
 

Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski             

za 2020r. 

 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.).  

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 2020 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 Stowarzyszenia Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą                     

w Skorogoszczy za 2020r. 

 

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. 

W 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 nasze działania były w znacznym stopniu 

ograniczone. W załączeniu przedstawiamy zrealizowane imprezy, wyjazdy i projekty.  

 

HARMONOGRAM IMPREZ I WYJAZDÓW W 2020 R. : 

 

12 

stycznia 
Spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia 

07 luty Wyjazd do Wrocławskiego Teatru Komedia na spektakl „ Rubinowe Gody” 

12 lipca 
Wycieczka rowerowa do Osieka Grodkowskiego na grób Śp. Ks. Józefa 

Szczotki 

30 

sierpnia 
Wycieczka rowerowa  - poznajemy swoją okolicę 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY: 

 

 zadanie publiczne pn.: „Piękno jest bliżej niż myślisz – promocja walorów 

przyrodniczych i kulturowych obszaru Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej”  

 zadanie publiczne pn.:  „Zajęcia rekreacyjne na basenie i na sali gimnastycznej”  

                                               

 

 

Informacja z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych            

za 2020r. 

 

  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 2020r oraz m-c lipiec połowa 

sierpnia 2020 prowadziły zajęcia przygotowawcze do sezonu wiosennego i jesiennego w hali 

sportowej i klubowych boiskach sportowych. W przerwie wiosennej i jesiennej prowadzono 

drobne remonty na obiektach sportowych (renowację boisk, naprawa ławek, koszenia terenów 

zielonych, cięcie żywopłotów,  konserwację sprzętu sportowego, malowanie pomieszczeń 

socjalnych itp.) 

Rok 2020 był rokiem w którym rząd polski wprowadził na terenie kraju stan 

epidemiologiczny z tyt. koronowirusa-COVID-19 wraz w okresowymi ograniczeniami od 

połowy miesiąca marca ubr., które również wpłynęły na działalność naszych klubów poprzez 

okresowe ograniczenia w rozgrywaniu meczy i turniejów w sekcji piłki nożnej i sekcji 

podnoszenia ciężarów. Okres postojowy w rogrywkach, kluby wykorzystały do remontu: 

ogrodzeń, murawy boisk, pomieszczeń socjalnych w budynkach oraz obiektów sportowych. W 

okresie jesiennym po uluzowaniu obostrzeń związanych z zamknięciem obiektów sportowych, 

kluby przystąpiły do rozgrywek ligowych większości bez udziału publiczności.    

Największymi osiągnięciami klubów było zdobycie awanu od m-ca lipca ubr. był awans 

pierwszej drużyny LZS „Olimpia” Lewin Brzeski do IV ligii oraz LZS „Pogoń” Łosiów do „A' 

klasy na sezon 2020/2021 
 

Baza sportowa : 

    LZS „Olimpia” Lewin Brzeski 

 Obiekt sportowy posiadający boisko główne trawiaste 104,3x67,15 z dwoma  łapaczami. 

Wyposażony w trybuny obustronne z siedziskami plastykowanymi. Łącznie  507 miejsc 

 w tym trybuna dla gości z 127 miejscami do siedzenia.  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, oraz nawodnienie głównego boiska. 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) Obiekt w całości ogrodzony. 

    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 103x60. Bydynek socjalny-parter z szatniami wyposażonymi w  natryski, 

 WC i umywalki. Pomieszczeniami gospodarczymi, szatnią dla sędziów.  Klub  

 posiada kosiarkę ręczną oraz w użyczeniu kosiarkę traktorową. Trybuny z siedziskami  

 plastykowymi na 159 miejsc. 2 boksy dla zawodników. Boisko w całości ogrodzone. 



            Klub oprócz sekcji piłka nożna zrzesza sekcję podnoszenia ciężarów. 

    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 ogrodzone. 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 2020 przez wszystkie klub -234 spotkań w tym 6 turniejów              

w podnoszeniu ciężarów. 

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

oraz częściowo Łosiów  Pozostały transport był nieodpłatny. 

