
SPRAWOZDANIE 
Burmistrza Białej z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie za 2016 rok” 

Zgodnie  z  art.  5a  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 31 maja każdego
roku  (od  roku  2016)  jest  obowiązany  przedłożyć  organowi  stanowiącemu  sprawozdanie  z  realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni oraz opublikować go w Biuletynie
Informacji Publicznej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust.  3 ustawy z  dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie  miała
charakter  finansowy  i  pozafinansowy.  W  roku  2016  zrealizowane  zadania  o  charakterze  finansowym
obejmowały zakres pomocy społecznej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

I. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 
1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej: 

W  dniu  14.12.2016  r.  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu
Miejskiego w Białej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań pn.: „Pielęgnacja w środowisku
domowym  osób  chorych,  niepełnosprawnych,  samotnych  i  starszych”  oraz  „Ambulatoryjna  i  domowa
terapia oraz rehabilitacja lecznicza”. Została złożona jedna oferta na każde zadanie przez Caritas Diecezji
Opolskiej w Opolu (bezpośrednią placówką wykonującą zadanie jest Stacja Opieki Caritas, jak i Gabinet
Rehabilitacyjny w Białej). 
1)  „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”
-umowa nr OŚ.8121.2.2016 na udzielenie dotacji zawarta w dniu 29 luty 2016 r. 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania wynosi: 106 103,15 zł, w tym: 
-dotacja Gminy Biała w kwocie: 50 000,00 zł, 
-finansowe środki własne w kwocie: 56 103,15zł. 

W planowanym okresie 2016 roku, pielęgniarki Stacji Opieki Caritas w Białej, sprawowały opiekę
pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania. Pielęgniarki
Stacji  udzielały  porad  z  zakresu  postępowania  w  jednostkach  chorobowych,  zapobiegania  chorobom,
promowania  zdrowego  stylu  życia,  żywienia,  walki  z  uzależnieniami  oraz  rozpoznawania  nowego
środowiska.  Pielęgniarki  Stacji  wypożyczały  sprzęt  medyczno-pielęgnacyjny  do  domów  pacjentów.
Podejmowały współpracę z placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej na terenie gminy Biała. W roku
2016  do  realizacji  zadania  zatrudnione  były  pielęgniarki,  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje:  kursy
środowiskowo-rodzinne,  pielęgniarstwa  opieki  długoterminowej,  opieki  paliatywnej  i  inne.  Pielęgniarki
wykonywały swoją pracę przede wszystkim w domu chorego w godzinach od  7:25 do 15:00.  Natomiast
zatrudniony  personel  przyjmował  interesantów  i  zgłoszenia  oraz  wypożyczał  sprzęt  pielęgnacyjno  -
medyczny w biurze placówki w godzinach od 13:00 do 15:00. 

Zgodnie z kompetencjami, w roku 2016, pielęgniarki świadczyły: 
a) czynności pielęgnacyjne (kąpiele, toalety częściowe, p. odleżynowe, zmiany pozycji, mycie głowy, itp.), 
b) czynności zabiegowe zarówno na zlecenie lekarza, takie jak zastrzyki, wlewy kroplowe, opatrunki, 
c) czynności diagnostyczne (pomiary RR, pomiary poziomu cukru we krwi, pobieranie materiału do badań
laboratoryjnych itp.), 
d) czynności z zakresu edukacji i promocji zdrowia (porady żywieniowe, itp.), 



