
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2018 

 

Współpraca Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi opiera się na 

corocznie przyjmowanym przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim programie współpracy. 

Przyjęty Uchwałą nr XXXIX/349/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 

listopada 2017 roku „Program współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018” oraz Uchwałą nr XLV/400/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 

kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2018 rok programu współpracy 

gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, określił zakres  przewidywanych do realizacji zadań przez 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru 

ochrony  i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania 

kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku. 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w 2018 roku, których 

wykonawcy wybierani byli w otwartych konkursach ofert wyniosły 225.000,00 zł. Ogłoszono 

cztery konkursy ofert: 

 

1. Pierwszy konkurs ogłoszony został 29 listopada 2017r., nabór ofert trwał do 20 grudnia 

2017r. Konkurs dotyczył zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. 

„Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów             

w tym utrzymanie obiektów sportowych”. Obejmował okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. 

Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 29 grudnia 

2017r. podpisano umowę z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych             

w Lewinie Brzeskim. 

 

2. Drugi konkurs ogłoszony został 29 listopada 2017r., nabór ofert trwał do 20 grudnia 2017r. 

Konkurs dotyczył zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Opieka pielęgniarska 

w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych”. Obejmował okres od 

01.01.2018r. do 31.12.2018r. Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu w dniu 29 grudnia 2017r. podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą 

w Opolu. 

 

3. Trzeci konkurs ogłoszony został 29 listopada 2017r., nabór ofert trwał do 20 grudnia 2017r. 

Konkurs dotyczył zadania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja dzieci                

i młodzieży niepełnosprawnej oraz niepełnosprawnych osób dorosłych”. Obejmował okres od 

01.01.2018r. do 31.12.2018r. Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu w dniu 29 grudnia 2017r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób 

Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. 

 

4. Czwarty konkurs ogłoszony został 07 maja 2018r., nabór ofert trwał do 29 maja 2018r. 

Konkurs dotyczył zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu                  

pn. „Upowszechnianie  sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia 

ciężarów  w tym utrzymanie obiektów sportowych”. Obejmował okres od 01.07.2018r. do 

31.12.2018r. Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 

06 czerwca 2018r. podpisano umowę z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 

Sportowych  w Lewinie Brzeskim. 
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5. Ponadto, w ramach zadań zleconych, w trybie pozakonkursowym (art.19a o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie), gmina Lewin Brzeski przekazała w 2018r. środki 

finansowe w kwocie 13.300,00 zł na zadania publiczne pn. „Zwiększenie dostępności osób 

niepełnosprawnych do pomocy rehabilitacyjnej” oraz „Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób 

Niepełnosprawnych”, realizatorem zadań było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób 

Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim oraz zadanie publiczne                  

pn. „Wycieczka do Trójmiasta czyli aktywny wypoczynek nad morzem”, realizatorem 

zadania było Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy. 

 

Informacja o stopniu realizacji zadań przyjętych w programie, stopniu realizacji 

parametrów liczbowych podanych w ofertach organizacji przystępujących do 

konkursów ofert, stopniu wykorzystania środków gminnych przeznaczonych na 

poszczególne zadania, liczbie uczestników poszczególnych zadań oraz innych efektach,   

w tym społecznych uzyskanych w trakcie realizacji zadań.  

 

ZADANIE 1: Wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji 

podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych”, udzielono dotacji                

w wysokości 85.000 zł: 

 zadanie realizowane było w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.  przez GZ LZS, które 

zrzesza kluby sportowe w Lewinie Brzeskim, Łosiowie, Skorogoszczy, Przeczy, 

Golczowicach na obiektach sportowych, boiskach klubów sportowych zrzeszonych                  

w GZ LZS.  

W ramach zadania przygotowano obiekty, boiska sportowe do rozpoczęcia sezonu 

piłkarskiego. 

W przygotowaniach do rozgrywek piłkarskich udział wzięło 134 zawodników w kat. orlików, 

trampkarzy, juniorów i seniorów. 

Przeprowadzonych zostało 121 spotkań  piłkarskich oraz 3 turnieje w podnoszeniu ciężarów. 

