej  Stowarzyszenia w 2018r. zamknęły się kwotą 

 905.229,15 zł i są to:  

1. Składki członkowskie                               -    3.010,00   

2. Darowizny                                 -  42.508,35 

    - osoby fizyczne     -   7.508,35 

    - podmioty gospodarcze                   - 35.000,00 

3. 1% podatku                                -   74.240,20  

     -  (wskazania imienne 44.520,05 zł)       

4.  Dotacja PUP środki KFS                                                     -     5.824,00 

5. Odsetki od lokat terminowych                             -     1.652,56 

6 .Pozostałe                         -                                                 -     3.800,00 

7. Działalność odpłatna                                                            -        930,00 

8.   Dotacje z budżetu państwa                                                -  7 0. 619,39 

          PFRON                                               -   657.545,32 

         Województwo Opolskie(ROPS)         -      20.000,00 

          Starostwo Powiatowe (PCPR)           -        5.000,00 

9.   Europejski Fundusz Społeczny          -          26.761,25 

 

10.  Dotacje z środków Samorządowych                              -       61.312,82   

           Starostwo Powiatowe                 -       3.999,64 

           Starostwo Powiatowe (WTZ)     -     48.323,00                 

           Gmina Lewin Brzeski                -        5.714,98 

http://www.spion.pl/


   Gmina (dotacja środek trw.)      -        3.275,20 

                                                 ------------------------------------------------------- 

                                                               Razem                                       902.584,50                                                                                                                           

 

11.    Przychody ze sprzedaży prac WTZ          - 2.644,65 

                                        --------------------------------------------------------- 

                                                    Ogółem                                     905.229,15                                 

 

Wydatki Stowarzyszenia zamknęły się ogólną kwotą 878.453,02 zł  

 i są to: 

1.Koszty WTZ:      -     497.979,65 

  - dopłata SPION(tym amortyzacja 6.206,91)                         –   14.756,65      

  - Koszty PFRON                                                                     - 434.900,00                    

  Koszty Starostwa                                                                      -  48.323,00      

 

2. Koszty projektów :                                                                  332.596,58                                                    

 

- Zadanie celowe PFRON „Krok ku samodzielności” -     239.550,85                                         

 - środki PFRON – 222.698,89 

 - środki SPION –     16.851,96  

-   Zadanie celowe Gmina „Krok ku samodzielności          -          5.564,91 

            - środki Gminy  -        5.000,00 

            - środki własne   -           564,91 

– Zawody pływackie „My też potrafimy”                               -      4.711,55 

            - koszty Starostwo  -  4.009,00 

            - koszty SPION -           702,55 

-  Turniej Piłki nożnej                                                             –    15.327,40 

 - koszty ROPS       –  10.000,00  

            - Fundacja Górażdże  - 5.000,00 

 - koszty SPION         –     327,40 

-    Konkurs Wiedzy                                                            -        13.590,71 

             - koszty Gminy                                  -   3.300,00 

             - koszty Województwa Opolskiego   - 10.000,00  

             - koszty SPION                                  -       290,71 

-   Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych          -       6.200,00       

             -  Koszty Gmina Lewin Brzeski 6.000,00    

             -  koszty SPION                                    200,00 

-  Wycieczka integracyjna „Jezioro  Łabędzie „                    -       8.747,80 

            -  Koszty PCPR                      5.000,00 

            -  Koszty SPION                    3.747,80 

-  Wycieczka  integracyjna „Księżniczka Czardasza”            -     4.814,83 

            -   koszty Samorząd Mieszkańców                              -    2.000,00 

            -    koszty SPION                                                         -    2.814,83 

-  Projekt ”Monitorujemy Urzędy”                                         -    26.761,25 

            -  koszty EFS                                                               -    26.761,25 

-  Szkolenie kadry SPION                                                       -      7.280,00 

           - koszty KFS                                                                 -      5.824,00 

           - koszty SPION                                                             -      1.456,00       

-   Mikołajki    -   SPION                                                         -           47,28       

 

3. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%(imienne)     -      35.116,85 

     w tym: przypisy imienne                                                  -      35.071,85 

      prowizje bankowe                                                            -             45,00 

4. Wydatki na cele rehabilitacyjne z darowizn                     -       2.102,90 



5. Pozostałe koszty administracyjne                                     -      9.116,04 

6. Koszty działalności odpłatnej                                           -         930,00  

7. Koszty funduszu wycieczkowego                                     -         611,00 

      __________________        

    Razem koszty                   878.453,02 

 

Przychody                -     905.229,15 

Koszty                 -     878.453,02 

Wynik finansowy za rok 2018 ogółem  wynosi -      26.776,13 

 

III.  1% podatku. 

Wpływy z 1% podatku należnego od osób fizycznych ogółem: 74.240,20 zł, w tym 44.520,05 

zł  ze wskazaniem celu szczegółowego, na indywidualne  konta osób niepełnosprawnych. 

Pozostała kwota 29,720,15 zł  zebrana została na działalność statutową Stowarzyszenia.  

Zwrócono wydatki na cele rehabilitacyjne, pochodzące ze zbiórki 1% z indywidualnych kont        

w kwocie 35.116,85  zł.   

