
SO.526.8.2019                Łambinowice 15.05.2019 r.  
 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY   
GMINY ŁAMBINOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
NA 2018 ROK. 

 
  

WSTĘP 
 

Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie 
później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu 
jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

W okresie od 07.09.2018 r. do 10.10.2018 r. organizacje pożytku publicznego zostały 
zaproszone do składania propozycji do Rocznego Programu współpracy Gminy  
z organizacjami pozarządowymi. Następnie projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności 
pożytku publicznego na 2018 rok”, został poddany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacjom społecznym w okresie od 
10.11.2017 r. do 17.11.2017 r. Przeprowadzenie konsultacji nastąpiło poprzez zamieszczenie 
informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem Programu na stronie internetowej 
Gminy Łambinowice, BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz korespondencji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. W okresie składania propozycji do Programu oraz 
przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie ani propozycje do Rocznego 
Programu, zarówno od strony organizacji pozarządowych jak i innych podmiotów działających  
w sferze pożytku publicznego.  
 Roczny Program został przyjęty Uchwałą nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 
30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Program współpracy Gminy Łambinowice z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2018 rok. 
  

CEL PROGRAMU  
 
 Celem głównym programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy, 
budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi oraz 
wzmocnienie organizacji jako realizatorów zadań publicznych istotnych dla rozwoju lokalnego. 
Celami szczegółowymi były przede wszystkim, m.in. zwiększenie aktywności społecznej 
mieszkańców, wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans, rozwój aktywności 
społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu inicjatyw i działań na rzecz rozwiązywania 
problemów lokalnych, podnoszenie poziomu życia oraz wzmocnienie współpracy między gminą  
a podmiotami w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych oraz rozwój 
wolontariatu. Cele te realizowane były głównie poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.  
 
 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA  
  
 W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych 
w 2018 r. w budżecie Gminy Łambinowice została zabezpieczona kwota w wysokości  
156 000,00 zł.  
 Zlecanie zadań publicznych w formie wsparcia odbyło się na podstawie otwartych konkursów 
ofert. W 2018 r. jedna organizacja pozarządowa złożyła ofertę zgodnie z art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który dopuszcza możliwość złożenia 



organizacją pozarządowym ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert, z terminem realizacji 
zadania w 2019 r.  
 W celu realizacji ww. Programu w 2018 r. ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację 
priorytetowych zadań ujętych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Łambinowice  
z  organizacjami pozarządowymi, tj.  

 Pomocy społecznej, w zakresie: 
a) Prowadzenia stacji leczenia i świadczenia usług pielęgniarskich w miejscu zamieszkania 
pacjenta na terenie Gminy Łambinowice: 
 
zabezpieczenia potrzeb osób starszych, świadczenia usług pielęgniarskich dla osób starszych  
i chorych w miejscu ich zamieszkania, wypożyczanie sprzętu medycznego 
 
na kwotę 30 000,00 zł 
 
oraz  
 
b) Organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz jej wydawanie: 
pozyskiwanie żywności oraz  wydawanie bezpłatnych paczek żywnościowych 
 
na kwotę 6 000,00 zł 
 

 Kultury fizycznej i sportu, w zakresie: 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 
podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej poprzez stworzenie możliwości 
szerszego rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć oraz imprez 
sportowych i rekreacyjnych, popularyzacja różnych dyscyplin sportowych, udział i organizacja 
zawodów sportowych. 
 
na kwotę  120 000,00 zł. 
 
Po przeprowadzonej procedurze konkursowej zawarte zostały umowy z trzema organizacjami 
pozarządowymi, tj. z zakresu pomocy społecznej: 

a) Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu – prowadzenie stacji leczenia  
i świadczenia usług pielęgniarskich w miejscu zamieszkania pacjenta na terenie Gminy 
Łambinowice; 

b) Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – organizowanie pomocy 
żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz jej wydawanie;   
 

z zakresu kultury fizycznej i sportu z Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych  
z siedzibą w Łambinowicach. 
 
  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 
 
 Współpraca pozafinansowa Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi 
realizowana była w szczególności poprzez wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 
działalności, udostępnianie organizacjom materiałów związanych z konkursami ofert, konsultowanie 
z podmiotami Rocznego Programu Współpracy, odpowiednio do zakresu ich działania. Istotną 
częścią współpracy Gminy z organizacjami pożytku publicznego było wsparcie organizacji przy 
prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów bądź 
sprzętu. Tym samym wzmocniono mechanizmy współpracy samorządu i organizacji pozarządowych 
oraz zapewniono organizacjom udział w realizacji zadań własnych samorządu służących rozwojowi 
gminy. Podejmowane przez organizacje działania były efektywne i w wielu przypadkach opierały się 
na współpracy z lokalnym samorządem. Gmina Łambinowice udzieliła Kołu Bielickiemu 
Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta rekomendacji, kiedy ubiegało się o dofinansowanie ze 
źródeł pozabudżetowych.   
 