W realizację zadania zaangażowanych było 5 trenerów, 4 instruktorów oraz osoba                

d/s finansowych. 

Nadzór na obiektami sportowymi w/w klubach sprawowali działacze klubów wspierani 

społecznością lokalną, co pozwoliło podnieść estetykę obiektów. 

Środki finansowe w kwocie 85.000 zł wykorzystane zostały m.in. na zakup sprzętu 

sportowego, wody mineralnej dla zawodników, części do kosiarek, nawozu, środków 

chemicznych do zwalczania chwastów, wapna, materiałów niezbędnych do napraw                  

i remontów, materiałów do apteczki, środków czystości, paliwa, oleju, materiałów biurowych,  

opłaty za  usługę koszenia, nawożenia, zakup słupów do piłkochwytów  oraz na utrzymanie 

obiektów sportowych poprzez zakupu energii elektrycznej, gazu,  opłaty za wodę i ścieki, 

odpady komunalne.  

Ponadto w ramach zadania opłacono delegacje, ekwiwalent sędziowski, transport 

zawodników, wynajem hal sportowych oraz boisk, opłata za rozgrywki wiosenne, licencje, 

ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie. 

Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania zamknęły się kwotą 85.000 zł. 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały osiągnięte. 

 

 

ZADANIE 2: Wsparcie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia               

pn. „Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych”, 

udzielono dotacji w wysokości 50.000 zł: 

 zadanie realizowane było w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przez Stację 

Opieki Caritas. Miejscem realizacji zadania publicznego była Stacja Opieki Caritas                      



w Skorogoszczy oraz domy pacjentów na terenie gminy Lewin Brzeski. Dzięki stacji 

poprawiła się jakość opieki objętych pomocą pacjentów, zwłaszcza osób samotnych                 

i w podeszłym wieku. Pielęgniarki dotarły z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do każdego 

pacjenta, który jej wymagał, zarówno w dni powszednie jak i niedziele i święta. Podczas 

odwiedzin pielęgniarskich, pielęgniarki zapoznały się również z sytuacją  socjalno – bytową 

pacjenta. W sytuacjach trudnych, wymagających szybkiej interwencji we współpracy              

z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaradzały życiowym problemom 

pacjentów. Liczne porady udzielane ze strony pielęgniarek pomogły opiekunom chorych 

odnaleźć się  w obliczu choroby członka rodziny i uzyskać instruktaż pielęgnowania chorego. 

Poprawił się stan zdrowia 307 osób wymagających pielęgnacji w warunkach domowych. 

Nastąpiło lepsze przygotowanie i włączenie 28 osób do opieki nad osobą chorą w domu. 

Przywrócono 156 osobom chorym i niepełnosprawnym sprawność fizyczną i możliwość 

przebywania w środowisku domowych tak długo jak to tylko możliwe. Podniesiono jakość 

życia 183 osób korzystających ze świadczeń pielęgniarskich, poprawiono stopień ich 

niepełnosprawności (samoobsługi). Podniesiono u 68 osób chorych zdolność do samoopieki    

i samopielęgnacji. Wspomagano proces leczenia i rekonwalescencji przez wyposażanie 

mieszkań w sprzęt  pielęgnacyjno –rehabilitacyjny, wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjno- 

rehabilitacyjnego u 75 osób. 

Skala działań zrealizowanych w ramach działania: 

1.Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 307 

2. Liczba wizyt domowych – 4.899 

3. Liczba wszystkich czynności – 21.587 zabiegów, w tym: 

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 4.096, 

- czynności zabiegowe – 7.931, 

- diagnostyczne – 7.644, 

- socjalno-bytowe – 236, 

- z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 1.680. 

4. Ilość osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego – 75 

5. Ilość wypożyczonego sprzętu do domu wyniosła: 

- ilość wypożyczonych łóżek – 29 

- ilość wypożyczonych materacy odleżynowych - 4 

- ilość wypożyczonych wózków inwalidzkich – 12 

- ilość wypożyczonych krzeseł toaletowych – 12 

- ilość wypożyczonych chodzików – 16 

- ilość wypożyczonych kul łokciowych i pachowych - 6 

Podmiot realizujący zadanie wykorzystał w całości przyznaną kwotę dotacji. 