 

IV. Działalność Stowarzyszenia 

W okresie sprawozdawczym  Stowarzyszenie zatrudniało  17  pracowników i realizowało 

następujące zadania:  

1. Zadanie – Działalność WTZ.  Stowarzyszenie od stycznia 2000r. do nadal prowadzi 

Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników. Koszt działalności WTZ w 2018r  wyniósł - 

497.979,65 zł w tym: 434.900,00  zł - fundusze PFRON, 48.323,00 zł - Starostwo Powiatowe 

Brzeg, 14.756,65  zł - to fundusze Stowarzyszenia w tym 6.206,91 zł to amortyzacja. WTZ 

realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego 

rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, 

samodzielnego i aktywnego życia. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest przystosowanie 

społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez terapię zajęciową jak najwyższego 

poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności. Miejsce realizacji: WTZ SPiON 

„Pomóżmy Im” Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52 

2. Zadanie – „Krok ku samodzielności”. Od 2001r. prowadzimy zadanie celowe „PARTNER”, 

obecnie pod nazwą „Krok ku samodzielności - Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych”. Realizacja tego programu skierowana jest do wszystkich osób niepełnosprawnych 

nie mogących z różnych przyczyn brać udziału w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w 

WTZ. Umowa na wyżej wymienione zadanie finansowana jest w 95% przez PFRON                        

i corocznie negocjowana. W  2018r.  z programu tego skorzystało łącznie 51  osób  w tym 29 

dzieci  niepełnosprawnych  na ogólną kwotę 245.115,76 zł  w tym 222.698,89 zł - środki 

PFRON,  17.416,87 zł - środki własne Stowarzyszenia oraz 5000,00zł są to środki gminy 

Lewin Brzeski Do realizacji tego zadania zatrudniamy rehabilitantów, pedagoga, logopedę oraz 

psychologa. Miejsce realizacji: gabinety rehabilitacyjne Stowarzyszenia Lewin Brzeski                   

ul. Kościuszki 52.  

3. Zadanie – Zawody pływackie „My też potrafimy” na ogólna kwotę - 4.711,55 zł. 

Finansowane był przez  Starostwo Powiatowe Brzeg  -  4.009,00 zł oraz z środków własnych 

Stowarzyszenia w kwocie - 702,55 zł. 

W zawodach tych udział wzięło 120 osób. Zawodnicy wystartowali w 11 pływackich 

konkurencjach sportowych, takich jak: pływanie kraulem, stylem dowolnym oraz klasycznym, 

pływanie na materacu w parach i pojedynczo, bieg w wodzie, pływanie ze sprzętem 

pomocniczym i z opiekunem, bieg w wodzie – sztafeta, wyławianie piłek z wody oraz zjazd ze 

zjeżdżalni. Celem zadania było promowanie aktywności fizycznej w śród osób 

niepełnosprawnych, pokazanie innych, aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

Termin realizacji zadania : 24 maj 2018 r.  

Miejsce realizacji zadania kryta pływalnia w Brzegu. 



4. Zadanie -. Turniej piłki nożnej „Nasz Mundial”  pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego. Patronat medialny nad 

wydarzeniem sprawowali TVP3 Opole, Radio Park, Radio Opole, NTO oraz Radio Doxa. 

Koszt zadania ogółem  –   15.327,40 w tym: środki Samorządu Województwa Opolskiego               

z funduszy PFRON –  10.000,00zł,  Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie”  - 5.000,00 zł, 

oraz środki własne Stowarzyszenia w kwocie- 327,40 zł. Wsparcie rzeczowe oraz finansowe 

udzielili nam również osoby prywatne. W turnieju tym udział wzięło ogółem 250 uczestników  

w tym 150 osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego. Relacje z tego turnieju 

prezentowane były przez wszystkie w/w podmioty medialne. Głównym celem turnieju było 

propagowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz pokazanie, że każdy 

bez względu na ograniczenia wiekowe, niepełnosprawność czy umiejętności może grać           

w piłkę nożną i czerpać z tego ogromną przyjemność. Wszystkie drużyny biorące udział           

w zawodach otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników 

otrzymał medal oraz nagrodę rzeczową. Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze               

i duchu sportowej rywalizacji. 

Termin realizacji zadania 28 września 2018r. Miejsce realizacji: Stadion klubu sportowego 

„Olimpia” Lewin Brzeski 

5. Zadanie – Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej                  

i społecznej w terminie od 22.10.2018  do  23.12.2018 r. koszt zadania to 6.200,00 zł w tym: 

6.000,00 zł Gmina Lewin Brzeski,  200,00 zł środki własne Stowarzyszenia. Zadanie 

skierowane było do 25 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu 

powiatu brzeskiego, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia oraz są chętne do 

współpracy. Cele zwarte w tytule zadania realizowane było  poprzez stosowanie różnorodnych 

technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz czynne uczestnictwo w życiu 

społecznym zmierzające do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób możliwie 

najwyższego poziomu ich funkcjonowania, podniesienia jakości życia i uczestnictwa                 

w integracji społecznej. 

Miejsce realizacji: WTZ SPiON „Pomóżmy Im” Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52. 

6. Zadanie – Wycieczka integracyjna „Jezioro  Łabędzie” dla 54 osób niepełnosprawnych                 

i ich opiekunów. Wykonawca – „Royal Russian Ballet”. Koszt zadania ogółem 8.747,80 zł.         

w tym - 5000,00 zł. PCPR Brzeg oraz środki własne Stowarzyszenia w kwocie 3.747,80 zł. 

Termin realizacji 27 październik 2018r. Miejsce realizacji: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. 

7. Zadanie – Wojewódzki Integracyjny Konkurs Wiedzy Osób Niepełnosprawnych – „Historia 

Polskiego Sportu”. Koszt zadania ogółem - 13.590,71zł. Finansowany był przez Gminą  Lewin 

Brzeski -   3.300,00 zł, Samorząd Województwa Opolskiego z środków PFRON   - 10.000,00 

zł oraz środki własne Stowarzyszenia  - 290,71zł. Konkurs skierowany był do  osób 

niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz do uczniów szkół 

publicznych z województwa opolskiego i dolnośląskiego. 

