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Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowany był w roku 2013 na podstawie 

Uchwały Nr XXVI/130/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 

przyjęcia programu współpracy gminy  Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 

Celem tego programu było określenie zasad w zakresie wspierania przez Gminę Leśnica działań 

organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im realizacji ustawowych zadań gminy.  

 

Na rok 2013 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów: 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 

aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do 

realizacji tych celów, 

 wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie rozwoju grup artystycznych 

i przedsięwzięć kulturalnych, 

 organizowanie różnorodnych form aktywności w zakresie wychowania, edukacji 

i oświaty wśród dzieci i młodzieży, 

 pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z ich otoczenia, 

 promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, 

 pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w podeszłym wieku, 

integracja tych osób ze środowiskiem, 

 wspieranie aktywności różnorodnych grup społecznych, w tym mniejszości 

narodowych, 

 umożliwienie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież 

i dorosłych, 

 aktywizacja społeczna grup nieaktywnych zawodowo (seniorów, osób 

niepełnosprawnych itp.). 

 

W ramach ogłoszonych w roku 2013 otwartych konkursów ofert udzielono dotacji 

następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 

 

Nazwa organizacji Tytuł zadania realizowanego przez 

organizację 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Gminne Zrzeszenie 

„Ludowe Zespoły 

Sportowe” w Leśnicy  

Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu.  

154 200,00 zł 

Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek NMP 

w Leśnicy  

Organizowanie w Ochronce prowadzonej 

przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 

NMP wychowania i edukacji dla dzieci do 

lat 5 . 

8 000,00 zł  

Towarzystwo Inicjatyw 

Kulturalnych, 

Edukacyjnych i 

Lato z orkiestrą. 10 000,00 zł  



3 

 

Artystycznych – TIKEA 

w Leśnicy  

Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na 

Śląsku Opolskim w Opolu  

Warsztaty muzyczne dla grup 

artystycznych przy kole TSKN  w Leśnicy. 

8 000,00 zł  

Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na 

Śląsku Opolskim w Opolu 

Dzień Matki w Lichyni. 1 600,00 zł  

Stowarzyszenie 

Sprawiedliwość, Pokój i 

Integralność Stworzenia w 

Górze Św. Anny 

Poradnia psychologiczno - rodzinna Góra 

Św. Anny. 

4 000,00 zł  

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Lichyni 

Festyn rodzinny – Lato w Lichyni. 2 173,00 zł 

 

 

Z zakresu pomocy społecznej z budżetu gminy Leśnica w roku 2013 udzielono dotacji poprzez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy na realizację następujących zadań : 

 

Nazwa organizacji Tytuł zadania realizowanego przez 

organizację 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Caritas Diecezji 

Opolskiej  

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz 

rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy 

Leśnica w latach 2009-2013. 

72 000,00 zł 

Caritas Diecezji 

Opolskiej 

Pielęgnacja w środowisku domowym osób 

chorych, niepełnosprawnych, samotnych 

i starszych mieszkańców gminy Leśnica 

w latach 2009-2013. 

113 000,00 zł 

 

Umowy na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zawarte w dniu 2 stycznia 2009 roku 

i obejmowały  okres pięciu lat  2009 – 2013. Zgodnie z zapisami umowy na dany rok 

kalendarzowy Gmina Leśnica przeznacza środki określone w aktualnie obowiązującej uchwale 

budżetowej.  

Charakterystyka wspartych zadań 
 

KONKURS: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  

 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

Beneficjentem zadania było Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy 

zrzeszające kluby LZS, posiadające swoje zespoły w różnych klasach rozgrywkowych. 

W ramach realizacji zadania odbyły się rozgrywki piłkarskie w poszczególnych klubach: 
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 LZS Leśnica – III liga śląsko-opolska seniorów, A klasa juniorów, dwie drużyny 

trampkarzy, 

 LZS Kadłubiec – klasa B seniorów, A klasa juniorów, 

 LZS Poręba – klasa B seniorów, 

 LZS Zalesie Śląskie - klasa B seniorów, 

 LZS Raszowa   – klasa B seniorów. 

