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Wstęp 
 

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

i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/132/2020 

Rady Gminy Turawa z dnia 22 października 2020 r. poprzedzony konsultacjami społecznymi. 

 

II. Cel Programu 

 

Celem głównym programu było budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem, 

a organizacjami pozarządowymi. 

Celami szczegółowymi programu były: 

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 w Gminie Turawa; 

5) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców; 

6) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w zadaniach realizowanych przez Gminę 

Turawa; 

7) wspieranie działań na rzecz mieszkańców regionu; 

8) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz 

mieszkańców Gminy. 
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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 2021 zaplanowała przeznaczenie 

środków finansowych w wysokości: 

1) 200 000,00 zł na realizację zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu; 

2) 186 000,00 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 2021 

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 
1 200 000,00 

2 

Pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans        
tych rodzin i osób 

1 186 000,00 

SUMA 386 000,00 
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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 

193 000,00 193 000,00 

Pomocy społecznej, 
w tym pomocy 

rodzinom i osobom   
w trudnej sytuacji 

życiowej oraz 
wyrównywania szans 

tych rodzin i osób 

Caritas Diecezji 
Opolskiej 

186 000,00 186 000,00 

SUMA 379 000,00 379 000,00 

 
 

IV. Realizacja zadań 

 

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

Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Turawie.  

Wszystkie drużyny i sekcje zrzeszone w GZLZS w pełnym zakresie zrealizowały swoje zadania 

założone na rok 2021. 

W związku w ograniczeniami pandemicznymi rozgrywki odbywały się w obostrzeniach 

przekazanych przez OZPN. Zgodnie z harmonogramem 10 drużyn rozegrało 120 meczy. W miarę 

możliwości, zapewniając wszelkie środki ostrożności, treningi odbywały się regularnie w zwiększonej 

ilości, gdyż ograniczenie w sezonie wiosennym do 5 zawodników na boisku skutkowało treningiem 

dla 1 drużyny w trzech terminach.  

 

Działanie I Treningi 

lp. rodzaj kosztu zakładano wykonano 
wkład własny 

osobowy 

realizacja 
dotacji  

1.1.1 Wynagrodzenia Trenerów 39 400,00 zł 37 879,10 zł 47 000,00zł 96,14 % 

1.1.2 
Wynajem Hali i obiektów 
sportowych 

1 500,00 zł 1 354,75 zł  90,32 % 

1.1.3 Transport na treningi i sparingi 6 000,00 zł 5 236,02 zł 33 120,00 zł 87,27 % 
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Działanie II Rozgrywki 

lp. rodzaj kosztu zakładano wykonano 
realizacja 

dotacji  

1.2.1 Transport 17 000,00 zł 17 959,04 zł 105,64% 

1.2.2 Sprzęt sportowy 26 000,00 zł 25 212,93 zł 96,97 % 

1.2.3 Odzież sportowa 40 000,00 zł 42 682,28 zł 106,71 % 

1.2.4 Woda do picia 1 500,00 zł 1 363,61 zł 90,91 % 

1.2.5 Puchary, medale 400,00 zł 303,28 zł 75,82 % 

1.2.7 
Wyposażenie Apteczek i Środki 
czystości 

1 500,00 zł 1 372,20 zł 91,48 % 

 

 

Działanie III Odnowa 

lp. rodzaj kosztu zakładano wykonano 
realizacja 

dotacji  

1.3.1 Zabiegi rehabilitacyjne 1 200,00 zł 1 200,00 zł 100 % 

1.3.2 Zabiegi Fizjoterapii 200,00 zł 0,00 zł 0 % 

 

 

Koszty administracyjne 

lp. rodzaj kosztu zakładano wykonano 
realizacja 

dotacji  

2.1.1 Składki Związkowe 46 000,00 zł 46 308,28 zł 100,67 % 

2.1.2 Materiały biurowe 300,00 zł 216,30 zł 84,99 % 

2.1.3 Opłaty Bankowe 800,00 zł 742,00 zł 92,75 % 

2.1.4 Ubezpieczenia, badania i zabiegi 6 500,00 zł 6 521,55 zł 100,33 % 

2.1.5 Prowadzenie księgowości 4 500,00 zł 4 500,00 zł 100 % 

 

Wszystkie działania obejmowały sześć klubów sportowych oraz trzy sekcje: 

1. kulturystyka 

2. tenis 

3. koszykówka. 

