
 

 

SO.526.12.2021                 Łambinowice 12.05.2021 r.  
 
 

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

W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAW O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
I O WOLONTARIACIE W 2020 ROKU. 

 
  

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 12.06.2019 r. do 15.07.2019 r. organizacje pożytku publicznego zostały 
zaproszone do składania propozycji do Rocznego Programu współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi. Następnie projekt uchwały wraz z projektem „Rocznego Programu współpracy 
Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” został, poddany zgodnie  
z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
konsultacjom społecznym w okresie od 14.10.2019 r. do 25.10.2019 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 XV/120/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia  
28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia, Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 
 

CEL PROGRAMU 
 Celem programu było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy 
wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych 
zadań i wzmocnienie organizacji jako realizatorów zadań publicznych istotnych dla rozwoju 
lokalnego. Ponadto zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz budowanie  
i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi. Realizacja powyższego 
celu odbywała się głównie m.in. poprzez aktywizację mieszkańców oraz rozwój ich aktywności 
społecznej, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 
otoczenie oraz wspólnotę lokalna, wzmocnienie dialogu obywatelskiego, wspieranie oraz 
zapewnienie organizacjom równych szans, wzmocnienie rozwoju wolontariatu.   

Cel ten realizowany był głównie, poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 
 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA  
 Na realizację zadań publicznych określonych w Programie na 2020 r. w budżecie Gminy 
Łambinowice została zabezpieczona kwota w wysokości 219 200,00 zł. W celu realizacji ww. 
Programu ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych w Rocznym 
Programie Współpracy Gminy Łambinowice z  organizacjami pozarządowymi, tj.: 



 

 

  

➢ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

 
Organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz jej wydawanie: 
pozyskiwanie żywności oraz  wydawanie bezpłatnych paczek żywnościowych – na kwotę 8  000,00 zł 
 

➢ Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 

 
Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców 
gminy Łambinowice: 
odbudowywanie oraz podtrzymywanie zdolności do samodzielnej wykonywania ról społecznych, 
naukę samodzielnego oraz efektywnego poruszania się po rynku pracy, przyuczenie do zawodu, 
przekwalifikowaniu lub podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia  
i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych 
dochodów przez zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą – na kwotę  51 200,00 zł   
 

➢ Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.),  
w zakresie: 

Prowadzenia stacji leczenia i świadczenia usług pielęgniarskich dla osób chorych, starszych, 
niepełnosprawnych w miejscu ich przebywania: 
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 
 

➢ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 
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  130 000,00 zł 
 

Po przeprowadzonej procedurze konkursowej zawarte zostały umowy z sześcioma organizacjami 
pozarządowymi, tj.: 

1) Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Bielicach;   
2) Spółdzielni Socjalnej „PARASOL” z siedzibą w Jędrzychowie; 
3) Gminnym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Łambinowicach; 
4) Klubem Sportowym „Metalowiec” w Łambinowicach; 
5) Stowarzyszeniem Pasjonatów Sportów Jeździeckich „ARION” z siedzibą w Malerzowicach 

Wielkich; 
6) Caritas Diecezji Opolskiej rejon Nysa. 

  
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.  
 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 
 Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 
 

Organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz jej wydawanie – 
zadanie było realizowane, w okresie od 22.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przez Koło Bielickie 
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Bielicach. Celem zadania było wsparcie grupy 
osób ubogich z terenu Gminy Łambinowice, poprzez wydawanie im bezpłatnych paczek 
żywnościowych. Efektem końcowym miało być zmniejszenie obszaru biedy, niedożywienia, głodu 
oraz poprawienia jakości życia rodzin i osób. Zadaniem miało być objęte około 400 osób z terenu 
Gminy Łambinowice, wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach. Żywność miała 
pochodzić z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 /FEAD/ - 300 osób oraz  
z innych darowizn otrzymywanych przez Koło Bielickie – 100 osób. Wysokość dotacji z budżetu Gminy 
wynosiła 8 000,00 zł, a łączny koszt realizacji zadania został określony na kwotę 122 000,00 zł, 
wliczając w to pracę wolontariuszy.   