 



ZAKRES PRZEDMIOTOWY 
 
 Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej: 
 – Prowadzenie Stacji leczenia i świadczenia  usług pielęgniarskich w miejscu zamieszkania 
pacjenta na terenie Gminy Łambinowice było realizowane przez Caritas Diecezji Opolskiej  
w Łambinowicach i polegało na prowadzeniu w okresie od 19.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Stacji 
leczenia i świadczenia usług pielęgniarskich w miejscu zamieszkania pacjenta. Pielęgniarki Stacji 
świadczyły usługi higieniczno – pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne, socjalno-bytowe oraz  
z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. W okresie obowiązywania umowy pielęgniarki miały pod 
opieką 660  pacjentów z terenu całej Gminy Łambinowice, odbyły 1970 wizyt domowych i wykonały 
4 096 zabiegów, w tym czynności:  

a) higieniczno – pielęgnacyjne                       – 420; 
b) zabiegowe                                   – 1300; 
c) diagnostyczne                      –  1 640; 
d) socjalno-bytowe                                         – 91; 
e) z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej  – 645. 

Ponadto Stacja Opieki Caritas w Łambinowicach wypożyczała do domu sprzęt, tj. łóżka, materace 
p/odleżynowe, wózki inwalidzkie, toalety krzesłowe, chodziki i kule, z których łącznie skorzystało 40 
osób. 
 Rozpoznanie przez pielęgniarki Caritasu środowiska pacjenta, pozwoliło na przekazywanie 
informacji o jego sytuacji bytowej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach oraz placówek 
służby zdrowia działających na terenie Gminy Łambinowice, co spowodowało zapewnienie szybkiej 
i skutecznej pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.  
 Ilość osób objętych opieką pielęgniarską wzrosła z 464 osób w 2017 r. do 660 osób  
w 2018 r., ilość wizyt domowych zmalała z 2 300 w 2017 r. do 1 970 w 2018 r., ilość zabiegów 
wzrosła z 3 999 w 2017 r. do 4 096 w 2018 r. Wzrosła również liczba czynności: hignieczno-bytowych 
(z 418 w 2017 r. do 420 w 2018 r.), zabiegowych (z 1245 w 2017 r. do 1 300 w 2018 r.), 
diagnostycznych (z 1 620 w 2017 r. do 1 640 w 2018 r.) socjalno-bytowych (z 84 w 2017 r. do 91  
w 2018 r.) oraz z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej (z 632 w 2017r. do 645 w 2018 r.). Zmalała 
jedynie ilość osób korzystających ze sprzętu wypożyczanego do domu z 50 osób w 2017 r. do 40 
osób w 2018 r.  
  
 Środki finansowe Gminy przekazane w formie dotacji w kwocie 30 000,00 zł pokryły 
wynagrodzenia pielęgniarek Stacji Opieki Caritas oraz zakup paliwa do samochodu służbowego. 
Dotacja została wykorzystana  w całości. 
  
– Wspierania działań w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom  
i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej powierzono Kołu Bielickiemu 
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Bielicach, w okresie od 20.02.2018 r. do 
31.12.2018 r.  

Celem podstawowym zadania publicznego było wsparcie ubogich mieszkańców Gminy 
Łambinowice, poprzez wydawanie bezpłatnych paczek żywnościowych otrzymanych na podstawie 
umowy z Banku Żywności w Luboszycach. Pomocy żywnościowej udzielono 435 osobom, mającym 
skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Łambinowicach. Pomoc żywnościowa dla osób 
skierowanych przez OPS wydawana była w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD). W ramach FEAD wydano 21 559,29 kg żywności, a więc więcej niż w 2017 r. kiedy  
w ramach tego Programu wydano ok. 19 396,06 kg. Średnio na jedno wydanie przypadało 290 osób. 
Natomiast w ramach nieodpłatnego przekazywania produktów rolnych z ARMiR z pomocy 
skorzystało 341 osób i wydano łącznie 4 166 kg produktów. Rodziny korzystające z pomocy 
żywnościowej przez cały rok otrzymały średnio 59,14 kg na osobę. Wydawanie żywności odbywało 
się w kilku turach. Ponadto wspólnie z Opolskim Bankiem Żywności przeprowadzono 3 warsztaty 
kulinarne (20.02.2018 r., 24.04.2018 r. oraz 26.11.2018 r., które dotyczyły zdrowego odżywiania, 
zapobieganiu marnowania żywności i wartościom odżywczym, rozsądnemu planowaniu zakupów. 
W warsztatach wzięło udział 69 mieszkańców Gminy. W realizację zadania zaangażowane były 
następujące osoby: Koordynator projektu, magazynier, księgowy, wolontariusze i kierowcy.  