Wymienione kluby brały udział w rozgrywkach sportowych w rundzie wiosennej 2012/2013  

oraz w rundzie jesiennej 2013/2014, przez co na bieżąco realizowały zadania z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu, a poprzez systematyczne treningi i udział 

w rozgrywkach podnosiły swoje umiejętności i rozwijały predyspozycje swoich zawodników 

do gry w piłkę nożną. Jedynie do rozgrywek w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014 

nie przystąpiła drużyna LZS Raszowa zawieszając tymczasowo swoją działalność. 

Drużyna seniorów LZS Kadłubiec w rundzie wiosennej 2012/2013 brała udział w rozgrywkach  

klasy B, ale dzięki osiągniętym wynikom uzyskała awans do klasy A.  

 

Zawody sportowe cieszyły się  zainteresowaniem społeczności lokalnej poprzez udział kibiców 

na meczach rozgrywanych na terenie Gminy Leśnica.  

 

W ramach realizacji zadania odbyło się około 710 treningów  (na hali portowej w okresie 

zimowym i na boiskach) oraz rozegrano 190 meczy (towarzyskich - sparingowych, 

pucharowych i ligowych), z czego połowa spotkań miała miejsce na terenie gminy Leśnica.  

 

Podczas licznych treningów w hali sportowej w okresie zimowym oraz na obiektach 

sportowych w okresie od wiosny do jesieni, dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego 

spędzenia czasu wolnego oraz kształcenia umiejętności w uprawianej dziedzinie sportu.  

 

Drużyny trampkarzy i juniorów poprzez systematyczny udział w treningach i rozgrywkach, 

podnoszą swoje umiejętności i predyspozycje sportowe i stanowią zaplecze osobowe drużyn 

w kolejnych przedziałach rozgrywkowych.  

 

W poszczególnych klubach społecznie wykonywane są prace na rzecz utrzymania obiektów 

sportowych – boisk wraz z zapleczem. 

 

Mecze rozgrywane są na boiskach stanowiących własność gminy Leśnica, które na podstawie 

zawartych umów użyczenia przekazane są poszczególnym LZS – om. 

Boiska zostały zweryfikowane i dopuszczone do rozgrywek zgodnie z wymogami Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej w Opolu.  

Dotacja z budżetu gminy Leśnica stanowi podstawę finansowej działalności Ludowych 

Zespołów Sportowych w gminie. Podział środków z dotacji dokonywany jest przez Zarząd GZ 

LZS, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów i następuje w wyniku 

procentowej proporcji w stosunku do aktualnej ilości drużyn w danym klubie i aktualnej klasie 

rozgrywkowej.  
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W ramach Gminnego Zrzeszania „Ludowe Zespoły Sportowe” działa również sekcja skata, 

której członkowie uczestniczą w rozgrywkach i turniejach organizowanych w regionie.  

Wykorzystanie dotacji z budżetu gminy Leśnica z podziałem na poszczególne kluby sportowe: 

1. LZS Leśnica -                             71 715,30 zł  

2. LZS Zalesie Śl. -                           15 920,00 zł  

3. LZS Kadłubiec -                          34 822,70 zł 

4. LZS Poręba -                               15 920,00 zł 

5. LZS Raszowa -                            13 231,31 zł 

6. Skat-Klub  -     2 590,29 zł  

RAZEM                               154 200,00 zł 

Koszt zadania w roku 2013 wyniósł 182 028 zł, w tym dotacja gminy Leśnica – 154 200 zł 

stanowiła 84,71%.  