e) czynności socjalno-bytowe (organizowanie pomocy instytucjonalnej i sąsiedzkiej). 
Głównym celem sprawowanej opieki była pomoc osobom chorym, w jak najlepszym rozwinięciu zdolności
adaptacyjnych i  zachowaniu  sprawności  potrzebnej  do  przystosowania  się  do  zmienionej  przez  chorobę
sytuacji życiowej. Pielęgniarki Stacji Opieki sprawowały opiekę pielęgnacyjną, społeczną i medyczną nad
osobami  chorymi  w  celu  przywrócenia  im  optymalnej  sprawności  do  prowadzenia  samodzielnego
i aktywnego trybu życia, zapobieżenia marginalizacji  i  wykluczeniu społecznemu, naukę życia ze swoją
chorobą, umożliwienie im jak najpełniejszej integracji ze środowiskiem. Realizacja ww. zadań była możliwa
dzięki  nowoczesnemu  wyposażeniu  Stacji  Opieki  Caritas  w  Białej  w  sprzęt  medyczno-pielęgnacyjny,
samochody służbowe oraz telefony komórkowe.  Pielęgniarki  świadczyły swoje  usługi  we wszystkie  dni
robocze, a także w soboty, niedziele i dni świąteczne. Pomoc świadczona została osobom, które zgłosiły się
do Stacji Opieki, bez względu na wiek, płeć oraz status materialny. 
W 2016 roku pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Białej sprawowały opiekę pielęgniarską
nad 113 pacjentami. 
Dziennie średnio jedna pielęgniarka wykonała 8 wizyt domowych. 
U pacjentów w 2016 roku wykonano: 
a) liczba wizyt domowych – 2 711,
b) liczba wszystkich czynności – 4 520 zabiegów, w tym: 
-czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 765, 
-czynności zabiegowe – 3 014, 
-czynności diagnostyczne – 591, 
-czynności socjalno-bytowe – 59, 
-czynności z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 91. 
Ponadto Stacja Opieki wypożyczała sprzęt medyczno-pielęgnacyjny 51 osobom, w tym: 32 łóżek zwykłych,
27  materacy  p.  odleżynowych,  29  wózków inwalidzkich,  26  krzeseł  toaletowych,  20  chodzików i  inny
drobny sprzęt, np. 30 par kul łokciowych i pachowych. 
Sprawozdanie z wykonania zadania zostało złożone w dn. 25.01.2016 r. 

2)  „Ambulatoryjna  i  domowa terapia  oraz  rehabilitacja  lecznicza”  -  umowa nr  OŚ.8121.1.2016 na
udzielenie dotacji zawarta w dniu 29 luty 2016 r. 
Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 107 620,14 zł, w tym: 
– dotacja Gminy Biała w kwocie: 70 000,00 zł, 

– finansowe środki własne w kwocie: 37 620,14 zł. 

Rehabilitacja  środowiska  stanowi  najtańszy  i  najszybszy  powrót  do  zdrowia  fizycznego i  psychicznego
pacjentów. 
Rezultaty z realizacji działania to: 
1. Poprawa stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji lub usprawniania leczniczego. 

2.  Integracja  osób  niepełnosprawnych  ze  społeczeństwem,  ochrona  przed  wykluczeniem  i  społeczną
marginalizacją. 

3.  Przywrócenie  osobom  chorym  i  niepełnosprawnym,  jak  największej  sprawności  fizycznej
i samodzielności. 

4. Poprawa jakości życia osób wymagających rehabilitacji i wzrost zadowolenia z życia. 

5. Umożliwienie podjęcia pracy zawodowej i przywrócenie innych ról w społeczeństwie. 

6. Poprawa jakości życia osoby niepełnosprawnej i jej opiekunów. 

7. W ramach zadania zostały przeprowadzone działania: gimnastyka lecznicza i  korekcyjna wśród dzieci
i  młodzieży,  masaż  leczniczy,  światłolecznictwo,  elektrolecznictwo,  krioterapia,  usprawnienia  ruchowe,
wyciągi szyjne i biodrowe, rehabilitacja mózgowych porażeń dziecięcych.



Statystyka prowadzona w 2016 r. w Gabinecie Rehabilitacyjnym w Białej przedstawia się następująco: 
a) roczna liczba pacjentów korzystających ze świadczeń –50, 

b) liczba wszystkich wizyt w gabinecie: 1 490 

c) liczba wszystkich zabiegów – 3 070, w tym: 

-zabiegi z zakresu kinezyterapii – 500, 
-zabiegi z zakresu masażu – 280, 
-zabiegi z zakresu elektro-lecznictwa – 1 000, 
-zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 620, 
-zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 670. 
Sprawozdanie złożono dnia 25.01.2016 r. 

2. Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
W dniu 13.01.2016 r. podpisano umowę na realizację zadania pt. „Prowadzenie i wspieranie

działania Zrzeszenia LZS” z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe”.
Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 181 000,00 zł, w tym: 
– dotacja Gminy Biała w kwocie: 176 000,00 zł, 

– środki własne (praca społeczna - wolontariat): 49 661,49 zł
– dodatkowa dotacja na uzupełnienie zadania w kwocie: 5 000,00 zł.
Tego  samego  dnia  podpisano  również  umowę  na  realizację  zadania  pt.  „Prowadzenie  i  wspieranie
działania Uczniowskiego Klubu Sportowego White MTB Team Biała” z UKS White MTB Team Biała 
Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 8 800,00 zł, w tym: 
– dotacja Gminy Biała w kwocie: 4 000,00 zł, 

– środki własne (praca społeczna - wolontariat): 4 800,00 zł.
Celem zakresu rzeczowego zadań było: 
1)  pokrycie  kosztów  organizowania  zawodów  sportowych  lub  uczestnictwa  w  tych  zawodach
w tym: 
a) udział drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym, 
b) wynajem obiektów sportowych, 
c) delegacje sędziowskie, 
d) transport na zawody, 
e) zabezpieczenie medyczne, 
f) ubezpieczenie zawodników, 
g) ochrona zawodów, 
h) wyżywienie zawodników biorących udział w zawodach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po ich
zakończeniu; 
2) pokrycie kosztów realizacji programów szkolenia sportowego w tym: 
a) wynagrodzenia trenerów i instruktorów, 
b) wynajem obiektów sportowych, 
c) zakup sprzętu sportowego, 
d) zakup strojów sportowych, 
e) badania okresowe zawodników; 

Podpisanie w/w umów nastąpiło na podstawie złożonych wcześniej ofert. Szczegółowe warunki
realizacji zadania zostały określone w zawartych umowach na wykonanie zadania publicznego. 



Z  uwagi  na  niewystarczające  środki  finansowe  w  dniu  30.09.2016r.  wpłynęła  uproszczona  oferta
Gminnego  Zrzeszenia  LZS,  po  rozpatrzeniu  której  dnia  14.10.2016r.  podpisano  stosowna  umowę
i przekazano 5 000,00 zł dotacji.
Działalność klubów sportowych z terenu gminy Biała finansowana jest z w/w dotacji, której sposób
wydatkowania  ściśle  regulują  istniejące  przepisy  prawne.  Z  w/w  dotacji  pokrywane  są  koszty
rozgrywek sportowych oraz wszelkiego rodzaju opłaty i licencje pozwalające zespołom uczestniczyć
w rywalizacji.  Ponadto w ramach tych środków wydzielona jest pula pieniędzy dla poszczególnych
Klubów na prowadzenie swojej działalności, która jest zróżnicowana ilością posiadanych drużyn i klasą
rozgrywek w jakich te zespoły uczestniczą. 
Z dotacji finansowana jest również sekcja karate „TAROKAN” działająca przy LKS „Polonia Biała”
oraz sekcja monocyklistów działająca przy LZS Chrzelice. 
Sprawozdanie złożono dnia 12.01.2017 r. 

W ramach dotacji dla UKS White MTB Team Biała zorganizował został V Puchar Burmistrza
Białej  w Kolarstwie  Górskim w dniu  14.05.2016  r.  -  impreza  rangi  Puchar  Polski  oraz  Eliminacji
Ogólnopolskiej  Olimpiady Młodzieży. Wysoka ranga zawodów sprawiła, iż łącznie w Pucharze wzięło
udział  314  kolarzy,  z  czego  ponad  100  nocowało  w Białej  i  okolicach.  Blisko  50  uczestników to
mieszkańcy Gminy Biała. 