Ogólnie zgłoszono 220 zawodników piłki nożnej, 10 sekcji tenisa, 15 koszykarzy oraz 1 kulturystę. 
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2. 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.  

  

Rezultatem świadczonych usług na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych 

jest wykształcenie u chorego i rodziny umiejętności radzenia sobie ze swoją 

chorobą/niepełnosprawnością w warunkach domowych przez co następuje minimalizacja 

hospitalizacji w szpitalu. Ogromnym atutem tej formy działalności jest fakt, że krzewi ona 

kulturę, ceni i szanuje starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa. Respektowane 

są najbardziej oczywiste potrzeby psychiczne człowieka, według których najbardziej 

naturalnym środowiskiem przeżywania starości pozostaje dom, miejsce, w którym człowiek 

czuje się u siebie, wśród krewnych, bliskich i przyjaciół. W przypadku zaprzestania 

tej działalności z dnia na dzień, organy administracji publicznej musiałyby znaleźć wiele miejsc 

pobytu w placówkach opieki zorganizowanej: ZOL-ach, DPS-ach lub szpitalach. 

Nastąpiła poprawa samopoczucia i stanu zdrowia u pacjentów poprzez wykonanie: 

1) 1500 czynności higieniczno-pielęgnacyjnych; 

2) 1000 czynności zabiegowych zgodnie ze wskazaniami lekarskimi; 

3) 1000 czynności diagnostycznych tj. pomiary parametrów życiowych, pobieranie 

materiałów do badań laboratoryjnych; 

4) 3000 ćwiczeń usprawniających naukę chodzenia oraz inne formy usprawniania; 

5) 1000 zabiegów z zakresu masażu klasycznego, pneumatycznego, mechanicznego oraz 

drenażu limfatycznego; 

6) 6000 zabiegów z zakresu elektro lecznictwa mającego na celu niwelowanie bólu, 

stymulowanie układu nerwowo-mięśniowego; 

7) 750 zabiegów przy użyciu pola magnetycznego o niskiej częstotliwości; 

8) 2500 zabiegów przy użyciu krioterapii miejscowej; 

9) 3000 zabiegów z zakresu światłolecznictwa.  

Ze względów bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa wdrożono formę 

teleporad. W związku z powyższym pielęgniarki wykonały 700 rozmów w środowisku 

domowym jak i teleporad z samymi pacjentami oraz ich rodzinami. Dzięki temu przyuczono 

i wdrożono rodziny pacjentów w codzienną opiekę nad chorymi. 

Personel medyczny Stacji Opieki Caritas w Kotorzu Małym zorganizował u 250 

pacjentów odpowiednie warunki socjalno-bytowe niezbędne do opieki nad pacjentami 
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w domu. Ponadto wypożyczono sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny w ilości 50 szt., który 

wspomógł proces leczenia i rekonwalescencji.  

Z uwagi na fakt, iż rehabilitacja lecznicza prowadzona jest na wielu płaszczyznach, 

obejmujących m.in. terapię neurologiczną, ortopedyczną, zwalczanie dolegliwości bólowych, 

korekcję wad postawy i wielu innych dolegliwości związanych np. z kontuzjami, da się 

zaobserwować trwałe rezultaty pozwalające m. in. zahamować lub spowolnić postępujące 

procesy chorobowe pozwalające na szybszy powrót do sprawności sprzed zdarzenia, które 

zaburzyło ich funkcjonowanie. Trwały rezultat zadania jest również osiągnięty poprzez 

stosowanie prewencji wtórnej, czyli wskazanie i wyuczenie zachowań, które zapobiegają 

powtórzeniu się negatywnych sytuacji i postaw w przyszłości. 

W trakcie realizacji zadania zostały podjęte wszelkie działania, aby objąć rehabilitacją 

jak największą liczbę mieszkańców Gminy Turawa.   