 Dodatkowym celem działania Koło Bielickiego Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta  
w ramach tego zadania publicznego, była poprawa warunków bytowych osób i rodzin ponieważ 
beneficjenci zadania, środki zaoszczędzone na zakup żywności mogli  przeznaczyć na inne 
niezbędne wydatki i cel ten został osiągnięty.  
  
 Dotacja budżetowa w kwocie 6 000,00 zł została wykorzystana w całości na zakup paliwa.  
  
Zadanie publiczne „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane było 
przez Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Łambinowicach w okresie 
od 16.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Zadanie kierowane było do dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
uprawiających sport ok. 650 osób. W skład GZ LZS wchodzi 6 zespołów sportowych, tj.  
KS „Metalowiec” Łambinowice, LZS ROLNIK Lasocice, LUKS DELTA Bielice, LUKS Piątkowice – 
Mańkowice, klub jeździecki Ludowy Klub Jeździecki Antonówka w Mańkowicach, METEOR 
Jasienica Dolna oraz Szkółka Piłkarska działająca przy GZ LZS zrzeszająca 30 dzieci. W 2017 r. 
LZS Malerzowice zawiesił swoją działalność. 

1) KS „Metalowiec” Łambinowice: klasa A seniorów, junior młodszy, młodzik, łącznie zrzesza 
74 zawodników. Klub zorganizował 249 treningów, w których uczestniczyło średnio  
17 zawodników. Uczestniczyli w 75 meczach i 23 sparingach.  

2) LZS ROLNIK Lasocice: klasa B seniorów zrzesza 35 zawodników zorganizowali  
68 treningów, w których uczestniczyło średnio 14 zawodników. Uczestniczyli w 27 meczach 
i zorganizowali 8 sparingów.  

3) LUKS DELTA Bielice: klasa B seniorów, zrzesza 48 zawodników, zorganizowano  
68 treningów, w których uczestniczyło ok. 17 zawodników i uczestniczyli w 27 meczach. 

4) LUKS Piątkowice – Mańkowice: piłka nożna –klasa A seniorów, w której jest średnio  
26 zawodników, zrealizowano 69 treningów, w których uczestniczyło średnio 12 osób, 
uczestniczyli w 26 meczach, z udziałem ok. 17 zawodników oraz zorganizowano   
7 sparingów.   
Tenis Stołowy – seniorzy występują w IV lidze, natomiast juniorzy w II lidze. Drużyna juniorów 
zrzesza 6 zawodników, natomiast seniorów 10 zawodników. Zorganizowano 80 treningów, 
w których brało udział przeciętnie  15 osób (większość stanowiły dzieci i młodzież. Drużyna 
juniorów i seniorów rozegrała po 18 meczów w lidze opolskiej (juniorzy w II lidze, a seniorzy 
w IV);    

5) klub jeździecki Ludowy Klub Jeździecki Antonówka w Mańkowicach: Klub trenuje głównie 
młodzież pod okiem 2 instruktorów. Najważniejsze sukcesy to 1 miejsce w finale Halowego 
Pucharu Opolszczyzny w Zakrzowie w kat. P 110 cm zawodniczki, która zajęła w rankingu 
Opolskiego Związku Jeździeckiego 7 miejsce w juniorach. W 2018 r. Klub startował głównie 
w zawodach wojewódzkich zawodników młodszych  w kategoriach poniżej klasy L, w której 
nie ma w rankingu, zawodnicy rozpoczęli rywalizację sportową i przecierali pierwsze szklaki 
nabierając nowe doświadczenia. Startowali w 15 zawodach organizowanych przez OZJ.  
W sezonie 2018 w rankingu województwa OZJ klub zajął 10 pozycję na 14 klubów. Kategoria 
junior młodszy zajmuje 13 miejsce, kategoria junior zajmuje 7 miejsce, a senior 32 miejsce.  

6) METEOR Jasienica Dolna – klasa B seniorów zrzesza 30 zawodników, którzy odbyli  
45 treningów, w których uczestniczyło średnio 15 zawodników oraz uczestniczyli  
w 11 meczach w rundzie jesiennej. 

