
 
SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY TURAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

ZA ROK 2019 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Turawa, dnia 29 maja 2020 r. 
 



Wstęp 
 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)  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 związku z powyższym Wójt Gminy Turawa przedstawia sprawozdanie. 

 

I. Program 

Program Współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi  i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został przyjęty 

Uchwałą Nr III/8/18 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2018 r. poprzedzony 

konsultacjami społecznymi. 

II. Cel Programu 

Celem głównym programu było budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy 

samorządem, a organizacjami pozarządowymi. 

Celami szczegółowymi programu było: 

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy 

Turawa; 

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć; 

4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

 

III. Formy Współpracy 

1. Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy Turawa z organizacjami 

pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Współpraca o charakterze 

finansowym odbywała się poprzez: 

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich   realizacji; 

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

Gmina Turawa współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 



publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2019 

zaplanowała przeznaczenie środków finansowe w wysokości: 

1) 182 000,00 zł na realizację zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu; 

2) 172 000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  

i osób. 

2.    Zadania wymienione w programie realizowano w formie otwartych konkursów ofert 

na rok 2019 obejmujące: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

2) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

Lp. Nazwa konkursu Liczba 
złożonych 
ofert  

Kwota dotacji 

1 Wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu 

3 182 000,00 

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

1 172 000,00 

SUMA 354 000,00 
 
3. Zestawienie dotacji 
 
Tytuł zadania Organizacja Kwota przyznana 

organizacjom 
Kwota wykorzystana 

przez organizacje 
Wspierania i 

upowszechniania 
kultury fizycznej 

Ludowe Zespoły 
Sportowe 

Gminne Zrzeszenie w 
Turawie 

167 000,00 167 000,00 

Organizacja 
procesu szkolenia 
dzieci i młodzieży 

w kajakarstwie 

Akademicki Związek 
Sportowy Klub 

Uczelniany 
Politechniki 
Opolskiej 

7 000,00 7 000,00 

Trenuję piłkę nożną 
i szlifuję język 

niemiecki 

Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku 

Opolskim 

8 000,00 8 000,00 

Pomocy społecznej, 
w tym pomocy 

rodzinom i osobom 

Caritas Diecezji 
Opolskiej 

172 000,00 172 000,00 



w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 

wyrównywania 
szans tych rodzin i 

osób 
SUMA 354 000,00 354 000,00 

 
 

IV. REALIZACJA ZADAŃ  

 

1. Zadania z zakresu „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” realizowane 

były przez Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Turawie.  

Dzięki dotacji i realizacji zadań osiągnięto zakładane rezultaty. Zapewniono szkolenie 

zawodników zrzeszonych w klubach, zagwarantowano ubezpieczenie, badania lekarskie, 

konsultacje fizjoterapeutyczne, zorganizowano dojazdy na springi, treningi i mecze. Poprzez 

organizację otwartych turniejów promowano aktywność sportową i zdrowotną, zakupiono 

sprzęt niezbędny do efektywnego przeprowadzenia zajęć sportowych. Utrzymano regularną 

aktywność sportową na poziomie 300 osób, umożliwiono dodatkowym odbiorcom 

mieszkańcom Gminy Turawa korzystania z oferty zajęć w formie rekreacji co przyczyniło się 

do realizacji celów podstawowych. A ponadto realizacja przyczyniła się do rozwiązywania 

niektórych problemów społecznych, do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym, 

do zapobieżenia uzależnieniom od narkotyków i alkoholu wśród młodzieży. Zaobserwowano, 

że upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęło na kreowanie dobrych postaw 

społecznych, wpłynęło na umiejętność współpracy i przyczyniło się do integracji społecznej 

mieszkańców. Praca świadczona przez członków poszczególnych klubów – stowarzyszeń 

sportowych zrzeszonych w GZ LZS rozłożona w praktyce na cały rok polegająca na 

funkcjonowaniu klubów od strony organizacyjno-administracyjnej, sportowej i gospodarczej, 

przy zróżnicowanym zaangażowaniu poszczególnych osób w 6 klubach na terenie Gminy 

określono średnią liczbą godzin w granicy 60 godzin miesięcznie więc dało to ilość godzin 

360 miesięcznie, co na cały rok daje 4320 godzin prac społecznych we wszystkich klubach. 

Wkład rzeczowy do projektu to wykorzystany do realizacji zadania część nieruchomości, na 

których prowadzona jest działalność, użyczone prywatne urządzenia służące pielęgnacji 

murawy, dbanie o czystość na obiektach sportowych, przekazane na rzecz klubów od osób 

prywatnych środki pielęgnacji murawy, środki czystości.  



2. Zadania z zakresu „organizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie” 

wykonywane przez Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej 

zostały zrealizowane.  