Klub organizował całoroczne treningi oraz serwis rowerowy. Zakupiono niezbędny sprzęt min.:
pancerze, linki, łańcuchy, przerzutki, dętki, manetki, klocki hamulcowe, korby i opony. Sprzęt otrzymali
najbardziej potrzebujący i rokujący zawodnicy. Zakupiono również polisę ubezpieczeniową OC i NNW
dla zawodników. W Klubie regularnie trenuje 25 zawodników i zawodniczek. Sezon 2016 był drugim
zawodowym rokiem klubu, który wyrobił sobie licencję PZKOL, a zawodnicy klubu otrzymali licencje
uprawniające ich do udziału w zawodach w ramach Pucharów Polski oraz Mistrzostw Polski. Kolarze
uczestniczyli w roku sprawozdawczym w ok. 20 wyścigach. Zawodnicy klubu pierwszy raz w historii
klubu  zdobyli  punkty  w  ramach  ministerialnej  rywalizacji,  klasyfikując  się  na  4  miejscu
w województwie opolskim, zaraz za drużynami z Opola, Brzegu i Kluczborka.
Sprawozdanie złożono dnia 13.01.2016 r. 

3. Promocji gminy 
Dnia 20.05.2016r.  został  ogłoszony otwarty konkurs  ofert  na  realizację  zadań o charakterze

promocyjnym,  w  szczególności  wydarzeń  promujących  dziedzictwo  kulturowe  Gminy  Biała  oraz
Organizowanie przedsięwzięć promujących Gminę Biała, w szczególności jej walorów krajobrazowo-
turystycznych. Zostały złożone 4 oferty na realizację następujących projektów:
a) „Wakacje z muzyką” zorganizowane przez Bialską Orkiestrę Dętą na kwotę 8 000,00 zł w tym
dotacja  Gminy  Biała  w  kwocie  3.000,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  na  zorganizowanie
warsztatów  muzycznych  dla  dzieci  i  młodzieży.  Celem  zadania  było  zainteresowanie  sztuką
w formie  nauki  gry  na  instrumentach  dętych  oraz  promocję  dziedzictwa  kulturowego,  którym
niewątpliwie  na terenie bialskiej gminy jest muzykowanie w orkiestrach dętych. W warsztatach
wzięło udział 22 uczestników, 3 instruktorów, 3 opiekunów.
Działania zrealizowane w ramach zadania:
- rejestracja uczestników warsztatów,
- realizacja trzy dniowych warsztatów,
- przygotowanie instrumentów,
- wykonanie koncertu na zakończenie warsztatów w Kościele Parafialnym w Białej.
Sprawozdanie złożono dnia 03.08.2016r.



b)  „I  Mistrzostwa  Ziemi  Opolskiej  w  Nordic  Walking”  zorganizowane  przez  stowarzyszenie
„Wesoły  Borsuk”  na  kwotę  10  761,16zł,  w  tym  dotacja  Gminy  Biała  w  kwocie  5.000,00  zł.
Realizacja  projektu  miała  na  celu  Promocję  Gminy  Biała  oraz  jej  walorów  turystyczno  -
krajobrazowych. W zawodach brało udział 125 uczestników, w tym aż 90 osób spoza województwa
opolskiego.  Zawody były częścią  obchodów Dni Białej,  co zwiększyło rangę imprezy.  Ponadto
projekt obecność Telewizji TVP3 Opole oraz Telewizji TV Prudnik zwiększyły zakres promocji
zawodów, a  tym samym Gminy Biała.  Kolejnym celem zadania była aktywizacja  turystyczna i
sportowa  społeczeństwa,  w  szczególności  dzieci,  ludności  z  terenów  wiejskich  oraz  osób
niepełnosprawnych.
Sprawozdanie złożono w terminie dnia 17.08.2016r.
Działania zrealizowane w ramach zadania:
- zamówienie i organizacja firmy zapewniającej profesjonalny pomiar czasu – 1szt.,
- wykonanie na trasie punktów żywieniowych oraz regeneracyjnych – 2szt.,
- wynajem zabezpieczenia medycznego (karetka i ratownicy medyczni) – 1szt.,
- zakup numerów startowych – 150szt.,
- zakup pamiątkowych medali – 150szt., 
- zakup materiałów dla zwycięzców poszczególnych kategorii – 58szt.,
- promocja Gminy oraz zawodów poprzez zamówienie i zakup plakatów promocyjnych (200szt.)
oraz zamówienie reklam w gminnej prasie lokalnej i rozgłośniach radiowych – Radio Park i Radio
Nysa  (2  szt.),  wykup informacji  o  zawodach  w telewizji  TV Prudnik  (1  szt.),  zakup  banerów
reklamowych (4szt.).
Sprawozdanie złożono dnia 17.08.2016r.

