
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2016 
 Współpraca Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi opiera się na 

corocznie przyjmowanym przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim programie współpracy. 
Przyjęty Uchwałą nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 
2015 roku „Program współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz Uchwałą       
nr XIX/207/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia na 2016 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      
i sportu. 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w 2016 roku, których 
wykonawcy wybierani byli w otwartych konkursach ofert wyniosły 235.000,00 zł. Ogłoszono 
cztery konkury ofert: 
 
1. Pierwszy konkurs ogłoszony został 26 listopada 2015r., nabór ofert trwał do 18 grudnia 
2015r. 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 01.01.2016r. do 30.06.2016r. 
Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 31 grudnia 
2015r. podpisano umowę z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych             
w Lewinie Brzeskim. 
 
2. Drugi konkurs ogłoszony został 26 listopada 2015r., nabór ofert trwał do 18 grudnia 2015r. 
Konkurs dotyczył zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Opieka pielęgniarska 
w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych”. Obejmował okres od 
01.01.2016r. do 31.12.2016r. Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu w dniu 30 grudnia 2015r. podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą 
w Opolu. 
 
3. Trzeci konkurs ogłoszony został 26 listopada 2015r., nabór ofert trwał do 18 grudnia 2015r. 
Konkurs dotyczył zadania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zajęcia integracyjne 
opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Obejmował okres od 
01.01.2016r. do 31.12.2016r. Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu w dniu 30 grudnia 2015r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób 
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. 
 
4. Czwarty konkurs ogłoszony został 13 maja 2016r., nabór ofert trwał do 06 czerwca 2016r. 
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 01.07.2016r. do 31.12.2016r. 
Do konkursu wpłynęła jedna oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 21 czerwca 
2016r. podpisano umowę z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych             
w Lewinie Brzeskim. 
 



5. Ponadto, w ramach zadań zleconych, w trybie pozakonkursowym (art.19a o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie), gmina Lewin Brzeski przekazała w 2016r. środki 
finansowe w kwocie 6.000 zł na zadanie publiczne pn. „Zwiększenie dostępności osób 
niepełnosprawnych do pomocy rehabilitacyjnej”. Do realizacji zadania ofertę złożyła jedna 
organizacja. Zadanie to realizowane było przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób 
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim, z którym została  w dniu 20 
października 2016 roku podpisana stosowna umowa. 
 