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   - nieodpłatnie 

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

Łosiów, Golczowice 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  finansuje 

sport na terenie miasta i gminy jak również świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów 

technicznych na obiektach sportowych. 

 Współpraca samorządu gminnego z poszczególnymi 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 2020 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, imprezy integracyjne jak Dzień Dziecka; Mikołajki 

itp. 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.    

      Z początkiem 2020 roku GZ LZS rozliczyło projekt pt. „Rowerem przez Brzesko-Oławską 

Wieś Historyczną grant na kwotę 5500,00 złotych z czego wydatkowano kwotę 4555,10zł. przy 

udziale własnym na kwotę 1204,50 zł.   

     Z uwagi na wprowadzone ograniczeń związanych z stanem epidemiologicznym z tyt. 

COVID-19 nie odbyły się zaplanowane imprezy w I półroczu: Turniej w podnoszeniu 



ciężarów; Memoriał im. Mieczysława Kawiaka jak również ograniczono rozgrywanie meczów 

piłkarskich i turniejów w sekcji podnoszenia ciężarów. 

  

Informacja finansowa:    

 

     Gminne Zrzeszenie podpisało na rok 2020 - 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: 28 grudnia 2019r umowę 14/2019/OK na kwotę 85000,00 zł 

10 lipiec 2020r umowę  12/2020/OK na kwotę 85000,00 zł 

Zadanie było realizowane w okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020 i 10-07-2020 do 31-12-

2020. Obydwa zadania zostały zrealizowane i rozliczone. 

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

Zakup i uzupełnienie sprzętu  - 54287,40zł 

Zakup energii elektrycznej i paliwo - 16761,33zł 

Wydatki różne    - 29551,42zł 

Delegacje sędziowskie,podróże - 22721,73zł 

Transport zawodników  - 25970,90zł 

Opłaty,ubezpieczenie itp.  - 20064,32zł 

Koszty obsługi   

Zakup materiałów                             -     167,00zł 

Delegacje służbowe   -     166,00zł 

Opłaty,obsługa bankowa                    -    309,90zł 

Z środków własnych wydatkowano   - 24266,21zł na: 

Zakup materiałów i sprzęt  -  11188,81zł 

Zakup paliwa    -    2086,37zł 

Wydatki różne-remonty  -    8436,03zł 

Delegacje sędziowskie            -      155,00zł 

Opłaty,składki                          -    2400,00zł 

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 w kwocie 24224,70zł złożyły się udziały własne poszczególnych klubów 

oraz dochody otrzymane od sponsorów na działalność statutową dla klubów sportowych, 1% 

podatku z US od darczyńców za rok 2019 w tym: 

Odpis 1% z podatku dochodowego za rok 2019 w r-2020 - 1224,70 zł  w tym: 

klub sportowy LZS „Olimpia” Lewin Brzeski - 428,40zł 

klub sportowy LZS Skorogoszcz    - 121,40zł 

klub sportowy LZS „Pogoń” Łosiów              - 428,40zł 

Środki te zostały wydane na zakup sprzętu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych 

„Pomóżmy Im” za 2020r. 

 

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 

Praca Zarządu Stowarzyszenia polega na społecznym wykonywaniu swoich obowiązków 

i z tego tytułu nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.  

Przychody z działalności statutowej  Stowarzyszenia w 2020 r. zamknęły się 

kwotą 1.046.231,26 zł. natomiast koszty działalności  w okresie sprawozdawczym wyniosły 

1.008.217,49 zł. 

 

II.  Finanse Stowarzyszenia 

Przychody Stowarzyszenia wynoszą:                             

1. Składki członkowskie                               -    1.350,00   

2. Darowizny                                 -  12.800,00 

    - osoby fizyczne         -  6.300,00 

    - osoby prawne           -   6.500,00 

    - darowizny rzeczowe -         0,00 

3. 1% podatku                                -  72.640,70 

     -  (wskazania imienne 46.149,06 zł)       

   

4. Odsetki od lokat terminowych                             -    1.360,63..  

5. Składki na wycieczkę                                                           -           0,00 

                    ____________________________________________________ 

                                                                                                             88.151,33 

 