c)  „Nasze  tradycje  –  nasze  dziedzictwo”  zorganizowane  przez  Stowarzyszenie  Odnowa  Wsi
Chrzelice na kwotę 7 189,89 zł, w tym dotacja Gminy Biała w kwocie 5.000,00 zł. 
Realizacja  projektu  pozwoliła  na  wypromowanie  dziedzictwa  kulturowego  gminy  Biała  przez
prezentacje lokalnych tradycji kulinarnych, przedstawienie osiągnięć i dorobku historycznego OSP
Chrzelice i sekcji monocyklistów. Ponadto w imprezie prócz mieszkańców Gminy uczestniczyło
również około 50 osób z Czech, a co za tym idzie promocja dziedzictwa kulturowego objęła szersze
kręgi.  Projekt  został  wypromowany  w  ,,Tygodniku  Prudnickim”,  co  również  zagwarantowało
znaczny oddźwięk imprezy. W Programie uczestniczyło około 500 osób.
Działania zrealizowane w ramach zadania:
- działania promocyjne obejmujące przygotowanie i umieszczenie informacji  o imprezie na stronach
internetowych, zakup plakatów i ulotek, zakup ogłoszenia lokalnym czasopiśmie ,,Tygodnik Prudnicki”,
-  przygotowanie  miejsca,  na  którym  była  przeprowadzana  impreza  poprzez  wykoszenie  trawy  –
powierzchnia okołom 3 000m2 ,

- wynajmem nagłośnienia oraz oświetlenia wraz z obsługą – 1 usługa,
- zabezpieczenie energetyczne – 1 usługa,
- zabezpieczenie sanitarne: sanitariaty – 2 szt., śmieci – 1 usługa,
-  zapewnienie  zaplecza  medycznego  (punkt  medyczny  –  1  usługa)  oraz  zabezpieczenia
przeciwpożarowego – 1 usługa,
- realizacja programu artystycznego, konkursów i pokazów:

• występ artystyczny – 1 szt.,
• prezentacja starej sikawki konnej oraz historycznych mundurów strażackich – 10 strażaków

i 1 sikawka konna,



• konkurencje sportowe z udziałem historycznego sprzętu strażackiego – 3 konkurencje dla 30
osób,

• prezentacja i degustacja lokalnych produktów kulinarnych – 1 prezentacja,
• warsztaty kulinarne (lepienie pierogów) – 20 osób,
• pokazy na monocyklach – 12 monocyklistów,
• przygotowanie degustacji oraz poczęstunek dla uczestników konkurencji oraz warsztatów –

50 osób,
• zakup dyplomów i pucharów dla najlepszych uczestników konkurencji – 10 szt.,
• zakup składników i przygotowanie tradycyjnej grochówki strażackiej – 500 porcji.