W trakcie realizacji zadania, żywność wydawana była w comiesięcznych okresach, w terminie 
od lutego do września 2020 r. W ramach FEAD wydano 13 514,09 kg żywności o wartości 58 741,50zł 
– 1 037 szt paczek, a planowano wydać 18 000,00 kg o wartości 99 100,00 zł. Średnio jedna paczka 
ważyła 13,03 kg na planowane 10 kg. Artykuły żywnościowe z FAED to m.in. makarony, kasze, ryż, 
cukier, miód, mleko, ser, konserwy mięsne, rybne, warzywne, powidła, soki, koncentrat pomidorowy, 
olej, itp. Żywności z pozyskanych darowizn wydano 528,64 kg o wartości 2 519,20 zł na planowane 
1000 kg o wartości 7 000,00 zł. Razem w 2020 r. wydano 14 042,73 kg żywności o wartości 61 260,70 
zł. Na planowane 19 000,00 kg o wartości 106 000,00 zł. Oprócz wydawania żywności, w ramach 
projektu, zostały przeprowadzone 2 warsztaty edukacyjne w zakresie żywienia dietetycznego  
i kulinarne przez Opolski Bank Żywności z siedziba w Luboszycach. Udział w nich wzięło 15 osób.  

W realizację zadania zaangażowane były następujące osoby: Koordynator projektu, 
magazynier, księgowy, kierowcy oraz mieszkańcy schroniska. Do transportu żywności wykorzystano  
2 samochody dostawcze, ciągnik z przyczepą, natomiast żywność była przechowywana w chłodniach  
i magazynach.  
 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.  
 Z dotacji budżetowej w kwocie 8 000,00 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 4 738,00 zł. 
 

Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie 
mieszkańców gminy Łambinowice – zadanie było realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol”  
z siedzibą w Jędrzychowie w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.  

Celem podstawowym realizacji zadania było zaktywizowanie 10 osób korzystających  
z pomocy społecznej poprzez umożliwienie udziału w usługach aktywizacyjnych dla wzmocnienia ich 
indywidualnych kompetencji oraz umiejętności społecznych i zawodowych poprzez reintegracje 
społeczną i zawodową. Uczestnicy zadania mieli zdobywać umiejętności pozwalające na pełnienie ról 
społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych oraz mieli być przyuczani do zawodu, 
przekwalifikowani lub podwyższać kwalifikacje zawodowe. Ponadto mieli nauczyć się planowania 
swojego życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, a zwłaszcza przez możliwość osiągania 



 

 

własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, u mieszkańców Gminy.  
W ramach działania utworzony miał być warsztat gospodarczo-porządkowy. Uczestnicy wykonywać 
mieli prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie całej Gminy. Reintegracja zawodowa odbywać się 
miała w wymiarze 6 godz. dziennie, z wyłączeniem dni przeznaczonych na warsztaty i szkolenia ze 
specjalistami, tj. psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, radca prawny i terapeuta 
uzależnień.  

Zadanie było realizowane w ramach Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej 
„Parasol” na terenie Gminy Łambinowice i uczestniczyło w nim 10 uczestników – mieszkańców 
Gminy. Osoby te miały szkolenia z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem, 
terapeutą uzależnień oraz czynnie uczestniczyły w pracach w warsztacie gospodarczo-porządkowym.  

W okresie od 13.03.2020r. do 25.05.2020 r. z powodu epidemii koronawirusa w Polsce 
działalność była zawieszona.    
  Z łącznej kwoty dotacji w wysokości 51 200,00 zł wydatkowano 45 425,71 zł.  
 
Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie: 
 
– Prowadzenie Stacji leczenia i świadczenia  usług pielęgniarskich dla osób chorych, starszych, 
niepełnosprawnych w miejscu ich przebywania było realizowane przez Caritas Diecezji Opolskiej  
rejon Nysa i polegać miało na prowadzeniu w okresie od 22.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stacji leczenia 
i świadczenia usług pielęgniarskich w miejscu zamieszkania pacjenta dla 25 osób. Zadanie realizować 
miała 1 dyplomowana pielęgniarka, która posiada kursy: środowiskowo-rodzinny, opieki paliatywnej, 
opieki długoterminowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ponadto w ramach działalności 
stacji miał być wypożyczany sprzęt rehabilitacyjny, z którego miało skorzystać 20 osób. 

Pielęgniarka świadczyła usługi higieniczno – pielęgnacyjne, zabiegowe, diagnostyczne dla 26 
pacjentów. W okresie obowiązywania umowy odbyła 1 152 wizyty domowe i wykonała 4 901 
zabiegów, w tym czynności:  

a) higieniczno – pielęgnacyjne           –    326; 
b) zabiegowe                                              –    497; 
c) diagnostyczne                       – 4 078; 

Ponadto Stacja Opieki Caritas w Łambinowicach wypożyczała do domu sprzęt, tj. łóżka – 9 szt., wózki 
inwalidzkie – 5 szt., toalety krzesłowe – 5 szt., chodziki – 8 szt., kule – 15 szt. 
 Osoby starsze i samotne wymagały wsparcia w pielęgnacji i innych czynnościach (utrzymanie 
higieny ciała, ożywianie, kontrola leków, zaopatrzenie w lekarstwa itp.). Rozpoznanie przez 
pielęgniarkę 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 wizyt domowych zmalała z 1 800 w 2019 r. do 1 152 w 2020 r., ilość zabiegów wzrosła 
z 3 328 w 2019 r. do 4 901 w 2020 r.  
 Dotacja w wysokości 30 000,00 zł została wydatkowana w całości. 
 
Zadanie publiczne „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Celem zadania była 
popularyzacja kultury fizycznej oraz upowszechnianie różnych dziedzin sportu w tym organizacja 
imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy, tworzenie warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu, w tym poprawa bazy sportowej, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży  
w formach pozaszkolnych,   organizowanie lub zapewnienie uczestnictwa w obozach sportowych dla 
dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane było przez 3 stowarzyszenia sportowe z terenu Gminy 
Łambinowice. 

 
 
 



 

 

1. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach   
Stowarzyszenie realizując zadanie publiczne miało pokazać alternatywny sposobu spędzania 

wolnego czasu, zapewnić udział w treningach piłki nożnej, tenisa stołowego oraz jeździectwa, 
umożliwić podnoszenie kwalifikacji sportowych zawodników. Zorganizować imprezy sportowo-
rekreacyjnych dla ogółu prowadzić zajęcia sportowe i treningi dla różnych grup wiekowych tj. dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych na obiektach sportowych gminy Łambinowice m.in. piłki nożnej w Bielicach, 
Mańkowicach, Jasienicy Dolnej i Lasocicach oraz tenisa stołowego i jazdy konnej w Mańkowicach. 
Kluby LZS uczestniczyć miały w rozgrywkach ligowych OZPN Opole, Opolskiego Związku Jeździeckiego 
oraz Opolskiego Związku Tenisa Stołowego. Grupą docelową zadania miały być dzieci i młodzież  
w wieku 7- 16 lat ok. 40 osób oraz osoby dorosłe ok. 70 osób uczestniczące w treningach, zawodach  
i rozgrywkach ligowych. Bezpośrednimi  rezultatami osiągniętymi dzięki realizacji zadania są:  

a) zorganizowanie 106 treningów piłkarskich, 777 godz. treningów jeździeckich, 80  
treningów tenisa, uczestnictwo w rozgrywkach ligowych. 