Celem konkursu była szeroko pojęta integracja oraz przybliżenie uczestnikom konkursu wiedzy 

na temat historii polskiego sportu, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialności za 

powierzone zadania oraz podniesienie poziomu świadomości osób niepełnosprawnych co do 

tkwiących w nich możliwości. 

Konkurs miał także na celu integrację młodzieży szkół publicznych oraz dorosłych osób 

niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy przez wiele 

miesięcy byli  przygotowywani, aby zmierzyć się z tak trudnym i rozległym tematem. 

Patronat honorowy nad konkursem pełnił Marszałek Województwa Opolskiego oraz Burmistrz 

Lewina Brzeskiego. Relacja z konkursu integracyjnego transmitowana była na antenie TVP3 

Opole oraz w Radio Opole. W projekcie tym ogółem wzięło udział  230 uczestników. 

Termin realizacji zadania 17 listopad 2018r. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa                     

w Lewinie Brzeskim ul. Zamkowa 3. 

8. Zadanie – „Wycieczka integracyjna – na operetkę „Księżniczka Czardasza” w wykonaniu 

Teatru Muzycznego Castello dla 45 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Koszt zadania 

ogółem to 4.814,83zł, w tym 2000,00 zł to środki Samorządu Mieszkańców Lewina Brzeskiego 



oraz środki własne Stowarzyszenia w kwocie 2.814,83 zł.. Termin realizacji zadania                

30 listopad 2018r.  Miejsce realizacji: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu 

9. Zadanie – „Mikołajki”. Paczki dla 45 naszych najmłodszych podopiecznych po raz kolejny 

ufundował pan Jarosław Potoczny. 

 Koszt zadania po stronie Stowarzyszenia wyniósł tylko 47,28  zł. Termin realizacji zadania 6 

grudzień 2018 r. Miejsce realizacji: siedziba Stowarzyszenia, Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52. 

10. Zadanie –– „ Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób 

niepełnosprawnych”, którego Partnerem wiodącym jest  Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na 

SM. Projekt realizowaliśmy wspólnie  przez okres od 2016 do 2018r z  Europejskiego 

Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. 

Koszt ogółem  umowy  partnerskiej w roku 2018 wynosił 26.761,25 zł. 

 

V. Inne zdarzenia  

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez żaden upoważniony 

do tego organ. 

 

VI. Plany na przyszłość 

W 2019r. nasza organizacja będzie kontynuowała prowadzenie różnych form rehabilitacji           

i terapii nakierowanych na dzieci, młodzież i osoby dorosłe a także pomoc osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków 

socjalnych i bytowych oraz adaptacji w społeczeństwie. 

Podjęliśmy również decyzję dotyczącą zakupu w 2019r. samochodu dostawczego typu „BUS” 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Został sporządzony i złożony             

o dofinansowanie ze środków PFRON stosowny wniosek, natomiast nasze Stowarzyszenie 

musi zabezpieczyć środki finansowe stanowiące wymagany udział własny. 

Oprócz zadań typowo rehabilitacyjnych, planujemy również zrealizować takie projekty jak:  

Dzień Dziecka, „Mikołajki”, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazd do teatru, kina. 

Realizacja wyżej wymienionych projektów uzależniona będzie od pozyskania na ten cel 

środków finansowych. 

 

VII. Podsumowanie 

Jesteśmy organizacją o ugruntowanej pozycji w regionie, naszą sytuację finansową można 

określić na chwilę obecną jako „ dobrą” w 100% uzależnioną od operatywności członków 

Zarządu w pozyskiwaniu środków finansowych i gospodarowaniu nimi. 

Są natomiast zagrożenia w dalszym kontynuowaniu naszych programów  takich jak 

prowadzenie  WTZ na którą to działalność PFRON od wielu lat przeznacza taką samą kwotę 

pieniędzy oraz niepewność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania 

„rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych”. Zadanie to jest współfinansowane przez 

PFRON w trybie konkursowym realizowanym przez centralę PFRON w Warszawie, w okresie 

trzyletnim z corocznym obowiązkiem negocjowania warunków umowy. 

Dzięki prawidłowym nawykom  zdobytym podczas często długoletniej rehabilitacji  

podopieczni nasi, chętnie uczestniczą w organizowanych przez Stowarzyszenie  imprezach 

integracyjnych.  

Oczywiście zdobywają w nich laury, rywalizując również z osobami pełnosprawnymi. Takie 

sytuacje wpływają bardzo pozytywnie na każde dziecko czy osobę dorosłą.  Bez względu na 

stan zdrowia podnoszą jego samoocenę, wzmacniają wiarę we własne możliwości.  

Dlatego tak bardzo ważna jest kontynuacja prowadzonych różnorodnych projektów 

rehabilitacyjnych, ponieważ uzyskanie pozytywnego efektu rehabilitacyjnego jest bardzo 

mozolne i długoletnie. Natomiast z chwilą zaprzestania rehabilitacji nawroty chorobowe są 

bardzo szybkie. Mamy świadomość, że nie wszystko co byśmy chcieli, albo czego oczekiwali 

od nas nasi członkowie zostało zrealizowane. Wynikało to często z przyczyn niezależnych od 

nas po prostu ze zwykłej fizycznej niemożności. Jako organizacja pozarządowa pełnimy wobec 

społeczeństwa rolę służebną, starając się pomóc wszystkim, których sami znajdziemy albo 



którzy o tą pomoc do nas się zwrócą. Ale na pewno, trzeba do nas przyjść ponieważ my nie 

jesteśmy wstanie dotrzeć do każdego, który takiej pomocy potrzebuje. 