Wszystkie zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. 

 

 

ZADANIE 3: Wsparcie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Rehabilitacja 

dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Krok ku samodzielności”, udzielono 

dotacji w wysokości 5.000 zł. 

 zadanie realizowane było w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przez 

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

Miejscem realizacji zadania publicznego były pomieszczenia Stowarzyszenia (sala 

kinezyterapii, gabinet logopedyczny, psychologiczny, pomieszczenia socjalne). W zajęciach 

udział wzięło 50 osób w tym 28 dzieci. Zasoby kadrowe wykorzystane przy realizacji zadania 

to pedagog oraz rehabilitant.  

Dzięki realizacji zadania zwiększyła się samodzielność oraz  sprawność fizyczna dzieci, 

młodzieży i  dorosłych osób niepełnosprawnych. 

Prowadzone zajęcia miały na celu zwiększenie samodzielności, zapobieganie, redukowanie      

i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność, podniesienie sprawności 



fizycznej, trening nabywania kompetencji społecznych oraz korygowanie niewłaściwych 

zachowań, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania.  

Poprzez rehabilitację nastąpiła poprawa lokomocji, równowagi ciała, a także ogólne 

samopoczucie. Terapia pedagogiczna polegała na zajęciach z zakresu sprawności manualnej         

i koordynacji wzrokowo – ruchowej – ćwiczenia dużej i małej motoryki, ćwiczenia 

poznawcze, ćwiczenia sprawności motorycznej, analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, 

ćwiczenia z zakresu mowy czynnej oraz ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację. 

W zakresie realizowanego zadania przeprowadzono 647 zajęć pedagogicznych. 

Podmiot realizujący zadanie wykorzystał w całości przyznaną kwotę dotacji. 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały       

osiągnięte. 

 

 

ZADANIE 4: Wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej        

i sportu pn. „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia 

ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych”, udzielono dotacji  w wysokości              

85.000 zł: 

 zadanie realizowane było w okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.  przez GZ LZS, które 

zrzesza kluby sportowe w Lewinie Brzeskim, Łosiowie, Skorogoszczy, Przeczy, 

Golczowicach na obiektach sportowych, boiskach klubów sportowych zrzeszonych                  

w GZ LZS.  

W ramach zadania w przygotowaniach do rozgrywek piłkarskich udział wzięło 130 

zawodników w kat. orlików, trampkarzy, juniorów i seniorów. 

Przeprowadzono 124 spotkania  piłkarskie oraz 3 turnieje w podnoszeniu ciężarów. 

W realizację zadania zaangażowanych było 5 trenerów, 4 instruktorów oraz osoba                

d/s finansowych. 

Nadzór na obiektami sportowymi w/w klubach sprawowali działacze klubów wspierani 

społecznością lokalną, co pozwoliło podnieść estetykę obiektów. 

Środki finansowe w kwocie 85.000 zł wykorzystane zostały m.in. na zakup sprzętu 

sportowego,  wody mineralnej, części do kosiarek, wapna, materiałów niezbędnych do 

napraw i remontów, środków czystości, materiałów do apteczki, paliwa do kosiarek, 

materiałów biurowych, środków chemicznych do zwalczania chwastów, usługę koszenia 

boisk oraz na utrzymanie obiektów sportowych poprzez zakupu energii elektrycznej, gazu,  

opłaty za wodę i ścieki, odpady komunalne.  

Ponadto w ramach zadania opłacono delegacje sędziowskie wraz z obsługą, rejestrację list 

zawodników, badania lekarskie zawodników, szkolenie zawodników, usługi 

fizjoterapeutyczne. 

Środki finansowe wykorzystane na realizację zadania zamknęły się kwotą 85.000 zł. 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały osiągnięte. 

 

 

 

ZADANIE 5: Wsparcie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. 

„Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób Niepełnosprawnych”, udzielono dotacji w kwocie         

3.300 zł. 