 

 

KONKURS: WARSZTATY MUZYCZNE DLA MNIEJSZOŚCI 

NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP 

ARTYSTYCZNYCH  

 

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych przy kole TSKN w Leśnicy  

Dotacjobiorcą było Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie dla instruktora oraz akompaniatora grupy 

śpiewaczej Frohsinn, instruktora Studia Wokalnego BIS oraz instruktora zespołów dziecięcych 

Marlenki, Entropia i Mini Entropia. Wszystkie wymienione zespoły działają przy kole TSKN 

w Leśnicy.  

Grupa śpiewacza Frohsinn regularnie odbywając próby rozszerzyła swój repertuar i doskonaliła 

swój warsztat. Na spotkaniach zespołu stworzono kilka bloków repertuarowych, gdzie 

poszczególne utwory są ze sobą tematycznie powiązane.  

Młodzieżowe Studio Wokalne BIS wykonuje repertuar w języku niemieckim i polskim, 

dostosowując repertuar do imprez kulturalnych, podczas których występuje. Ich występy cieszą 

się dużym uznaniem wśród publiczności.  

Zespoły koncertują zarówno na terenie Gminy Leśnica jak i poza nią.  

Studio Wokalne BIS wystąpiło w niemieckiej gminie Hirschaid podczas uroczystości 

podpisania aktu partnerstwa pomiędzy gminami Hirschaid i Leśnica w dniach 

11 - 13 października 2013 r. 

Dzieci i młodzież z zespołów Marlenki, Entropia i Mini Entropia doskonaliły swój warsztat 

i występowały podczas różnych przedsięwzięć.  

W ramach realizacji zadań grupa śpiewacza Frohsinn przeprowadziła 36 prób oraz  uświetniała 

swoim występem 6 przedsięwzięć kulturalnych.  

Studio Wokalne BIS przeprowadziło 42 próby oraz uczestniczyło w 6 przedsięwzięcia 

kulturalnych w Gminie Leśnica. Ponadto licznie koncertowało poza terenem Gminy.  

Zespoły Marlenki, Entropia i Mini Entropia zrealizowały liczne występy, które poprzedzone 

były 40 próbami. 
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Dzięki stałym próbom pod merytorycznym kierownictwem zespoły uzyskały dobry poziom 

wykonawczy, co przyczyniło się do zainteresowania przez inne organizacje zespołami 

prowadzonymi przez koło TSKN w gminie Leśnica oraz licznymi występami tych grup 

w regionie. 

Podczas występów przekazywana jest informacja o wsparciu finansowym udzielonym poprzez 

dotację w otwartym konkursie ofert.  

Informacja ta umieszczona jest również w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim koło Leśnica.  

Koszt zadania wyniósł 16 125,34 zł,  z czego przekazana dotacja w kwocie 8 000 złotych 

stanowiła 49,61%. 

 

Lato z orkiestrą  

Beneficjentem zadania pn. „Lato z orkiestrą” było Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, 

Edukacyjnych i Artystycznych TIKEA w Leśnicy.  

W zadaniu uczestniczyli członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica. Celem zadania 

było udokumentowanie dorobku i poziomu artystycznego leśnickiej orkiestry w formie 

nagranej płyty.  

Rezultatem zadania były przeprowadzone dwudniowe warsztaty muzyczne dla Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej Leśnica, koncert w leśnickim parku w dniu 9 czerwca 2013 r. oraz nagranie 

płyty orkiestry pn. POMP. 

Informację o wsparciu przez Gminę Leśnica zadania pn. „Lato z orkiestrą” zamieszczono na 

plakatach promujących koncert i na okładce płyty POMP.  

Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 18 659,30 zł, dotacjobiorcy przekazano dotację 

w kwocie 10 000,00 zł, która przeznaczona została na nagranie utworów muzycznych, 

przygotowanie do tłoczenia, koszty GEMA (opłata za prawa autorskie) oraz tłoczenie płyt.  