b) Rozwój i doskonalenie umiejętności sportowych piłkarzy, tenisistów i jeźdźców- dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych z gminy Łambinowice – 192,50 godz. treningów dla 60 piłkarzy  
(3 trenerów), 777 godz. treningów dla 24 jeźdźców (2 trenerów), 444 godz. dla 27 
tenisistów (2 trenerów). 

c) Zakup 3 kompletów bramek treningowych umożliwiających organizację bezpiecznych 
treningów  w czasie pandemii oraz w następnych latach oraz sprzętu sportowego m.in.: 
396 piłeczek tenisowych, 10 okładzin do paletek, 2 kpl.  deska + torba + pokrowiec,  2 kpl. 
koszulka + spodenki (tenis), 6 kpl. bluza + spodnie (tenis), skarpetogetrów 40 szt, 
spodenek sportowych piłkarskich 45szt, 1 parę rękawic bramkarskich, buty piłkarskie 26 
par,  3 fraki konkursowe dla jeźdźców, 1kpl. turniejowy dla jeźdźców, 14 szt. kurtek 
treningowych dla jeźdźców.  

d) Wykonanie i montaż zabezpieczenia terenu boiska od strony drogi powiatowej 
przebiegającej w bezpośrednim jego sąsiedztwie w Bielicach. 

 
 LZS ROLNIK LASOCICE -  Klasa A seniorów, Podokręg Opolski - 30 zawodników (7 juniorów  
i 23 seniorów),  54 treningi (39 w ramach oferty) w z przeciętną liczbą zawodników na treningu 16 
zawodników; sparingów 6; meczy 14 ligowych,6 sparingów. 

TENIS STOŁOWY  MAŃKOWICE 
Zgłoszone w lidze: drużyny juniorów i seniorów, 20 licencji młodzieżowych i 7 seniorskich  

(w tym 2 trenerów, którzy również są zawodnikami). Regularnie w treningach brało udział ok. 25 
osób, większość to dzieci. Treningi były prowadzone przez dwóch trenerów a odbyło się ich 84. 
Drużyna juniorów rozegrała 12 meczów w rundzie wiosennej i 4 w rundzie jesiennej w II lidze 
opolskiej. Drużyna seniorów  w rundzie wiosennej rozegrała 9 meczów w IV lidze i zakończyła ligę 
awansem z drugiego miejsca. Obecnie drużyna seniorów zajmuje 8 miejsce w III lidze opolskiej. Liga 
juniorów i turnieje wojewódzkie były zawieszone. Klub organizował dwa turnieje na szczeblu 
województwa – w lutym turniej ligi juniorów ( udział wzięło 25 zawodników) oraz we wrześniu  
turniej na rozpoczęcie nowego sezonu w którym  udział wzięło 27 zawodniczek i zawodników. 

LZS ANTONIÓWKA MAŃKOWICE 
Klub uczestniczył w zawodach organizowanych przez Opolski Związek Jeździecki, trenował 

młodzież pod okiem 2 instruktorów – 576 godzin treningowych z przeciętną liczbą 21 zawodników na 
treningu. Rok 2020 był sezonem w którym większość zawodów niestety zostało odwołanych. Sezon 
2020 to głównie starty w zawodach wojewódzkich zawodników młodszych w kategoriach poniżej 
klasy L której nie ma rankingu, zawodnicy ci rozpoczęli rywalizację sportową i przecierali pierwsze 
szlaki nabierając nowe doświadczenie. Zawodnicy Klubu startowali w 10 zawodach organizowanych 
przez OZJ.  W sezonie 2020 w rankingu województwa OZJ klub zajął 10 pozycję na 16 klubów. 

LZS METEOR JASIENICA DOLNA  - Klasa B seniorów,  Podokręg Opolski -  25  zgłoszonych 
zawodników,   21 treningów x 2 godz. = 42 godz. z przeciętną liczbą zawodników na treningu 15;   
9  meczy. 