Podczas realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty: 

1. Promowano kajakarstwo jako dyscyplinę sportu ogólnie dostępną i wszechstronnie 

rozwijającą organizm człowieka. Prowadzono zajęcia dla młodzieży  

z profesjonalnymi trenerami i instruktorami, a także zawodnikami osiągającymi 

wyniki na zawodach międzynarodowych. Informację o treningach kajakowych 

ogłaszano na stronie internetowej Gminy Turawa oraz na portalach 

społecznościowych. Organizowano ogólnodostępne treningi kajakowe w okresie 

letnim. Prowadzono lekcje pokazowe i informacyjne w szkołach na terenie Gminy 

Turawa. Udostępniano materiały promocyjne w postaci ulotek, plakatów i koszulek  

z logotypami m. in. Gminy Turawa. 

2. Zwiększono dostępność młodzieży do zajęć sportowych umożliwiając wzięcie udziału 

w zajęciach na przystani kajakowej oraz na sali sportowej w PSP w Zawadzie  

w okresie jesienno-zimowym, na basenie "Wodna Nuta" w Opolu, a także Stadionie 

Opolskich Olimpijczyków w Opolu. Prowadzono również zajęcia na obiektach 

sportowych należących do AZS Politechniki Opolskiej tj. Sala sportowa oraz siłownia 

Opole ul. Prószkowska. 

3. Poprzez regularnie prowadzone zajęcia sportowe na wielu obiektach oraz nadzór 

trenerów i instruktorów nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń podniesiono 

poziom sprawności fizycznej młodzieży z terenu Gminy Turawa. 

4. Dzięki organizacji profesjonalnego procesu szkoleniowego młodzież z Gminy Turawa 

stale podnosi swoją sprawność co w kolejnych latach będzie skutkowało wysokimi 

wynikami we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, a także pozwoli na 

osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu sportowego. 

5. Umożliwiono młodzieży rywalizację w zawodach na szczeblu krajowym, a także 

planowano starty w zawodach kajakowych na kolejne lata. 

6. Uczestniczono w sprawdzianach kontrolnych, konsultacjach wojewódzkich pod okiem 

trenera kadry Województwa Opolskiego Bartosza Jaszczyńskiego. 

Opis osiągniętych rezultatów 

1. 70% uczestników regularnie uczestniczyło w zajęciach sportowych w kajakarstwie. 

2. u 100% uczestników wystąpiła poprawa sprawności fizycznej - udział w zajęciach 

przyczynił się do poprawy zdolności motorycznych i/lub koordynacyjnych. 



3. u 80% wytworzył się nawyk regularnego podejmowania aktywności ruchowej – 

zweryfikowano na podstawie rozmów z rodzicami uczestników. 

4. 80% młodzieży będzie uczestniczyło w rekreacyjnych zawodach sportowych – 

zweryfikowano na podstawie rozmów z rodzicami uczestników. 

5. Wzrosło zainteresowanie zarówno młodzieży jak i ich rodziców aktywnością ruchową 

w postaci kajakarstwa, AZS KU PO odnotowuje wzrost zainteresowania w obrębie 

szkolenia młodzieży w kajakarstwie. 

6. Wysoki poziom prowadzonych zajęć oraz sukcesy sportowe uczestników przyczyniły 

się do promocji zdrowego, aktywnego trybu życia i jednocześnie wzrostu profilaktyki 

antyalkoholowej wśród młodzieży. 

7. Młodzież uczestnicząca w zajęciach kształtowała społecznie pożądane postawy w tym 

szacunek dla innych, chęć pracy nad sobą oraz ambicję. 

8. Młodzież oraz rodzice poznali walory i możliwości płynące z uprawiania kajakarstwa 

na akwenie Gminy Turawa i deklarują chęć aktywnego spędzania czasu nad wodą. 

9. Zuzanna Wolbach mieszkanka Gminy (lat 24) zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski 

Seniorów. 

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań 

1. Zarządzano projektem w okresie od 01.04.2019-31.12.2019 

2. Przygotowano sprawozdanie i rozliczenie projektu. 

3. Prowadzono nabór poprzez strony i portale społecznościowe AZS, organizowano 

nabór na spływach kajakowych OZKaj – rozdawano ulotki, prowadzono lekcje 

pokazowe w szkołach na terenie Gminy Turawa, na których promowano kajakarstwo. 

4. Przygotowano i przeprowadzono treningi ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej, 

siłowni i basenie oraz specjalne na akwenie Jeziora Turawskiego. 

5. Organizowano obozy wydolnościowe, na których zawodnicy poprawili swoje 

zdolności motoryczne. Poznali szereg ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz możliwości 

treningu w środowisku naturalnym. Nauczono i poprawiono technikę pływania w pław 

celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas treningów specjalnych na akwenie. 