 

 

Informacja z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpicus” z Łosiowa       

za 2018r. 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpicus” działa przy Publicznej Szkole Podstawowej od 1996 

roku. Głównym zadaniem klubu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych na terenie Łosiowa i okolic. Działalność klubu jest finansowana ze środków Urzędu 

Gminy, Rady Sołeckiej, darowizn sponsorów. 

W minionym roku klub był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez 

sportowych: 

I. 12.01.2018 r. Trójbój siłowy dla uczniów PSP w Łosiowie. 

II. 13.01.2018 r. III  Zimowy Turniej Piłki Nożnej klas piątych. W turnieju wzięły udział 4 

drużyny ( 40 osób ). 

III. Ferie zimowe na sportowo. Cztery dni zajęć sportowych dla dzieci. W ramach zajęć odbyły 

się min. turnieje tenisa stołowego, badmintona, piłki nożnej. 

IV.10 .03.2018 r.  XIX  Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Lewina Brzeskiego.              

W Turnieju wzięło udział ponad 50 uczestników. 

V. 16.04.2018 r. Mistrzostwa Gminy w Badmintonie. Udział wzięło 30 uczniów. 

VI. 30.05.2018 r. Dzień Dziecka na Sportowo. Kolejna już edycja imprezy sportowej – wzięli 

w niej udział wszyscy uczniowie PSP w Łosiowie ( ok. 150 osób). 

VII. 19.06.2018 r. Bieg Patrolowy dla klas III – VII. W czasie biegu 4 osobowe grupy uczniów 

odnajdują 4 stacje na których rozwiązują zadania związane z ekologią ( ok. 90 uczniów ). 

VIII.28.09.2019 r. „Na dwie rakietki” turniej z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu. 

Połączenie gry w tenisa stołowego z grą w badmintona.  

IX. 10.11.2018 r.  Dzień Radości - Święto Niepodległości. Bieg z okazji 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości. W biegu wzięło  udział  prawie 80 osób, zarówno dzieci jak i dorośli. 

X. IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego - 01.12.2018 r. W turnieju wzięło udział 30 

dzieci i młodzieży z naszej gminy. 

XI. 06.12.2018 r. Trójbój siłowy z wicemistrzem olimpijskim. Zawody dla uczniów klas 5-6, 

oraz 7-8. W czasie turnieju umiejętności taneczne zaprezentowały uczennice klasy 5a, 5b, 6, 7, 

8 oraz III gimnazjum. W tym dniu gościliśmy w szkole pana Krzysztofa Siemiona wicemistrza 

olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów oraz Bartłomieja Bartha kilkukrotnego mistrza Polski       

w tej konkurencji w kategoriach młodzieżowych. Spotkanie to było możliwe dzięki pomocy 

pana Władysława Górki ze Skorogoszczy. 

Z większości imprez i zawodów relacje zostały umieszczone na stronie internetowej gminy. 

W bieżącym roku Klub chciałby rozszerzyć działalność, poprzez zgłoszenie zawodników do 

udziału w rozgrywkach Opolskiego Związku Tenisa Stołowego. Oczywiście warunkiem jest 

znalezienie środków finansowych na prowadzenie takiej działalności. 

 

 

Informacja z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych            

za 2018r. 

                                                 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lewinie Brzeskim jest stowarzyszeniem 

kultury fizycznej, posiadający statut organizacji pożytku publicznego, w skład którego 

wchodzą kluby sportowe LZS z miasta i gminy Lewin Brzeski, a mianowicie:  

 LZS „Olimpia” Lewin Brzeski 

 LZS „Pogoń” Łosiów 

 LZS Skorogoszcz 

 LZS Golczowice 

 LZS „Błękitni” Przecza 



oraz 

 GZ LZS Lewin Brzeski w zakresie administracyjnym 

 

Zadaniem GZ LZS i skupionych w nim klubów sportowych  jest rozwój kultury fizycznej                 

i sportu wśród dzieci i młodzieży (trampkarze i juniorzy) oraz osób dorosłych (seniorzy) na 

terenie miasta i gminy Lewin Brzeski w sekcji piłka nożna, sekcja podnoszenia ciężarów, 

promowanie miasta i gminy w osiągnięciach sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych  

i nadzór nad obiektami. 

Poszczególne kluby sportowe od m-ca stycznia do marca 2018r oraz m-c lipiec prowadziły 

zajęcia przygotowawcze do sezonu wiosennego i jesiennego w hali sportowej (Brzeg, Lewin 

Brzeski, Skorogoszcz oraz na klubowych boiskach sportowych) oraz rozegrano mecze 

sparingowe- łącznie 27 spotkań. W przerwie wiosennej i jesiennej prowadzono drobne remonty 

na obiektach sportowych (renowację boisk, naprawa ławek, koszenia terenów zielonych, cięcie 

żywopłotów,  konserwację sprzętu sportowego, modernizacja trybun- Lewin Brzeski, malowanie 

pomieszczeń socjalnych itp). 