 

 

LUKS DELTA BIELICE – klasa B seniorów, Podokręg Opolski, - 30 zgłoszonych zawodników,  40 
treningi x 2 godz. = 80 godz. z przeciętną liczbą zawodników na treningu 14 zawodników, 12 meczy 
ligowych.  

Sportowcy i działacze w 2020 r. w ramach prac społecznych i wolontariatu  wykonywali 
nieodpłatnie prace niezbędne do prawidłowej realizacji zadania tj.: 
1. koszenie płyt boiska w  Jasienicy Dolnej, Bielicach, Lasocicach w trakcie rozgrywek, przygotowanie 
płyty do rozgrywek, koszenie terenu wokół płyty boiska w Jasienicy Dolnej, Bielicach, Lasocicach –  
915 godz.  
2. Treningi tenisa stołowego w Mańkowicach – 84 treningi x 2 trenerów = 168 x 2 godz = 336 godz;  
sprzątanie sali 84 godz. 
3. Treningi jeździeckie w Mańkowicach – 96 treningów x 2 trenerów x 3 godz. = 576 godz. 
4. Treningi piłkarskie seniorów w  Jasienicy Dolnej, Bielicach, Lasocicach =180,5 godz. 
5. W ramach poprawy bazy sportowej na boisku w Bielicach wykonano montaż zabezpieczenia terenu 
boiska od strony drogi powiatowej przebiegającej w bezpośrednim jego sąsiedztwie. 
6. Konserwacja  sprzętu sportowego na bieżąco w ciągu całego okresu objętego sprawozdaniem. 
7. Malowanie pomieszczenia socjalnego i łazienki – szatnia Lasocice 
8. Piaskowanie  i pomalowanie bramek na płycie boiska – Lasocice 
W 2020r. w związku z epidemią COVID 19 nie realizowano Działania 2 – Turnieje i zawody sportowe 
oraz Działanie 3 – Imprezy sportowo-środowiskowe, z wyjątkiem bezkosztowego turnieju 
tenisowego, który odbył się we wrześniu. 

Udzielono dotacji budżetowej w 68 500 zł, z czego wykorzystano kwotę 68 458,47 zł. 
 

e) Klub Sportowy Metalowiec z siedzibą w Łambinowicach 
Realizacja zadania publicznego miała polegać na wspieraniu i upowszechnianiu kultury 

fizycznej dzieci, młodzieży, seniorów i mieszkańców Gminy Łambinowice, poprzez zapewnienie 
udziału w zajęciach, zawodach sportowych z dyscyplin piłki nożnej, piłki siatkowej, biegów 
przełajowych i imprezach  o charakterze sportowym. Zadanie miało być realizowane na terenie 
obiektów Klubu Sportowego Metalowiec Łambinowice, kompleks boisk sportowych Orlik ,,2012”, 
salach gimnastycznych Szkoły Podstawowej w Łambinowicach oraz na terenie gminy Łambinowice. 
Głównymi odbiorcami zadania mieli być członkowie Klubu, tj. łącznie 134 zawodników dzieci w wieku 
od 6 do 17 lat z Gminy Łambinowice, które należą do następujących grup sportowych, prowadzonych 
przez nasz Klub:    

a) Skrzaty w wieku od 6 do 9 lat – 16-cioro dzieci; 
b) Żaki w wieku od 10 do 11 lat – 14-cioro dzieci; 
c) Orliki w wieku od 12 do 13 lat – 14-cioro dzieci; 
d) Młodziki (Młodzik Młodszy i Młodzik Starszy) w wieku od 14 do 15 lat – 28-ioro dzieci; 

oraz dorośli należący do grup sportowych: 
a) Junior Starszy w wieku od 16 do 19 lat – 25 osób 
b) Senior w wieku od 19 lat do minimum 60 lat – 33 osoby 

Zajęcia i treningi sportowe oraz zawody i turnieje sportowe miały być prowadzone przez trenerów 
posiadających wysokie uprawnienia trenerskie i sędziowane przez osoby posiadające uprawnienia 
sędziowskie pod nadzorem służb ratowniczych. Działania wykonywane przez Klub Sportowy miały być 
spójne z działaniami podejmowanymi przez m.in. Gminny Ośrodek Kultury Spotu i Rekreacji  
w  Łambinowicach. Zadanie miało być realizowane na terenie Gminy Łambinowice oraz województwa 
Opolskiego.  