 

 

KONKURS: ORGANIZOWANIE EDUKCJI I WYCHOWANIA 

DLA DZIECI DO LAT 5  

 

Organizowanie w Ochronce prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek NMP NP wychowania i edukacji dla dzieci do lat 5  

 

Celem organizowania w Ochronce prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 

NP wychowania i edukacji dla dzieci w wieku do lat 5 jest stworzenie jak najlepszych 

warunków rozwoju w grupach wiekowych, umożliwiających dzieciom prawidłowy rozwój.  

Prowadzenie Ochronki jest odpowiedzią na potrzeby środowiska.   

W Ochronce prowadzone są zajęcia dla dzieci w okresie od września do czerwca prze pięć dni 

w tygodniu w godz. od. 7.30 do 15.30. Zajęcia są prowadzone w dwóch odrębnych grupach 

wiekowych.  

Realizacja zadania polegała na wspomaganiu rozwoju intelektualnego, religijnego 

i społecznego każdego dziecka poprzez korzystanie z pomocy dydaktycznych, zajęć 

dodatkowych oraz poprzez kształtowanie odpowiednich postaw podczas zajęć i zabaw.  
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Dzienny program realizowany w Ochronce: 

- zajęcia wprowadzające, 

- gimnastyka poranna, czynności higieniczne, modlitwa, 

- śniadanie, 

- zajęcia dydaktyczne w grupach wiekowych (prowadzone w oparciu o program 

wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej błogosławionego 

Edmunda Bojanowskiego oraz j. niemiecki, rytmika, zajęcia plastyczne, logopedia, 

katecheza, wychowanie społeczno-moralne oraz zajęcia gimnastyczne), 

- katecheza, zajęcia z rytmiki, logopedii, z j. niemieckiego i j. angielskiego, 

- obiad, 

- odpoczynek, 

- podwieczorek, 

- zajęcia w grupach wiekowych, 

- zabawa dowolna. 

Poza ramowym rozkładem zajęć dzieci uczestniczyły w różnych wydarzeniach kulturalno-

oświatowych oraz religijnych.  

W roku 2013 do Ochronki uczęszczało 31 dzieci zamieszkałych w Leśnicy i na terenie Gminy, 

które uczestniczyły w następujących przedsięwzięciach: 

 festiwal piosenki dla Ochronek prowadzonych przez Zgromadzenie,  

 modlitwa różańcowa przygotowana i poprowadzona w kaplicy Sióstr w październiku 

przez dzieci, ich rodziców oraz absolwentów, 

 spotkanie ze świętym Mikołajem, 

 spotkanie opłatkowe, 

 zabawa karnawałowa dla dzieci, 

 pokaz sztuczek iluzjonisty, 

 jasełka połączone z Dniem Babci i Dziadka, 

 przedstawienie z okazji Dnia Matki i Ojca, 

 pielgrzymka dla dzieci z Ochronek na Górę Świętej Anny połączona z Eucharystią 

i  festynem rodzinnym w klasztorze Sióstr w Górze Świętej Anny. 

 spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego dla dzieci i ich rodziców. 

 

Ponadto dzieci uczestniczyły w wycieczkach do lasu i Izby Leśnej w Gąsiorowicach 

i w Strzelcach Op., w konkursach „Twórczość Śląska:, „Ze Śląskiem na TY”, w konkursie 

recytatorskim organizowanym przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, w sztuce teatralnej 

„Wierszobranie”.  

 

Koszt zadania w roku 2013 wyniósł 150 713,71 złotych, z czego dotacja z budżetu gminy 

Leśnica w kwocie 8 000 zł stanowiła 5,31% kosztów.  

Dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków na ogrzewanie.  
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KONKURS: AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA 

RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY 

LEŚNICA  

 

„Dzień Matki w Lichyni” 

 

Beneficjentem zadania było Towarzystwo Społeczno-kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

– koło w Lichyni. Głównym celem przedsięwzięcia była integracja mieszkańców i ugrupowań 

funkcjonujących w Lichyni poprzez zarówno udział w przygotowaniu uroczystości, jak 

również we wspólnym wyjeździe i zabawie.  