Baza sportowa : 

 LZS „Olimpia” Lewin Brzeski 
Obiekt sportowy posiadający boisko główne trawiaste 110x65 z dwoma łapaczami wyposażone 

w trybuny obustronne z siedziskami plastykowanymi. Łącznie 550 miejsc  w tym trybuna dla 

gości  z 120 miejscami do siedzenia, raz boisko treningowe  wybudowane  ramach projektów             

z Brzeskiej Wsi  Historycznej o  wymiarach  56x26mm, podłoże trawiaste wyposażone             

w oświetlenie elektryczne oraz łapaczami za bramkami,  ogrodzone. Obiekt posiada budynek 

socjalny murowany z  tarasem widokowym, Na parterze wyposażony w dwie szatnie                       

z natryskami i WC, pomieszczeniem dla sędziów z natryskiem i WC, 3-ma              

pomieszczeniami -magazyny sprzętu oraz pomieszczeniem technicznym i salą. Na piętrze 

budynek posiada trzy pomieszczenia administracyjne , kuchnię, WC oraz salę wraz z balkonem 

widokowym. Ponadto obiekt posiada osobne pomieszczenie   gospodarcze. Część socjalna 

wyremontowana.  Przy boisku głównym  umieszczone są dwa boksy   dla piłkarzy.  Ponadto 

klub posiada tablicę  świetlną do  wyników meczów. Klub posiada kosiarkę samojezdną, 

walec, podkosiarkę  żyłkową , nożyce do  żywopłotu.   Klub  prowadzi zajęcia na obiekcie 

5 razy  w tygodniu (treningi drużyn-  seniorów,  juniorów, trampkarzy, orlików).  

 LZS „Pogoń Łosiów 

Obiekt sportowy wyposażony w boisko główne oraz boisko treningowe trawiaste.              

Boisko główne posiada piłkochwyty oraz trybuny jednostronne wyposażone  w  siedziska   

plastykowe 252 miejsca.  Budynek socjalny murowany parterowy.  Wyposażony w szatnie, 

natryski oraz WC. Pomieszczenia administracyjne i techniczne  oraz salę. Oddzielne 

pomieszczenia dla sędziów. Ponadto klub posiada boisko do piłki  siatkowej i koszykówki, kort 

tenisowy, 2 stanowiska do tenisa stołowego,   szachy(duże)  3 stoły do gry w szachy. Klub 

posiada kosiarkę samojezdną, podkosiarkę żyłkową. Obiekt w całości ogrodzony.    

 LZS Skorogoszcz 
Obiekt sportowy umieszczony w Parku przy ul. Słowackiego. Boisko główne  trawiaste. Po 

obu  stronach boiska jest umieszczonych 60 ławek  drewnianych.  Przy  boisku  znajduje się 

pomieszczenie magazynowe, służące jako magazyn sprzętu  i szatnia dla   gospodarzy. Brak jest 

szatni dla gości i sędziów. Pod koniec 2018  rozpoczęto budowę obiektu socjalnego poprzez 

wykonanie fundamentów.  Obiekt ogrodzony od strony ulicy. Ponadto klub prowadzi sekcję 

podnoszenia ciężarów, która  rozegrała  6 turniejów w tym Turniej o Puchar Burmistrza.  

 LZS Golczowice 
Obiekt sportowy wyposażony w boisko główne trawiaste nie ogrodzony. Wyposażony  w 50 

miejsc siedzących -ławki drewniane, Dwa boksy dla zawodników. Przy boisku  znajduje się 

budynek murowany socjalny, w którym znajdują się 2 pomieszczenia socjalne-szatnie, pokój dla 

sędziów, pomieszczenie socjalne oraz magazyn gospodarczy. WC   Boisko główne po renowacji. 

 LZS „Błękitni Przecza 
Obiekt sportowy częściowo ogrodzony. Posiada boisko główne trawiaste. Wyposażone                      

w energię elektryczną oraz dwa piłkochwyty za bramkami. Boisko posiada 2 boksy dla 



zawodników oraz ławki drewniane z jednej strony boiska na 50 miejsc. Obok boiska głównego 

znajduje się małe boisko treningowe, boisko wielofunkcyjne wyłożone kostką oraz stół do tenisa 

stołowego - betonowy. Boisko posiada kontenery socjalne w których znajdują się szatnie, 

pomieszczenie dla sędziów, WC, pomieszczenie magazynowe i socjalne.   

 

Łącznie rozegrano w roku 2018 przez wszystkie kluby  -245 spotkań w tym 6 turniejów                  

w podnoszeniu ciężarów. 

Z transportu odpłatnego korzystały kluby LZS „Olimpia” Lewin Brzeski, LZS Skorogoszcz, oraz 

częściowo Łosiów i Przecza. Pozostały transport był niedpłatny. 

Kadrę trenerską z uprawnieniami posiada drużyna LZS „Olimpia” Lewin Brzeski, LZS „Pogoń” 

Łosiów oraz LZS Skorogoszcz, pozostałe kluby prowadzone są przez instruktorów. 

Przygotowanie boisk sportowych, zabezpieczeniem meczów piłkarskich oraz przygotowaniem 

pod względem administracyjnym zajmują się poszczególni członkowie zarządu, kierownicy 

drużyn oraz społeczni aktywiści piłki nożnej - nieodpłatnie 

Kosiarki ciągnikowe posiadają kluby sportowe LZS „Olimpia” Lewin Brzeski, LZS „Pogoń” 

Łosiów, pozostałe drużyny posiadają kosiarki spalinowe ręczne   

Konserwacja sprzętu sportowego (pranie, reperacja) kluby zajmują się we własnym zakresie 

nieodpłatnie (kupowane są jedynie środki chemiczne - proszki itp. 