6. Na bieżąco prowadzono kontrolę postępu treningowego zawodników, pomiar czasu 

oraz wzrostu obiążeń treningowych podczas ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz 

specjalnych. Monitorowano postępy podczas ćwiczeń koordynacyjnych  

i równoważnych. 

7. Doszkalano kadrę trenerską. Uzupełniono kwalifikację w zakresie sternika 

motorowodnego, niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa na akwenie. 



8. Ubezpieczono zawodników. 

9. Nie brano udziału w zawodach, w których konieczne było poniesienie opłaty 

startowej. 

10. Zapewniono transport zawodników podczas konsultacji, treningów. 

 

3. Zadania z zakresu „Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki” wykonywane przez 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  zostały zrealizowane.  

Podczas realizacji zadania odbywały się treningi i mecze piłki nożnej połączone  

z nauką języka niemieckiego. Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć sportowo-językowych 

w okresie marzec-grudzień dla ok. 16 dzieci z gminy Turawa w wieku 4-12 lat  

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych do nauki języka niemieckiego przygotowywanych 

przez Instytut Goethego w Krakowie. Dzieci należące do szkółki podczas gry w piłkę poznały 

język niemiecki, gdyż trenerzy zwracali się do nich po niemiecku. Zajęcia były prowadzone 

dwujęzycznie przez trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje trenerskie oraz 

językowe. W okresie jesienno-zimowym zajęcia dla dzieci odbywały się w Hali Sportowej w 

Turawie. W okresie wiosenno-letnim zajęcia odbywały się na boiskach treningowych 

stadionu LKS Silesius w Kotorzu Małym. 

Wszystkie informacje, zdjęcia, filmy itp. na bieżąco docierały do odbiorców na temat 

organizowanych zajęć treningowych, turniejów, sparingów, meczy towarzyskich, itd. Na 

portalu społecznościowym www.facebook.pl/miro_deutsche_fussballschule jak również na 

stronie internetowej: www.mirofussballschule.pl. 

 

 Opis osiągniętych rezultatów 

Szkółka piłkarska Miro Deutsche Fussballschule Klein Kottorz prowadzona jest dla 

dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Zajęcia – treningi i mecze piłki nożnej połączone są z nauką 

języka niemieckiego. Do szkółki uczęszczało średnio 16 dzieci. Grupy prowadził trener 

posiadający aktualną licencję UEFA C. W miesiącu marcu odbył się również turniej piłki 

nożnej na hali sportowej w Turawie, w którym wzięło udział 8 drużyn z kategorii wiekowej 

U-10. Łącznie udział w turnieju brało około 90 dzieci. 

 

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań 

Treningi połączone z nauką języka niemieckiego, w okresie luty-marzec i październik 

grudzień odbywały się na hali sportowej w Turawie, a w kwietniu, maju, czerwcu oraz 



wrześniu odbywały się na boisku sportowym w Kotorzu Małym. Grupa odbywała po dwa 

treningi trwające 1,5 godziny w tygodniu. 

Dzieci uczestniczące w zajęciach sportowych i językowych mogły szkolić się 

dwutorowo. Z jednej strony ważne były aspekty szkoleniowe od strony sportowej, ale 

również od strony językowej. Dzieci w okresie trwania zadania brały udział w ok. 72 

treningach, podczas których szkolili się według przyjętych zasad Miro Deutsche 

Fussballschule, a dzieci poza samymi treningami, brały również udział w meczach 

sparingowych oraz towarzyskich, w których miały możliwość sprawdzenia się z 

rówieśnikami. Sprawność fizyczna, doskonalenie umiejętności piłkarskich pomogło dzieciom 

w prowadzeniu zdrowego stylu życia przez aktywność sportową. Dzięki wszystkim zajęciom, 

treningom, meczom dzieci nabierają ważnego doświadczenia, które może mieć w przyszłości 

przełożenie na ich rozwój sportowy. 

Szkółka MDFS Klein Kotorz wzięła udział w wielu turniejach (Ozimek, Turawa, 

Krośnica, Chrząstowice, Cisek, Łany). Dodatkowo szkółka rozgrywała sparingi z innymi 

oddziałami MDFS. 

W miesiącu marcu odbył się również turniej piłki nożnej na hali sportowj w Turawie, 

w którym wzięło udział 8 drużyn z kategorii wiekowej U-10. Łącznie udział w turnieju brało 

około 90 dzieci. Dzieki temu dzieci mogły porównać swoje umiejętności z przeciwnikami z 

innych szkółek piłkarskich oraz nabyć cenne doświadczenie turniejowe. 

 

4. Zadania z zakresu „Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” zostały zrealizowane 

zgodnie z planem.  