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 01.01.2016r. do 30.06.2016r.  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 przeprowadzono 158 spotkań w ramach sparingów, turniejów, w tym: 
- LZS „Olimpia” Lewin Brzeski – 59 spotkań, 
- LZS „Pogoń” Łosiów – 38 spotkań, 
- LZS Skorogoszcz – 25 spotkań, 
- LZS Golczowice – 16 spotkań, 
- LZS „Błękitni” Przecza - 17 spotkań, 
- Sekcja Podnoszenia Ciężarów – 3 spotkania 
Przygotowano obiekty sportowe do rozpoczęcia sezonu piłkarskiego poprzez 
wyremontowanie obiektów, przygotowanie boisk do meczów. 
W realizację zadania zaangażowanych było 5 trenerów z uprawnieniami,                                 
3 instruktorów sportowych, gospodarze obiektu w  Lewinie Brzeskim, Łosiowie 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 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 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. 
Skala działań zrealizowanych w ramach działania: 
1.Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 372 
2. Liczba wizyt domowych – 5.241 
3. Liczba wszystkich czynności – 18.853 zabiegów, w tym: 
- czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 4.991, 
- czynności zabiegowe – 6.113, 
- diagnostyczne – 5.754, 
- socjalno-bytowe – 62, 
- z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 1.933. 
4. Ilość osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego – 41 
5. Ilość wypożyczonego sprzętu do domu wyniosła: 
- ilość wypożyczonych łóżek – 10 
- ilość wypożyczonych materacy p/odleżynowych - 3 
- ilość wypożyczonych wózków inwalidzkich – 6 
- ilość wypożyczonych krzeseł toaletowych – 7 
- ilość wypożyczonych chodzików – 8 
- ilość wypożyczonych kul (łokciowych i pachowych) - 3 
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. „Zajęcia 
integracyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, udzielono 
dotacji w wysokości 15.000 zł.  zadanie realizowane było w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim. 
Miejscem realizacji zadania publicznego były pomieszczenia Stowarzyszenia (sala 
kinezyterapii, gabinet logopedyczny, psychologiczny, pedagogiczny, pomieszczenia socjalne) 
Zasoby kadrowe wykorzystane przy realizacji zadania to: wychowawca – pedagog, logopeda,  
2 rehabilitantów oraz psycholog. 
Dzięki realizacji zadania zwiększyła się samodzielność oraz  sprawność fizyczna dzieci           
i młodzieży niepełnosprawnej. 
Prowadzone zajęcia integracyjne miały wpływ na poprawę kontaktów społecznych dzieci 
wraz z ich rówieśnikami. a także umożliwiły nabycie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 
W wyniku realizacji zadania, beneficjenci ostatecznie uzyskali stabilizację stanu zdrowia         
i poprawę sprawności psychofizycznych. Zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu 
kompensacji utraconej sprawności, co miało wpływ na znaczne podniesienie jakości ich życia 
oraz podtrzymanie aktywności społecznej. 
W zakresie realizowanego zadania przeprowadzono zajęcia z psychologiem, integracyjne 
opiekuńczo-wychowawcze, logopedyczne, rehabilitacji ruchowej.  
Podmiot realizujący zadanie wykorzystał  przyznaną dotację w kwocie 15.000 zł.  
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 01.07.2016r. do 31.12.2016r.  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 przeprowadzono 171 spotkań w ramach sparingów,  spotkań piłkarskich, 
turniejów, w tym: 
- LZS „Olimpia” Lewin Brzeski – 59 spotkań, 
- LZS „Pogoń” Łosiów – 39 spotkań, 
- LZS Skorogoszcz – 36 spotkań, 
- LZS Golczowice – 16 spotkań, 
- LZS „Błękitni” Przecza - 17 spotkań, 
- Sekcja Podnoszenia Ciężarów – 4 spotkania 
W realizację zadania zaangażowanych było 5 trenerów z uprawnieniami,                                 
3 instruktorów sportowych, gospodarze obiektu w  Lewinie Brzeskim, Łosiowie 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 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. „Zwiększenie dostępności Osób Niepełnosprawnych do pomocy rehabilitacyjnej”, 
udzielono dotacji w wysokości ogółem 6.000 zł: 
Zadanie realizowane było w okresie:  od 20.10.2016r. do 23.12.2016r. 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 w następujących pracowniach:  
- rękodzieła – pobudzanie wyobraźni twórczej, kształtowanie zdolności manualnych oraz 
koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez wykonywanie prac plastycznych                               
i rękodzielniczych, 
- komputerowej – nauka podstawowych umiejętności obsługi komputera PC, efektywnego 
wyszukiwania informacji w Internecie, posługiwania się komunikatorami internetowymi oraz  
zakładania konta e-mail,  
- zajęć ogólnorozwojowych – nauka umiejętnego spędzania czasu wolnego, zajęcia                  
z muzykoterapii, biblioterapii, gry i zabawy dydaktyczne, poszerzanie wiedzy o otaczającym 
świecie, 
- aktywizacji zawodowej - zajęcia z asertywności, trening umiejętności interpersonalnych, 
aktywizowanie uczestników do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, 
- gospodarstwa domowego – zajęcia z zakresu samoobsługi, treningu ekonomicznego oraz 
samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego.  
Na potrzebę przeprowadzenia zajęć zakupiono materiały do terapii zajęciowej oraz sprzęt 
komputerowy. W ramach rehabilitacji ruchowej zrealizowano 6 godzinny cykl ćwiczeń 
relaksacyjno – korekcyjnych  na krytej pływalni. Zorganizowano wycieczkę kulturalną. 
Zapewnienie dowozu umożliwiło uczestnikom projektu korzystanie z zajęć rehabilitacyjnych 
i terapeutycznych. 
 
 
 
 



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 
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