W organizację przedsięwzięcia włączyli się przedstawiciele koła mniejszości niemieckiej, 

Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy Lichyni. 

Zaplanowane działania wykonano zgodnie z harmonogramem. Zorganizowano jednodniowy 

wyjazd w ramach Dnia Matki, zwiedzono Sanktuarium Matki Boskiej Uśmiechniętej 

w Pszowie. Po wspólnym posiłku dzieci wraz z rodzinami aktywnie spędziły czas 

w Rodzinnym Parku Rozrywki w Rybniku. W wyjeździe udział wzięły 33 osoby, głownie 

rodziny z dziećmi.  

Z dotacji w kwocie 1 600,00 zł stanowiącej 47,50% kosztów zadania sfinansowano koszt 

wynajmu autokaru i koszt przewodnika. Koszt poczęstunku i biletów wstępu do Parku pokryty 

został przez organizatora.  

 

„Festyn Rodzinny  - Lato w Lichyni” 

Beneficjentem dotacji przy realizacji zadania „Festyn Rodzinny – Lato w Lichyni” była 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lichyni. Festyn został zorganizowany w miejscowości Lichynia 

w dniu 15 sierpnia 2013 r. W imprezie uczestniczyło około 200 osób, w tym 50 dzieci. 

W ramach festynu zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz część 

praktyczno-pokazową, w której ćwiczono sztuczne oddychanie. W części profilaktycznej 

festynu uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli.  

Wieczorem, na zakończenie festynu odbyła się zabawa taneczna. Wykorzystana dotacja w 

wysokości 2 118,53 zł stanowiła 47,46%  kosztorysu zadania i została przeznaczona na 

materiały zużyte do pokazu podczas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, nagrody dla dzieci 

oraz nagród dla uczestników rozgrywek drużynowych, koszt oprawy muzycznej i wynajem 

małego namiotu.  

 

 

KONKURS: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

Poradnia psychologiczno - rodzinna Góra Św. Anny 

W formie dotacji dla Stowarzyszenia „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia” 

zostały przekazane środki finansowe na prowadzenie Poradni psychologiczno-rodzinnej na 

Górze Świętej Anny.  
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Praca poradni opierała się na indywidualnych rozmowach oraz po rozpoznanej diagnozie 

prowadzono terapie krótkoterminowe lub w przypadku  kilku rodzin prowadzono terapię 

systemową.  

Poradnia działała od kwietnia 2013 roku w każdą sobotę od godz. 10.00 do godz. 16.00.  

Pacjenci mieli możliwość umówienia się na wizytę telefonicznie, codziennie w godzinach od 

18.00 do 20.00.  

Miesiące lipiec - wrzesień to czas, gdy na Górze Św. Anny jest duży ruch pielgrzymkowy. 

W tym okresie pojawiło się wiele osób, które dowiedziały się o działalności poradni z ogłoszeń 

w sanktuarium. Osoby, które skorzystały z usług poradni podkreślały zaletę tego, iż w takim 

miejscu jak Góra Świętej Anny z dala od aglomeracji miejskich mogą się poczuć anonimowo, 

co daje poczucie pełnej dyskrecji. Część osób skorzystało z porad będąc  przypadkowo na 

Górze Św. Anny. Większość osób jednak umawiała się na wizyty telefonicznie. 

W ramach spotkań w poradni wypracowano 150 godzin porad. 

Z usług poradni skorzystały 68 osób, w większości kobiet.  

Z terenu Gminy Leśnica z usług poradni skorzystało 10 osób, (co stanowi 15% wszystkich osób 

korzystających z poradni) w tym: 

 z Góry Św. Anny – 6 osób,  

 z Leśnicy – 1 osoba,  

 z Czarnocina – 2 osoby,  

 z Raszowej-  2 osoby.  