GZ LZS Lewin Brzeski prowadziło sprawy w zakresie szkoleń, doradztwa oraz sprawy 

administracyjno – finansowe oraz współpracę z OZPN, WR LZS Opole oraz samorządem gminy 

Lewin Brzeski. Samorząd gminy Lewin Brzeski w miarę swoich możliwości współpracuje 

bezpośrednio z klubami sportowymi w organizacji Turniejów piłkarskich, festynów sportowo-

rozrywkowych, biegów ulicznych. Współpraca samorządu gminnego z klubami przebiegała 

poprawnie. Osiągane wyniki przez klubu sportowe pozwoliło na promowanie miasta i gminy             

w prasie opolskiej i brzeskiej, jak również bezpośrednio w miejscowościach w których   

rozgrywane są  spotkania piłkarskie. 

W roku 2018 GZ LZS Lewin Brzeski uczestniczyło w 2-ch konkursach na wsparcie zadania 

„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej i podnoszenia ciężarów                 

w tym utrzymanie obiektów sportowych  ogłoszonego przez samorząd gminny. Kwota wsparcia 

zadania była po 85000,00 tyś zł. Obydwa zadania zostały przyjęte i rozliczone. 

Gminne Zrzeszenie LZS jest współorganizatorem Biegów ulicznych w mieście Lewin Brzeski 

rozgrywanych w m-cu październiku. Wszystkie kluby sportowe aktywnie włączają się                         

w współorganizację  festynów sportowo rekreacyjnych w swoich miejscowościach. Aktywność 

ta również przedkłada się w klubach sportowych w utrzymaniu obiektów sportowych, 

organizacji meczów, transporcie zawodników na mecze itp. Nieodpłatna praca i wielkie 

zaangażowanie  zarządów, społeczników i ludzi dobrej woli pozwala na utrzymanie 

dotychczasowej bazy.  Ponadto GZ LZS Lewin Brzeski zorganizowało w roku  2018  spotkanie 

z przedstawicielami Opolskiego Związku Piłki Nożnej w którym uczestniczyli Pan Burmistrz 

Lewina Brzeskiego oraz kluby zrzeszone w GZ LZS. 

Informacja finansowa: 

Gminne Zrzeszenie podpisało na rok 2018 - 2 umowy z samorządem gminy w ramach 

ogłoszonego i wygranego konkursu na wsparcie zadania „Upowszechnienie kultury fizycznej              

i sportu w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego w tym utrzymanie obiektów sportowych           

i tak:  

-29 grudnia 2017r umowę OK.IV.524.2.14.2017 na kwotę 85000,00 zł 

-06 czerwca 2018r umowę OK.IV.524.2.31.2018 na kwotę 85000,00 zł 

Zadanie było realizowane w okresie od 01-01-2018 do 30-06-2018 i 01-07-2018 do 31-12-2018. 

Obydwa zadania zostały zrealizowane i rozliczone. 

Łącznie z dotacji wydatkowano 170000,00 złotych z czego na: 

Zakup i uzupełnienie sprzętu  -46499,96zł 

Zakup energii elektrycznej i paliwo -19845,59zł 

Wydatki różne    -18042,18zł 

Delegacje sędziowskie, podróże -21732,46zł 

Transport zawodników              -39055,20zł 



Opłaty, ubezpieczenie itp.  -20113,91zł 

Koszty obsługi 

Wynagrodzenie-umowy zlec.  -  4000,00zł 

Zakup materiałów                                -    299,00zł 

Delegacje służbowe                              -   106,40zł 

Opłaty, obsługa bankowa                     -   305,30zł 

Z środków własnych wydatkowano kwotę 50371,05zł na: 

Zakup materiałów i sprzęt  -       11516,28zł 

Zakup paliwa    -         2781,45zł 

Wydatki różne -remonty  -       32460,82zł 

Delegacje sędziowskie                        -         1022,50zł 

Opłaty, składki                            -         2590,00zł 

Nieodpłatny wkład to głównie praca instruktorów i trenerów z zawodnikami: transport 

zawodników na mecze wyjazdowe; koszty związanie z koszeniem; przygotowaniem boisk do 

meczy; praniem strojów; utrzymaniem obiektów sportowych i budynków socjalnych; drobne 

remonty; organizacja meczów itp. 

Na środki własne złożyły się dochody otrzymane od sponsorów na działalność statutową dla 

klubów sportowych-  

LZS „Olimpia” Lewin Brzeski-35044,30zł 

Sekcja podnoszenia ciężarów LZS Skorogoszcz- 400,00zł,  

Odpis 1% z podatku dochodowego za rok 2017r- 1399,30zł oraz udział własny poszczególnych 

klubów.  
 

 

Informacja z działalności Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi za 2018r. 

 
W roku 2018 realizowaliśmy projekt  pn. „Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia”   

tytuł zadania to „ AKADEMIA SPORTU DLA SENIORA „ 

Braliśmy udział w otwartych konkursach organizowanych przez Brzesko-Oławską Wieś 

Historyczną w 2017 r.  W m- cu październiku  2017 podpisaliśmy umowę na kwotę 7.425,00 zł. 

Realizacja projektu nastąpiła w 2018 r. Projekt oparty na aktywności fizycznej rozwinie zdrowy 

styl życia seniorów. Przyczyni się do wyrobienia nawyku wśród seniorów do aktywnego 

spędzania czasu w towarzystwie rówieśników, którzy mają podobne możliwości fizyczne. 

Wymienione cele realizowaliśmy poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie następujących 

zajęć sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Zajęcia trwały od stycznia do maja 2018 roku, 

a mianowicie: 

 A/  Bądź aktywnie mądrze – bezpieczne ćwiczenia ruchowe dla seniorów –  zajęcia                    

z   rehabilitantem.                                                                        

B/  gimnastyka dla seniora – w zajęciach na sali były wykorzystywane różne formy ćwiczeń 

wolnych, rozciągających, relaksujących, oddechowych z wykorzystaniem akcesoriów – zajęcia 

z rehabilitantem. 