Zadanie realizowane było w okresie: 

 od 22.10.2018r. do 30.11.2018r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób 

Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. 

W ramach realizacji zadania w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim przy     

ul. Zamkowej 3 w dniu 17 listopada 2018 roku odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób 



Niepełnosprawnych. Tematem konkursu była historia polskiego sportu. Konkurs skierowany 

był do osób niepełnosprawnych oraz do uczniów szkół publicznych z terenu województwa 

opolskiego. W konkursie udział wzięło  dziewiętnaście 3 - osobowych zespołów. W realizację 

zadania organizatorzy zaangażowali 8 osób w ramach społecznego świadczenia pracy, w tym: 

1 koordynator zadania, 5 instruktorów terapii zajęciowej, 1 specjalista ds. rehabilitacji,           

1 pedagog.   

W wyniku realizacji zadania beneficjenci rozszerzyli swoje zainteresowania, nabyli  

umiejętności współpracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadanie. Środki 

finansowe w kwocie 3.300 zł wykorzystane zostały m.in. na zakup materiałów biurowych, 

papierniczych, art. chemicznych i higienicznych, w tym środków czystości, na wyżywienie,   

w tym zakup naczyń jednorazowego użytku oraz na zakup nagród. 

Podmiot realizujący zadanie wykorzystał w całości przyznaną kwotę dotacji. 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały osiągnięte. 

 

 

ZADANIE 6: Wsparcie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych                         

pn. „Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej                   

i społecznej”, udzielono dotacji w wysokości ogółem 6.000 zł. 

Zadanie realizowane było w okresie: 

 od 22.10.2018r. do 23.12.2018r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób 

Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. Miejscem realizacji zadania 

publicznego były pomieszczenia Stowarzyszenia. 

W ramach realizacji zadania zorganizowano dla 25 osób niepełnosprawnych 100 godzinny 

cykl zajęć terapeutycznych w grupach 5-cio osobowych pod kierunkiem instruktorów terapii 

zajęciowej: 

- pracownia rękodzieła artystycznego i krawieckiej – wykonywanie prac plastycznych                

i rękodzielniczych,  

- aktywizacja zawodowa – nabycie umiejętności niezbędnych do podejmowania działań 

zmierzających do rozwoju osobistego w różnych dziedzinach życia w celu zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu, 

- rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem, 

- rozwijanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. 

W ramach cyklu zajęć usprawniających zorganizowano zajęcia ruchowe na krytej pływalni    

w Brzegu, zajęcia na świeżym powietrzu tj. piesze wędrówki po ścieżkach rekreacyjnych, 

korzystanie z siłowni. Na potrzeby zajęć terapeutycznych zakupiono materiały do terapii, 

laptop, karnety na basen oraz kije do nordic walking. 

Podmiot realizujący zadanie wykorzystał w całości przyznaną kwotę dotacji. 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały osiągnięte. 

 

 

ZADANIE 7: Wsparcie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych                         

pn. „Wycieczka do Trójmiasta czyli aktywny wypoczynek nad morzem”, udzielono dotacji             

w wysokości ogółem 4.000 zł. 

Zadanie realizowane było w okresie: 

 od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. przez Stowarzyszenie Miłośników Turystyki W Drodze. 

W ramach realizacji zadania  odbył się trzydniowy wyjazd integracyjny w dniach 10-12 

sierpnia 2018 roku do Trójmiasta.  

W ramach zadania uczestnicy poznali historię i zabytki Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz poznali 

formy aktywnego spędzania wolnego czasu.  

W ramach dotacji pokryto koszty wynajmu autokaru. 

Podmiot realizujący zadanie wykorzystał w całości przyznaną kwotę dotacji. 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego określone w złożonej ofercie zostały osiągnięte. 



Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Burmistrz 

Lewina Brzeskiego jest zobowiązany przedłożyć Radzie Miejskiej w Lewinie Brzeskim do 

dnia 31 maja każdego roku. W/w sprawozdanie zostanie również opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                             Przedkłada 

 

                                                                                                                        Burmistrz 

                                                                                                                       

                                                                                                                       Artur Kotara 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych  
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