 

Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań 

W trakcie realizacji zadania pielęgniarki Stacji Opieki Caritas w Kotorzu Małym 

wykonały wśród pacjentów Gminy Turawa czynności pielęgnacyjno-higieniczne, które 

polegały na utrzymaniu pacjenta w czystości i zapewnieniu odpowiednich warunków 

egzystencji chorego. Czynności zabiegowe zostały wykonane zgodnie z zaleceniami lekarskimi. 

U pacjentów został pobrany materiał do badań laboratoryjnych, a także dokonano pomiaru 

parametrów życiowych. 

W domu pacjentów zorganizowano odpowiednie warunki socjalno-bytowe tak, 

aby było to miejsce odpowiednie do realizacji opieki nad chorym w domu. Rodzina jest 

nieodzownym elementem w pomocy nad chorym w domu, dlatego przyuczono ich i wdrożono 

w codzienną opiekę nad chorym wg standardów medycznych. Wypożyczono sprzęt – w celu 

zabezpieczenia chorego w potrzebny sprzęt do prawidłowego funkcjonowania i pielęgnacji 

w warunkach domowych (m.in. łóżka, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, 

krzesła toaletowe, chodziki, kule łokciowe i pachowe). 

W Gabinecie Rehabilitacyjnym Caritas w Kotorzu zostały wykonane zabiegi z zakresu 

kinezyterapii, które polegały na leczeniu ruchem w celu przywrócenia pacjentowi pełnej 

sprawności lub jeśli nie ma możliwości powrotu do zdrowia, chociaż częściowej sprawności 

fizycznej. Wśród pacjentów zostały zastosowane masaże, które mają działanie lecznicze, 

przynoszą upragnione odprężenie, a także dobroczynnie wpływają na skórę i samopoczucie. 



str. 9 
 

W gabinecie wykonano zabiegi z elektroterapii, w których zastosowano różnego rodzaju prądy 

lecznicze, stałe bądź zmienne, o różnej częstotliwości, które działają przeciwbólowo, 

przeciwzapalnie, stymulując układ nerwowo-mięśniowy. Zastosowano również 

magnetoterapię (pole magnetyczne), czyli zabiegi, które łagodzą ból oraz także działają 

przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie. Dzięki lampom, które są na wyposażeniu Gabinetu 

Rehabilitacyjnego Caritas w Kotorzu Małym wykonano pacjentom zabiegi laseroterapii, 

naświetlania poprzez promieniowanie podczerwieni, naświetlania miejscowe. 

W ramach zadania zostały wykonane zabiegi z krioterapii, która jest metodą leczniczą. 

Jej istotą jest schładzanie powierzchni ciała niską temperaturą. W takich warunkach dochodzi 

do przyspieszenia krążenia krwi (odbywa się to nawet czterokrotnie szybciej), co pomaga 

uporać się z wieloma przypadłościami, a przede wszystkim łagodzi ból. 

W ramach zadania publicznego nie zaangażowano wkładu osobowego i rzeczowego 

w realizację działań. 

 

V. Zasady współpracy 

 

Współpraca Gminy Turawa z organizacjami opierała się na zasadach:  

1) pomocniczości, oznacza, że Gmina Turawa zleca realizację zadań własnych podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego, a podmioty te zapewniają 

ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; 

2) suwerenności stron, oznacza, że Gmina Turawa i organizacje pozarządowe 

podejmujące współpracę, zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem 

siebie; 

3) partnerstwa, które oznacza, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą 

w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu 

najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty 

równoprawne w tych procesach, dążące do osiągnięcia razem wyznaczonych celów; 

4) efektywności, polega na wspólnym dążeniu do osiągania najlepszych efektów 

w realizacji zadań publicznych; 
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5) uczciwej konkurencji, co oznacza kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, 

opartych na równych i jasnych kryteriach wyboru realizatora zadania 

oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji; 

6) jawności, co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy gminy z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego są powszechnie wiadome i dostępne 

oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowania procedur i kryteriów podejmowania 

decyzji. 

 

 

  

 
 