Realizacja zadania:  
1) Udział w rozgrywkach Ligowych Seniorów – działanie zostało zrealizowane w 100% w okresie 

marzec-grudzień. 10 meczy ligowych rozegranych w roli gospodarza oraz 9 meczy 
rozegranych na terenie województwa Opolskiego w roli Gości. Przedział wiekowy dla tego 
działania to 17-45 lat. Wykorzystano 100% kosztów. 

2) Udział w rozgrywkach Ligowych Juniorów – działanie zostało zrealizowane w 100% w okresie 
sierpień – listopad. 7 meczy ligowych rozegranych w roli gospodarza oraz 7 meczy 



 

 

rozegranych na terenie województwa Opolskiego w roli Gości. Przedział wiekowy dla tego 
działania to 14-17 lat. Wykorzystano 100% kosztów. 

3) Udział w rozgrywkach ligowych Młodzików – działanie zostało zrealizowane w 100% w 
okresie sierpień – październik. 4 meczy ligowych rozegranych w roli gospodarza oraz 4 meczy 
rozegranych na terenie województwa Opolskiego w roli Gości. Przedział wiekowy dla tego 
działania to 11-14 lat. Wykorzystano 100% kosztów. 

4) Transport – działanie to zostało zrealizowane w 100% w okresie luty – grudzień. 35 wyjazdów 
z grupami młodzieżowymi po terenie Województwa Opolskiego w celu dojazdu na turnieje 
oraz mecze ligowe. Wykorzystano 100% kosztów. 

5) Weryfikacja boiska – działanie zrealizowane w 100% w okresie Maj – Grudzień. 
Przeprowadzono weryfikację boiska w celu dopuszczenia Klubu Sportowego do rozgrywek 
ligowych oraz zapewnienie odpowiednich warunków. Klub pozytywnie przeszedł weryfikację i 
uzyskał licencję. Zakupiono tablicę świetlną do pokazywania wyniku i czasu podczas meczu. 
Wykorzystano 100% kosztów. 

6) Zgłoszenie do rozgrywek – działanie zrealizowane w 100% w okresie Maj – Grudzień. Do 
rozgrywek ligowych zostało zgłoszonych 5 drużyn klubowych: Seniorzy, Juniorzy, Młodziki, 
Orliki i Żaki. Wykorzystano 100% kosztów. 

7) Prace na płycie boiska – działanie zrealizowane w 100% w okresie Kwiecień – Grudzień. 
Przeprowadzone zostały zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska w celu zapewnienia 
odpowiedniego bezpieczeństwa dla zawodników grających podczas meczy ligowych oraz 
został zapewniony niezbędny sprzęt do prac na płycie boiska. Na boisku zostały wykonane 
następujące zabiegi: Zabieg aeracji kołkiem pełnym, Zabieg wertykulacji, Nawożenie boiska 
piłkarskiego nawozem do muraw piłkarskich. Nawóz plus opryski na choroby grzybowe i 
chwasty (zabiegi powtórzone 2x), Koszenie płyty boiska przez okres trwania rozgrywek. 
Łącznie boisko zostało skoszone 30 razy w ciągu trwania rozgrywek. Został zakupiony również 
wózek do malowania linii oraz olej do traktorka kosiarki w celu jego wymiany. Wykorzystano 
99,32% kosztów. Zwrócono 0,68%. 