6.   Dotacje z budżetu państwa                                                     -  842.204,71 

  PFRON                                                                           -     276.732,89       

     - Krok ku samodzielności  - 76.296,85 

     - Rozwój szansą na niezależność  - 200.436,04 

  PFRON –Bezpieczne WTZ                                            -      9.072,00 

      -  Środki  PFRON       1.426,13 

http://www.spion.pl/


       - Środki UE                7.645,87 

  WTZ (PFRON)                                                                -    540.400,00 

        - Dotacja zakup śr. trwałego ( samochód )                -     15.999,82 

           

 

 7 .  Dotacje z środków Samorządowych                                      -       71.045,11 

           Starostwo Powiatowe (WTZ)                                      -     60.045,11                          

           Gmina Lewin Brzeski                                                  -     11.000,00 

           - Rozwój Szansą na niezależność  - 5.000,00 

           - Zwiększenie dostępności             -  6.000,00  

 

8.   Dotacje PUP KFS                                                                     -        9.700,00 

 

9.  Sprzedaż środka trwałego                                                            -     34.000,00   

 

10.   Zwrot składek ubezpieczeniowych PZU                                     -          756,11         

 

11.  Działalność odpłatna                                                            -       374,00    

 

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

                                                               Razem                                            1.046.231,26 

                                                                 

Koszty Stowarzyszenia wynoszą:     

 

1.Koszty WTZ:      -   629.469,61    

  - dopłata SPION                                     –   29.024,50 

  a) amortyzacja                -    27.045,00 

     Dotacja (Niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu)   - 15.999,82 

     Środki SPION       -11.045,18 

  b) pozostałe                  -      1.979,50 

 

  - Koszty PFRON                                    - 540.400,00                    

  - Koszty Starostwa                                 -   60.045,11 

       

2. Koszty projektów                                                               -    

- Zadanie celowe PFRON                                                   -      293.340,25                                     

            - środki PFRON –   272.145,77 

 - środki SPION  –        6.155,38 

            - środki SPION  1% - 15.039,10 

Zadanie „Rozwój szansa na niezależność”  Gmina |Lewin Brzeski      - 7.817,46 

            - środki Gminy   -        5.000,00 

            - środki SPION   -        2.817,46 

-   Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych                  -        6.948,10     

             - Gmina Lewin Brzeski 6.000,00    

             - SPION                                   948,10 

3. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1%(imienne)     -     32.783,30  

     Wydatki bieżące pokryte z 1%                                         -             58,50 

  

4. Pozostałe koszty administracyjne                                     -       15.603,77  

5. Koszty działalności odpłatnej                                            -           374,00 

6. Wydatki rehabilitacyjne  z tytułu otrzymanych darowizn -           307,10 

7. Mikołajki                                                                            -            30,43 

8. Dotacja PUP – Krajowy Fundusz Szkoleniowy                 -     12.297,00 

    - Środki PUP     -  9.837,60 



    - Środki SPION  - 2.459,40 

 

9. Zadanie PFRON – COVID Bezpieczne WTZ                   -       9.187,95 

    - środki PFRON    -  1.426,13  

    - środki  UE     -        7.645,87 

    - środki SPION  -         115,95 

      __________________        

    Razem koszty                 1.008.217,49 

 

Przychody     -     1.046.231,26 

Koszty      -     1.008.217,49 

 

Wynik finansowy za rok 2020   38.013,77 
 

Fundusz Wycieczkowy za 2020 rok 

Stan na początek roku  -   4.558,87 

Przychody                    -       220,00 

Wykorzystanie             -       118,00         

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

Stan na koniec                4.660,87 zł 

 

Wynik finansowy za rok 2020 ogółem  wynosi -      38.115,77 

- działalność odpłatna  0,00 

- działalność nieodpłatna – 38.013,77 

- fundusz wycieczkowy    -      102,00 

 

 

Stan gotówki: 

Rachunek bankowy podstawowy Łosiów          114.106,28 zł 

Rachunek bankowy – lokata  Łosiów                           0,00 zł 

 

Rachunki bankowe  - subkonta                            246.139,04 zł 

Rachunek funduszu wycieczkowego                     4.660,87 zł 

Gotówka w kasie  Fun. wycieczkowy                            0,00zł 

Gotówka w kasie                                                    1.835,52 zł  

a. Razem :                                                   366.741,71 zł  

 

 

 

 

III. 1% Podatku 

Wpływy z 1% podatku należnego od osób fizycznych ogółem: 72.640,70 zł, w tym  

46.149,06 zł  ze wskazaniem celu szczegółowego, na indywidualne  konta osób 

niepełnosprawnych. Pozostała kwota 26.491,64 zł  zebrana została na działalność statutową 

Stowarzyszenia.  