C/  siłownie pod chmurką  - trening z instruktorem sportu, który przeprowadził zajęcia 

pokazowe na siłowni pod chmurką. Seniorzy zobaczyli jak korzystać z przyrządów by mogli 

samodzielnie  je wykorzystywać w dowolnym dla siebie czasie. 

D/  nordic walking dla seniora  - trening z instruktorem, porady dotyczące doborów 

odpowiednich kijków, pokaz poprawnej podstawy kroku i marszu. 

E/  wyjazd edukacyjny do opery do Wrocławia na spektakl KANDYD 22.02.2018r. 

F/  wyjazd do Parku Stobrawskiego w miesiącu maju 2018 r. Zwiedziliśmy wspaniałe miejsca. 

Wędrowaliśmy z wykorzystaniem kijków nordic walking, który był okazją oceny kondycji 

fizycznej po realizacji projektu. Na zakończenie wycieczki  były kiełbaski z grilla, kawa, 

słodycze  przygotowane przez personel organizatora wycieczki. Spędziliśmy wspólnie czas 

zdrowo i aktywnie. 

G/  W ramach tego projektu zostały zakupione akcesoria do ćwiczeń. 

      



 

Informacja z działalności Towarzystwa Przyjaciół Lewina za 2018r. 

 

W roku 2018 oprócz zadań statutowych Towarzystwo Przyjaciół Lewina: 

-  zrealizowało zadanie pn.: „TRADYCYJNIE RAZEM – OBRZĘDY 

BOŻONARODZENIOWE” 

-  zorganizowało degustację i poczęstunek dla mieszkańców potraw wielkanocnych podczas 

„KIERMASZU WIELKANOCNEGO” 

- organizowało zajęcia dla dzieci w ramach „AKCJA LATO” 

- ufundowało napoje i lody podczas „AKCJI LATO” 

- ufundowało nagrodę i napoje w imprezie organizowanej przez Urząd Miasta w Lewinie 

Brzeskim – „LEWIN BIEGA” 

-  zrealizowało zadanie publiczne pn.: „FESTIWAL WOLNOŚCI” – 100-lecie odzyskania 

niepodległości 

-  ufundowało napoje i nagrody w imprezach organizowanych przez Miejsko-Gminny Dom 

Kultury w Lewinie Brzeskim: 

 HERODY 

 PLENER MALARSKI 

 

 

Informacja z działalności Opolskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego „Teraz 

Wieś” za 2018r. 

 

1.Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Informacje           

o organizacji 

Opolskie Towarzystwo Społeczno — Kulturalne „Teraz Wieś” 

Adres: ul. Główna 1. 49 — 330 Łosiów 

Telefon 0 77 44 37 144, 600 403 526 

e-mail:rowQ©Qoodr.pl 

Nr KRS 0000225148 

REGON 160007191 

NIP 7471756818 

Członkinie zarządu: 

Prezes: Renata Wojas 

Wiceprezes: Ewa Klekot 

Członek Zarządu: Jadwiga Sadlej 

Członek Zarządu: Halina Sobaszek 

Członek zarządu Monika Szczypior 

Komisja Rewizyjna: 

Monika Kozaczek — Przewodnicząca 

Joanna Podgórska — Wiercińska — Z-ca Przewodniczącego 

Małgorzata Węgrzyn - Sekretarz 

2.Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych. 

Stowarzyszenie zostało powołane w celu prowadzenia i popierania działalności na rzecz 

społeczności wiejskiej poprzez, 

1. Aktywizacja ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. 

Podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności wiejskiej. 

2. Edukacja ludności wiejskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego, ochrona środowiska 

oraz wdrażania nowych metod i technologii.  

3. Promocja wiedzy mającej na celu podnoszenia poziomu życia na wsi poprzez 

różnicowanie działalności gospodarczej organizacji czasu wolnego i zdrowego stylu życia. 



4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

5. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 

6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

7. Wypoczynku dzieci i młodzieży, 

8. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

10. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

11. Turystyki i krajoznawstwa, 

12. Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Stowarzyszenie zgodnie ze statutem realizuje cele statutowe inicjując i wspierając 

(organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo): 

a. Prowadzenie działalności szkoleniowych w tym kursów  kwalifikowanych. 

b. Inicjowanie i kształtowanie działań społeczno – kulturalnych wobec organów administracji 

państwowej, instytucji publicznych, samorządów lokalnych. 

c. Prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej i kolportażowej. 

d. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, społeczno – 

kulturalnymi i naukowymi. 

e. Inspirowanie i tworzenie polityki w zakresie kultury i spraw socjalnych wsi w regionie         

i kraju. 

f. Opracowanie projektów społeczno – kulturalnych, biznes planów i dokonywanie rozliczeń 

środków finansowych Unii Europejskiej. 

g. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji. 

h. Promocja produktu regionalnego, tworzenie sieci dziedzictwa kulinarnego, organizowanie 

imprez, targów, kiermaszów, jarmarków. 

i. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego 

wypoczynku. 

j. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych osób dorosłych, dzieci                               

i młodzieży poprzez upowszechnianie tradycji narodowych. 

k. Inne sposoby działania wypracowane przez Stowarzyszenie. 

Zakres prowadzonej działalności statutowej 

a) działalność nieodpłatna i odpłatna 

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności organizacji o skutkach finansowych. 

Zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych było podpisanie umów i porozumień 

grantowych przedstawicieli organizacji do tego uprawnionych wraz z poszczególnymi 

grantodawcami. Zdarzenia te skutkowały przyznaniem dotacji na działalność statutową. 

Opolskie Towarzystwo Społeczno — Kulturalne „Teraz Wieś" wszystkie dotacje przyznane           

w 2018 roku rozliczyło, załączone raporty merytoryczne i finansowe uzyskały akceptację 

poszczególnych grantodawców. 

Informacja o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizacji w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

Stowarzyszenie prowadzi świadczenia  odpłatne i nieodpłatne.  

Informacja o płatnych świadczeniach: 

1. Prowadzenie działalności szkoleniowych w tym kursów kwalifikacyjnych. 

2. Organizowanie rekreacji i wypoczynku dla dzieci wiejskich. 

3. Promocja produktu regionalnego, tworzenie sieci dziedzictwa kulinarnego, 

organizowanie imprez, targów, kiermaszów, jarmarków. 

4. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji. 

5. Inne działania Stowarzyszenia na które nie uzyskało dotacji. 

 

 



Wynik finansowy działalności gospodarczej (jeżeli była prowadzona) oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z dziatalno3ci gospodarczej do przychodu osiągniętego   

z pozostałych źródeł. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

Informacja o uzyskanych przychodach: 

- środki pochodzące z dotacji 37 700,00 PLN 

- środki darczyńców indywidualnych (zbiórki publiczne) 15 520,00 PLN  

- składki członkowskie 2 450,00 PLN 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

- realizacji celów statutowych 5 8557,92 PLN 

- działalności gospodarczej nie dotyczy 

- administracji 0,00 PLN 

Informacja o liczbie osób zatrudnionych w organizacji. 

Stowarzyszenie zatrudniało 3 osoby w ramach umów o dzieło i umów zleceń na łączną  kwotę           

4 700,00 PLN.  

Informacja: 

Wartość aktywów 9751,24 PLN  

Zobowiązania organizacji 0,00 PLN  

Informacja o nabytych nieruchomościach. 

Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. 

Udzielone przez organizację pożyczek pieniężnych: 

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych 

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 

Stowarzyszenie nie nabyło obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego i nie posiada     

wartości niematerialnych i prawnych. 

Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz            

o wyniku finansowym tej działalności: 

Stowarzyszenie nie realizowało działalności zleconej przez podmioty państwowe                          

i samorządowe. 

Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje                

w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

Stowarzyszenie nie ma zobowiązań finansowych wobec Urzędu Skarbowego z tytułu prawa 

podatkowego. Deklaracja podatkowa i sprawozdania finansowe składane są raz w roku                    

w Urzędzie Skarbowym w Brzegu. 

Kalendarium działalności stowarzyszenia 

Informacja o zrealizowanych zadaniach zleconych przez organy administracji publicznej na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na 

podstawie ustawy o zamówieniach publicznych: 

Nazwa zadania: Akcja letniego wypoczynku ph. Podaruj mi Lato. Wsparcie letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich i problemowych rodzin ze środowisk wiejsko 

miejskich. Dotacja w wysokości 20 000,00 PLN 

Umowa nr IPS.AJ.4021.PS - 1/18 z dnia 07 czerwca 2018 r. aneksowana 13 czerwca 2018 r. 

zawarta pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Opolskim Towarzystwem 

Społeczno — Kulturalnym „Teraz Wieś”- rozliczona po stronie ROPS. 

Termin wykonania zadania 02.07.2018 r. — 03.08.2018 r. Miejsce realizacji zadania: całe 

województwo. 

Opis zadania: Organizacja letniego wypoczynku pod hasłem „Podaruj mi lato- Piknik na 

Florydzie”. Ogółem brało udział 2406 dzieci . 

Nazwa zadania: Edukacja patriotyczna i proobronna dzieci i młodzieży ze środowisk wiejsko 

— miejskich ph. „Piknik na Florydzie. 

Dotacja w wysokości 8 200,00 zł. 

Umowa Nr 26/2018/3300011749/218 zawarta w dniu 25.05.2018 r. pomiędzy Ministrem 

Obrony Narodowej a Opolskim Towarzystwem Społeczno — Kulturalnym „Teraz Wieś” 



Termin wykonania zadania: 01.06.2018 r.- 31.08.2018 r. Miejsce realizacji zadania: Jednostka 

Wojskowa w Brzegu 

Opis zadania: Edukacja patriotyczna i proobronna dzieci i młodzieży ze środowisk wiejsko - 

miejskich oraz rodzin wojskowych o zasięgu wojewódzkim.  

Nazwa zadania: Konkurs agro-eko —turystyczny Zielone Lato Dotacja w wysokości: 2 500,00 

zł Umowa nr R.U.DKS-II.042.5.3.2018 r. pomiędzy Województwem Opolskim a Opolskim 

Towarzystwem Społeczno — Kulturalnym „Teraz Wieś” w dniu 27.03.2018 r. 

Termin realizacji zadania: 01.06.2018 r.- 30.11.2018 r. Miejsce realizacji 

zadania: Łosiów 

Nazwa zadania: Spotkanie patriotyczno — wigilijne z okazji uczczenia 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

Dotacja w wysokości: 7000,00 zł 

Umowa nr 194/2018/3300012854/530 pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej                   

a Opolskim Towarzystwem Społeczno — Kulturalnym „Teraz Wieś” w dniu 15.11.2018 r. 

Termin realizacji zadania: 19.11..2018 r. — 28.12..2018 r. 

Miejsce realizacji zadania: Brzeg 

 

 