Wszystkie osoby były objęte wielokrotnymi spotkaniami.  

Kategorie przypadków udzielanej pomocy: 

 alkohol i inne uzależnienia, 

 konflikty i problemy małżeńskie, 

 problemy z samoakceptacją i sposobem radzenia sobie w życiu z sytuacjami 

kryzysowymi,  

 migracja zarobkowa i związane z tym eurosieroctwo dzieci, 

 psychoterapia związana z chorobą depresyjną. 

Większość problemów wymagała kilkakrotnych spotkań celem sformułowania diagnozy do 

przepracowania i osiągnięcia stosownych wniosków dla poprawienia jakości życia pacjenta lub 

jego rodziny.  

Koszt zadania wyniósł 7 500 zł, z czego przekazana dotacja  w kwocie 4 000 zł przeznaczona 

została na wynagrodzenie dla osoby organizującej i prowadzącej poradnię.  

 

 

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców 

gminy Leśnica w latach 2009-2013 

Umowa na realizację zadania zawarta została  w dniu 2 stycznia 2009 roku pomiędzy Gminą 

Leśnica, a Caritas Diecezji Opolskiej. 
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Poprawa stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji, tym samym wsparcie i odciążenie 

rodzin w opiece nad chorymi oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem to 

główne rezultaty realizacji zadania. 

Beneficjentami Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas były osoby chore, starsze, samotne 

i niepełnosprawne. Dzięki szerokiej gamie sprzętu do fizykoterapii i kinezyterapii znajdującego 

się w Gabinecie Rehabilitacyjnym Caritas, mieszkańcy gminy Leśnica mogli skorzystać 

z zalecanych przez lekarzy zabiegów.  Dzieci szkolne z wadami postawy mogły korzystać 

z gimnastyki korekcyjnej. Porady udzielane ze strony rehabilitantów pomogły opiekunom 

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

chorego. 

Aby usprawnić rehabilitację chorych Gabinet Rehabilitacyjny Caritas w Leśnicy 

współpracował  z lekarzami, urzędami, instytucjami oraz opieką społeczną. Pomoc świadczona 

jest bez względu na wiek, płeć oraz status materialny. 

W 2013 roku z świadczeń Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Leśnicy skorzystało 692 

pacjentów zamieszkujących teren Gminy Leśnica  (liczba wizyt w gabinecie – 6 398).  

Wykonano łącznie 20 733 zabiegi, w tym: 

- zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1 933 zabiegi 

- zabiegi z zakresu masażu – 3 973 zabiegi 

- zabiegi z zakresu elektrolecznictwa – 5 379 zabiegów 

- zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 3 062 zabiegi 

- zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 6 386 zabiegów. 

Całkowity koszt zadania w 2013 roku wyniósł  111 983,19 zł, w tym 72 000,00 zł to środki 

pochodzące z dotacji z budżetu gminy Leśnica. Dotacja została przeznaczona na częściowe 

pokrycie kosztów zatrudnienia rehabilitantów, zakup oleju napędowego grzewczego, środków 

czystości, materiałów medycznych potrzebnych do wykonywania zabiegów, zakup odzieży 

ochronnej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

 

 

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, 

samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica w latach 2009-2013 

Umowa na realizację zadania zawarta została  w dniu 2 stycznia 2009 roku pomiędzy Gminą 

Leśnica, a Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania.  

Działalność Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Leśnicy opiera się przede wszystkim na 

pomocy medycznej i pielęgnacyjnej dla osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych 

i w podeszłym wieku. Pielęgniarki dotarły z pomocą do każdego pacjenta, który jej wymagał, 

zarówno w dni powszechne, jak i niedziele i święta. Osoby starsze i samotne wymagały 

wsparcia w pielęgnacji i innych czynnościach (utrzymanie higieny ciała, odżywianie, kontrola 

leków, zaopatrzenie w lekarstwa itp.). Część osób korzystało doraźnie z pomocy pielęgniarek 

w ramach pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego w domu korzystając z iniekcji, 

kroplówek, specjalistycznych opatrunków, itp. Odwiedziny pielęgniarek u ludzi starszych 

zapewniało im poczucie godności i wartości w lokalnej społeczności.  