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

kwocie 32.783,30  zł. . 

Wydatki z 1% na cele statutowe SPION 15.039,10 zł + 58,50zł prowizja bankowa. 

 

 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 2020r  wyniósł -

629.469,67 zł w tym: 540.400,00  zł - fundusze PFRON, 60.045,11 zł - Starostwo Powiatowe 

Brzeg, 29.024,50  zł - to fundusze Stowarzyszenia. 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 – „Rozwój szansą na niezależność”.  

Od 2001r. prowadzimy zadanie celowe „PFRON”, obecnie pod nazwą „Rozwój szansą  

na niezależność” - Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych . Umowa na wyżej 

wymienione zadanie finansowana jest w 95% przez PFRON i corocznie negocjowana. Projekt 

ten współfinansowany przez PFRON skierowany jest do wszystkich osób 

z niepełnosprawnościami. 

To znaczy, że prowadzona jest rehabilitacja od „maluszka do staruszka”. 

W  2020r.  z programu tego skorzystało łącznie 52  osób  w tym 29 dzieci  niepełnosprawnych 

na ogólną kwotę 258.467,50 zł  w tym 234.186,56 zł - środki PFRON,  19.280,94 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: 

Ośrodek Rehabilitacyjny Stowarzyszenia Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52.  

3.  Zadanie – Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w terminie od 04.11.2020  do  15.12.2020 r. koszt zadania to 

6.207,54 zł w tym: 6.000,00 zł Gmina Lewin Brzeski,  207,54 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, miejsce 

zamieszkania uczestników projektu oraz w trybie zdalnym. 

 

4. Zadanie PFRON – COVID Bezpieczne WTZ   koszt zadania to   9.187,97 zł,  środki 

PFRON    -  1.426,13zł,  środki  UE 7.645,87zł, środki SPION 115,95zł. 

 20 października 2020 roku zawarliśmy umowę z PFRON o powierzenie grantu w ramach 

projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób  

z niepełnosprawnościami”. Celem projektu jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia 

uczestników zajęć oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami  

z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

 

V. Inne zdarzenia  

 

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID 19 z dniem 13 marca 2020r. została 

zawieszona działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej a także Ośrodka Rehabilitacyjnego 

SPiON. Zawieszenie działalności nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego oraz 

wydanej rekomendacji w tym zakresie przez Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu  

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzegu.  Zajęcia prowadzone były 

w sposób zdalny w późniejszym terminie w sposób hybrydowy a od 3 listopada 2020r 

ponownie zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej do chwili obecnej są prowadzone  



w trybie zdalnym. 

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego ponownie została zawieszona z dniem 6 listopada 

2020r i trwała do 31 grudnia 2020r. 

Niepisaną tradycją stało się to, że jak uprzednio tak i w 2020r. w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ksiądz Proboszcz oraz Parafialne Koło Caritas w Lewinie Brzeskim przekazali dla naszych 

podopiecznych artykuły żywnościowe, za co niniejszym składamy serdeczne podziękowania. 

Również gorące podziękowania kierujemy do Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia za 

przekazanie nam środków ochrony osobistej w postaci 500 sztuk masek ochronnych.  

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie było kontrolowane. 

 

VI. Plany na przyszłość 
 

W 2021r. 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. 

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 a przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej związanej 

 z COVID 19 

 

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. 

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 co drastycznie potwierdziło się z chwilą zawieszenia działalności 

rehabilitacyjnej z wiązanej z pandemią COVID 19 

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. 

 