8) Udział w badaniach lekarskich – działanie zrealizowane w 100% w okresie Marzec – Grudzień. 
Koszty nie zostały wykorzystane w całości ponieważ pandemia jaka miała miejsce przyczyniła 
się do tego, że zawodnicy mogli korzystać z jednorazowych badań lekarskich przez cały okres 
trwania rozgrywek ligowych w roku 2020. Koszty wykorzystane w 28,7 procentach. Do 
zwrotu 71,3% kosztów tego działania. 

9) Praca trenerska – działanie zrealizowane w 100% w okresie Luty – Grudzień. Zostało 
zapewnione wszystkim grupom trenerów z odpowiednimi licencjami dającymi im możliwość 
pracy z dziećmi co poprawiło jakość szkolenia oraz przyczyniło się do odpowiedniej  
i prawidłowej pracy z seniorami oraz grupami młodzieżowymi. Każdy trener był zatrudniony 
na umowie. Wykorzystano 100% kosztów. 

10) Ubezpieczenie zawodników – działanie zrealizowane w 100% w okresie Luty – Grudzień. 
Zapewnione zostało wszystkim zawodnikom w klubie ubezpieczenia zdrowotnego na rok 
2020. Wykorzystano 100% kosztów 

11) Organizacja turnieju siatkówki – działanie zrealizowane w 100% w miesiącu Marcu. Łącznie 
zrealizowanych zostało 4 turnieje na zasadzie ligi. W turnieju udział wzięli mieszkańcy Gminy 
Łambinowice. Turniej trwał dwa tygodnie. W każdym tygodniu odbyły się 2 spotkania 
turniejowe. 

12) Organizacja pikniku rodzinnego – działanie zrealizowane w 100% w miesiącu sierpień 
podczas, którego została zorganizowana zbiórka charytatywna dla jednego z mieszkańców 
Gminy Łambinowice. 

13) Organizacja biegu przełajowego – działanie zrealizowane w 100% dla określonej grupy 
biegaczy, którzy się zgłosili w związku z obostrzeniami jakie zostały wprowadzone podczas 
trwania pandemii. Działanie zrealizowane w miesiącu Grudzień. 

14) Organizacja konkursów meczowych – działanie zrealizowane w 100% w miesiącach Marzec – 
Grudzień. W okresie rozgrywek ligowych. Zapewnione zostało wzięcie udziału w konkursie 



 

 

dla każdego chętnego mieszkańca podczas meczy ligowych klubu na zasadzie prawidłowego 
wytypowania wyników paru określonych meczy podczas trwania sezonu. 

15) Organizacja Rajdu Rowerowego – działanie zrealizowane w 100% w miesiącu sierpień przez 
Mieszkańców Gminy w określonej liczbie osób poprzez obostrzenia związane z pandemią. 

16) Organizacja ,,turnieju o puchar Metalowca” – działanie zrealizowane w 100% w miesiącu 
Grudzień. W turnieju wzięło udział 4 drużyny z zachowaniem wszystkich zasad 
bezpieczeństwa oraz zgodnie ze wszystkimi wymogami w związku z pandemią. 

17) Organizacja półkolonii dla dzieci – działanie zrealizowane w 100% w miesiącu Sierpień. 
Półkolonia odbyła się dla dzieci mieszkańców Gminy Łambinowice. W półkolonii udział wzięło 
50 dzieci wraz z 4 opiekunami. Łącznie w półkolonii wraz z opiekunami udział wzięło 54 osób. 
Półkolonia odbyła się w okresie 17-22 sierpień. 