W 2013 roku ze świadczeń Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Leśnicy skorzystało 

174 pacjentów (liczba wizyt domowych – 3 625).  
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Wykonano łącznie 13 171 zabiegów, w tym: 

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 2 367 czynności, 

- czynności zabiegowe – 4 449 czynności, 

- czynności diagnostyczne – 5 284 czynności, 

- czynności socjalno-bytowe – 402 czynności, 

- z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 669 czynności. 

Pielęgniarki wypożyczały także sprzęt medyczno-rehabilitacyjny pacjentom do domu w celu 

poprawy ich jakości życia w chorobie i przyspieszeniu procesu pielęgnacji.  

Z wypożyczonego sprzętu skorzystało 38 osób. W  2013 roku wypożyczono: 

- 18 łóżek, 

- 5 materacy p/odleżynowych, 

- 2 wózki inwalidzkie, 

- 9 krzeseł toaletowych, 

- 10 chodzików, 

- 50 kul (łokciowych i pachowych). 

Całkowity koszt zadania w 2013 roku wyniósł 163 327,12 zł., z tego finansowany z dotacji 

z budżetu gminy Leśnica - 113 000,00 zł. 

Dotacja została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia pielęgniarek, zakup 

oleju napędowego grzewczego, zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów 

medycznych, biurowych, środków czystości i odzieży ochronnej, opłaty za energię elektryczną, 

opłaty za odbiór odpadów medycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

 

Pozostała współpraca z organizacjami pozarządowymi  

 

Poza przekazanymi dotacjami dla trzeciego sektora Gmina Leśnica współpracowała 

merytorycznie i pozafinansowo z organizacjami pozarządowymi.  

Boiska sportowe są w nieodpłatnym użyczeniu klubów sportowych. 

Siedziby niektórych organizacji pozarządowych: Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły 

Sportowe” w Leśnicy, Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Fundacji Ziemi Leśnickiej, 

klubów TSKN (Dolna, Leśnica, Lichynia, Raszowa, Łąki Kozielskie) Stowarzyszenia TIKEA 

mieszczą się w budynkach będących własnością gminy lub jednostek podległych na zasadzie 

nieodpłatnego użyczenia. 

W obiektach gminnych (remizy strażackie, sala LOKiR, Galeria Sztuki)  nieodpłatnie odbywają 

się spotkania, narady i organizowane są przez organizacje uroczystości. 

Pod patronatem honorowym Burmistrza Leśnicy odbyła się m.in. Gala Noworoczna w Górze 

Św. Anny w dniu 20 stycznia 2013 r.  

W roku 2013 powstała nowa strona internetowa www.ngo.lesnica.pl, na której prezentowane 

są informacje i materiały dotyczące organizacji pozarządowych.  

Godnym podkreślenia jest fakt, iż organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację 

poszczególnych zadań oraz potencjał pozafinansowy - czyli głównie aktywność społeczną 

członków tych organizacji. 

Podmioty te, dzięki swoim staraniom, pozyskiwały fundusze lub wsparcie finansowe 

od sponsorów prywatnych i innych instytucji na rzecz realizacji zadań publicznych w swoim 

środowisku i na rzecz mieszkańców Gminy Leśnica.  

http://www.ngo.lesnica.pl/
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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” zostało sporządzone 

na dzień 31 grudnia 2013 r.  

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) sprawozdanie niniejsze należy 

przedłożyć do dnia 30 kwietnia 2014 r.  Radzie Miejskiej w Leśnicy oraz opublikować 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leśnica.  

 

 

 

Sporządziła: Edyta Gola 

 

Leśnica, 25 marca 2014 r. 