 Działalność Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Kotorzu Małym realizująca 

zadanie dla mieszkańców Gminy Turawa przez okres od 27.02.2019 r. – 31.12.2019 r. 

poprawiła jakość życia objętych opieką pacjentów, zwłaszcza 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 Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej zaradzały życiowym problemom pacjentów zwłaszcza w podeszłym 

wieku i z rodzin patologicznych. Liczne porady udzielane ze strony pielęgniarek pomogły 

opiekunkom chorych odnaleźć się w obliczu choroby członka rodziny i uzyskać instruktaż 



pielęgnowania chorego. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte zgodnie z ofertą  

w kwestii rodzaju usług pielęgniarskich.  

Zakładane cele, jakimi były usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów, 

tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawnienia leczniczego, gimnastyka 

lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, integracja osób niepełnosprawnych  

ze środowiskiem oraz rezultaty realizacji zadania – przede wszystkim poprawa stanu zdrowia 

osób wymagających rehabilitacji, tym samym wsparcie i odciążenie rodzin w opiece nad 

chorymi oraz integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem zostały osiągnięte  

w wymiarze zgodnie z ofertą. Rehabilitanci Gabinetu Rehabilitacyjnego w Kotorzu Małym 

usprawniali pacjentów z terenu Gminy Turawa z ograniczoną sprawnością fizyczną 

spowodowaną chorobą. Pacjenci z Gminy Turawa umiejący samodzielnie się poruszać 

korzystali z rehabilitacji ambulatoryjnie w Gabinecie Rehabilitacyjnym Caritas w Kotorzu 

Małym. Dzięki zabiegom pacjenci poprawili swoją sprawność fizyczną, ale również 

zintegrowali się z małym społeczeństwem, jakie tworzy zespół rehabilitacyjny wraz  

z pacjentami korzystającymi z zabiegów. 

 

Opis osiągniętych rezultatów 

 

Wiele osób chorych i samotnych ma utrudniony kontakt z placówkami Służby 

Zdrowia ze względu na swój stan zdrowia. Osoby chore i niepełnosprawne nie dysponują 

sprzętem rehabilitacyjnym i pielęgniarskim. Osoby starsze i samotne wymagały wsparcia  

w pielęgnacji innych czynnościach (utrzymanie higieny ciała, odżywianie, kontrola leków, 

zaopatrzenie w lekarstwa, itp.). Współpraca pielęgniarek Stacji Opieki Caritas z lekarzami 

Placówek Służby Zdrowia z terenu Gminy Turawa pozwoliła pomóc szybko i skutecznie 

wszystkim starszym, samotnym i niepełnosprawnym pacjentom. Rozpoznanie środowiska 

pacjenta przez pielęgniarki służyło też ważnymi informacjami placówkom działającym na 

płaszczyźnie pomocy społecznej – Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Pielęgniarki Stacji Opieki 

nie korzystały w realizacji zadania z usług podwykonawców. Opieką zostały objęte osoby 

zamieszkałe na terenie Gminy Turawa. 

 

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań 

 

Skala działań podejmowanych wyłącznie dla pacjentów Gminy Turawa poprzez Stację 

Opieki Caritas w Kotorzu Małym: 



1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 675 osób 

2. Liczba wizyt domowych – 2 531 

3. Liczba wszystkich czynności – 6 047 zabiegów, w tym: 

a) Czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 1 859 czynności 

b) Czynności zabiegowe – 1 889 czynności 

c) Diagnostyczne – 1 056 czynności 

d) Socjalno – bytowe – 332 czynności 

e) Z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 911 czynności 

4. Ilość osób korzystających ze sprzętu wyniosła – 73 osoby 

5. Ilość wypożyczonego sprzętu do domu wyniosła: 

a) Ilość wypożyczonych łóżek – 44 łóżek  

b) Ilość wypożyczonych wózków inwalidzkich – 25 wózków 

c) Ilość wypożyczonych krzeseł toaletowych – 10 krzeseł 

d) Ilość wypożyczonych chodzików – 22 chodzików 

e) Ilość wypożyczonych kul łokciowych i pachowych – 21 kul 

Skala działań podejmowanych wyłącznie dla pacjentów Gminy Turawa w ramach działań 

Gabinetu Rehabilitacyjnego w Kotorzu Małym: 

1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 565 

2. Liczba wizyt w gabinecie – 5 781 

3. Liczba wszystkich zabiegów – 17 531 zabiegów, w tym: 

a) Zabiegi z zakresu kinezyterapii – 3 360 

b) Zabiegi z zakresu masażu – 1 287 

c) Zabiegi z zakresu elektrolecznictwa – 6 121 

d) Zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 742 

e) Zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 3 339 

f) Zabiegi z zakresu krioterapii – 2 682 

 

V. Zasady współpracy  

Współpraca Gminy Turawa z organizacjami opierała się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności. 

 

  WÓJT     

Dominik Pikos  