Sportowcy i działacze nieodpłatnie kosili płyty boisk oraz teren wokół nich, przygotowywali płyty 
boisk do treningów  i meczów, prowadzili treningi tenisa stołowego i jeździeckie w Mańkowicach,  
a także treningi piłkarskie w Mańkowicach, Jasienicy Dolnej, Bielicach, Piątkowicach, 
Łambinowicach i Lasocicach. Ponadto dbali o konserwacje sprzętu.  
 GZ LZS organizowało: 

1. Rozpoczęcie sezonu, imprezę sportową dla rodzin i mieszkańców Bielic (rozgrywki 
piłkarskie) w dniu 28.04.2018 r. – uczestniczyło  ok. 98 osób 

2. Dzień Dziecka w Lasocicach (siatkówka, biegi przełajowe, itp.) w dniu 01.06.2018 r. – 
uczestniczyło ok. 110 osób 

3. Puchar Wójta Gminy w Bielicach (piłka nożna) w dniu 23.06.2018 r. – uczestniczyło ok. 300 
osób 

4. Turniej Młodzików w Lasocicach (piłka nożna) w dniu 29.07.2018 r. - uczestniczyło ok. 70 
osób 



5. Sportowe pożegnanie lata w Bielicach (siatkówka, lekkoatletyka, itp.) w Bielicach  
w dniu 29.09.2018 r. - uczestniczyło ok. 120 osób 

6. Turniej Otwarcia w Mańkowicach (piłka nożna) w dniu 30.09.2018 r. - uczestniczyło ok. 60 
osób 

7. Turniej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (piłka nożna) w dniu 03.11.2018r. - 
uczestniczyło ok. 86 osób 

8. Wyścig rowerowy z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w dniu 03.11.2018 r. - 
uczestniczyło ok. 86 osób 

9. Zakończenie połowy sezonu dla drużyn młodzieżowych w Łambinowicach (piłka nożna)  
w dniu  09.11.2018 r. - uczestniczyło ok. 56 osób 

10. Zakończenie połowy sezonu dla drużyny seniorskiej w Łambinowicach (piłka nożna) w dniu 
01.12.2018 r. - uczestniczyło ok. 48 osób 

11.  Turniej Świąteczny w Mańkowicach (tenis stołowy) w dniu 16.12.2018 r. - uczestniczyło ok. 
35 osób 

12. Turniej Piłki Nożnej, charytatywny o nazwie „Gramy dla Frania” w dniu 28.12.2018 r. -  
uczestniczyło ok. 30 osób 

13.  Czerwona Woda w Czechach – Turniej Partnerski (piłka nożna, zabawy  
o charakterze sportowym) w dniu 30.06.2018 r. (turniej odbywa się na przemiennie  
w Lasociach i Czechach) – uczestniczyło ok. 40 osób. 
 

W ramach dofinansowania dokonano zakupu sprzętu sportowego, pucharów, medali, nagród, 
posiłków regeneracyjnych i napojów. Ponadto przyznane środki finansowe pokryły opłaty związane 
z dowozem zawodników na zawody, opiekę trenerską  i obsadę sędziowską na zawodach, badania 
lekarskie zawodników. Pokryte zostały również opłaty administracyjne związane z prowadzeniem 
LZS (księgowa) oraz licencjami sportowymi klubów.  
 Udzielono dotacji budżetowej w kwocie 120 000,00 zł, z której wykorzystano kwotę  
119 974,96 zł.   
 

PODSUMOWANIE 
 W trakcie konsultacji oraz realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy  Łambinowice 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 rok” nie wpłynęły żadne propozycje i uwagi ze strony organizacji 
pozarządowych. 
 Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane przez wszystkie organizacje zgodnie ze 
złożonymi ofertami i osiągnęły cele jakie im powierzono. Organizacje prawidłowo rozliczyły 
otrzymane środki finansowe i w wyznaczonym terminie złożyły sprawozdania z wykorzystania 
przyznanych dotacji.  
 Gmina Łambinowice realizując cele Rocznego Programu, udzieliła organizacjom 
pozarządowym zarówno wsparcia finansowego jak i pozafinansowego. Organizacje pozarządowe 
wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to 
zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe (pozyskane  
z innych źródeł), a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy  
i członków organizacji.  
  Działania Gminy nakierowane były głównie na tworzenie warunków do zwiększenia 
aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, 
uzupełnieniu działań gminy w  zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe, a także 
zwiększeniu udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.   
  
 Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o analizę zrealizowanych form  
i zakresu współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych przez 
Gminę Łambinowice na podstawie zawartych umów o wsparcie realizacji zadań publicznych.  
 
         Wójt Gminy 
 
              /-/ Tomasz Karpiński 
 
Opracowała: Agnieszka Krzyżanowska   