18) Zapewnienie nawodnienia zawodnikom podczas zajęć – działanie zrealizowane w 100%  
w okresie Marzec – Grudzień. Została zapewniona wszystkim uczestnikom zajęć przez okres 
ich odbywania woda niegazowana. Wykorzystano 100% kosztów 

19) Sprzęt Sportowy – działanie zrealizowane w 100%. Zakupione zostało 2x obuwie sportowe 
oraz 1x dres sportowy. Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ w okresie zakupu 
sprzętu był on tańszy od złożonej oferty przez sprzedawcę. Wykorzystano 95,6% kosztów na 
to działanie i zwrócono 4,4% kosztów. 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 58 500,00 zł, z której to kwoty wykorzystało kwotę  
w wysokości  57 753,98 zł.  
 

f) Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Jeździeckich Arion z siedzibą w Malerzowicach 
Wielkich  

Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania publicznego miało zapewnić udział w zawodach 
jeździeckich organizowanych przez PZJ, OZJ (Opolski Związek Jeździecki)oraz PZHK (Polski Związek 
Hodowców Koni). Grupą docelową mieli być członkowie Klubu SPSJ „Arion” czyli dzieci i młodzież  
z Gminy Łambinowice  weku od 8 do 17 roku życia oraz dorośli 18+ mieszkańcy Gminy Łambinowice. 
Czynnie brać udział miało od 2-6 zawodników w minimum 3 zawodach jeździeckich. Liczba 
zawodników uzależniona miała być od kwoty wpisowego na zawody oraz stanu zdrowia zawodników 
i koni. Zadanie miało się pokrywać się z działaniami w zakresie sportu prowadzonymi przez Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz szkoły. 
Zawodnicy SPSJ „Arion” zrealizowali plan zadania publicznego, biorąc udział w 4 zawodach 
jeździeckich, w zawodach wzięło udział 4 zawodników w przedziale wiekowym od 12 – 35 lat. Łącznie 
wzięli udział w 9 dniach zawodów (do każdego  wyjazdu należy doliczyć dzień organizacyjny co daje 
13 dni.)  Zawody odbyły się w: 

a. 20-21.06.2020 Zawody Krajowe WKKW SK Facimiech zdobyte 4 i 5 miejsce  
w klasie LL75cm 

b. 26- 27.06.2020 Zawody Krajowe WKKW SK Moszna zdobyte 2 i 3 miejsce w klasie LL75cm 
w ogólnej kwalifikacji oraz w kategorii kuce 1 miejsce 

c. 15- 16.08.2020 Zawody Krajowe WKKW KJ Facimiech zdobyte 2 miejsce w klasie LL75cm 
oraz 8 w klasie LL90cm 

d. 13-16.08.2020 Otwarte Mistrzostwa Opolskiego Związku Jeździeckiego w Jakubowicach 
zdobyte miejsca  11 , 13 oraz eliminacja z powodu upadku z konia. 

Ponadto zawodnicy brali również czynny udział w wielu innych zawodach jeździeckich pokrytych ze 
środków własnych między innymi : 

• 11-13.09.20020 Zawody Krajowe WKKW SK Moszna 

• klasyfikacja ogólna III miejsce, kategoria kuce I miejsce CNC LL 70cm 

• VII miejsce CNCLL 90cm 

• 23.08.2020 Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody Puchar Śląska 
Opolskiego 

• XVI miejsce (LL 80cm) i XV (LL 90 cm) 



 

 

• XXII miejsce (LL 90cm)   i XXXXVIII miejsce ( L 100cm) 

• 29.08.2020 Zawody Towarzyskie w Stadninie Koni Morów  

• konkurs dokładności  LL 50cm I miejsce 

• konkurs dokładności LL 70 cm II miejsce 
 
Stowarzyszenie na realizację zadania dostało dotację w kwocie 3 000,00 zł, którą wykorzystało  
w całości. 

PODSUMOWANIE 
 

 W trakcie konsultacji oraz realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Łambinowice  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy  działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” nie wpłynęły żadne propozycje i uwagi ze strony 
organizacji pozarządowych. 
 Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane przez wszystkie organizacje zgodnie ze 
złożonymi ofertami. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce w miesiącu lipcu Stowarzyszenia 
realizujące zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej aneksowały umowy  
i aktualizowały złożone na początku roku 2020 r. oferty. Organizacje 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 Łambinowice 
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