Sprawozdanie złożono dnia 29.09.2016r.

d) „Międzypokoleniowa integracja wielokulturowa mieszkańców” zorganizowane przez Stowarzyszenie
Odnowa  Wsi  Łącznik  na  kwotę  10  445,11  zł,  w  tym  dotacja  wyniosła  4  945,11  zł  (pierwotnie
wnioskowano i przyznano 5 000,00zł, wykorzystano 4 945,11zł, zwrócono 54,89zł). Realizacja zadania
miała  na  celu  przede  wszystkim  promowanie  dziedzictwa  i  kultury  Gminy  Biała.  W  projekcie
uczestniczyli zarówno mieszkańcy gminy, jak i goście z zagranicy (Czech). Ogólnie szacuje się, że we
wszystkich spotkaniach uczestniczyło około 1 000. W trakcie spotkań m. in. uporządkowano nekropolię
ewangelicką, zwiedzano zabytki Białej tj. zamek, cmentarz żydowski, wieżę wodną. Działania te miały
pokazać uczestnikom wyjazdów, a w szczególności gościom z zagranicy, piękno naszej Gminy oraz jej
walory kulturowe. 
Działania zrealizowane w ramach zadania:
- rozłożenie i złożenie namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem,
- udekorowanie namiotu i stołów biesiadnych,
- przygotowanie poczęstunku,
- organizacja wyjazdów autokarem – 3szt.,
- posprzątanie cmentarza ewangelickiego,
- zamówienie i przygotowanie oprawy muzycznej biesiady, przygotowanie programu artystycznego – 3
szt.,
- zamówienie i zakup ulotek promujących imprezę – 50 szt.,
- zakup polisy ubezpieczeniowej – 1 szt.
Sprawozdanie złożono dnia 30.11.2016r.

4. Ferie z Bogiem
Dnia 15.01.2016r. Rzymskokatolicka Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP, ul. 1-go Maja 8

48-210 Biała, złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  pn. ,,Ferie z Bogiem”. Ofertę
zamieszczono  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  (bip.biala.gmina.pl,  zakładka  –  organizacje
pozarządowe), na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej oraz na stronie internetowej
Urzędu (www.biala.gmina.pl) treść złożonej oferty. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia
28 stycznia 2016 r. Żadnych uwag nie zgłoszono. 
Projekt realizowany był w formie wyjazdu dzieci w czasie ferii do Wisły Czarnej i okolic (w dniach
31.01.2016r.  -  04.02.2016r.).  W  ramach  zadania  odbywały  się  zajęcia  o  charakterze
profilaktycznym, podczas których zostały wskazane alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu

http://www.biala.gmina.pl/


oraz przedstawione zagrożenia wynikające ze stosowania alkoholu, narkotyków i dopalaczy przez
dzieci i młodzież. 
Działania zrealizowane w ramach zadania:
- zorganizowanie transportu i przejazdu dla uczestników projektu,
- zorganizowanie zakwaterowania dla uczestników projektu,
-  przygotowanie  codziennych  zajęć  edukacyjno  -  profilaktycznych  oraz  wychowawczo  –
opiekuńczych,
- organizacja konkursów i zawodów sportowych promujących zdrowy tryb życia 
Sprawozdanie złożono dnia 16.02.2016r.

II. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM, odbywała się w postaci: 
1.  Konsultacji  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Rocznego  programu współpracy  Gminy  Biała
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w art.  3  ust.  3  ustawy o  działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  2016  rok”,  (konsultacje  zostały  przeprowadzone  w  formie
pisemnej poprzez wysłanie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w/w projektu, celem
wyrażenia pisemnej opinii). 
2.  Udzielania  pomocy  merytorycznej  i  technicznej  przy  wypełnieniu  wniosków  o  realizację  zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
3.  Wspierania  o charakterze doradczym,  w szczególności  na  zasadzie  udzielania  pomocy merytorycznej
i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych.
4. Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i ponadregionalnej. 
5.  Przekazywania  informacji  organizacjom  pozarządowym  o  planowanych  szkoleniach,  konkursach
organizowanych przez różne instytucje.

Opracowała Patrycja Kleinert – Podinspektor ds.  rolnictwa i obsługi  funduszu sołeckiego w Referacie Gospodarki  Komunalnej i  Zamówień
Publicznych w oparciu o:
- informacje z zakresu pomocy społecznej, którą sporządził Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej ks. Arnold Drechsler w dniu 25.01.2017r.,
- informacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którą sporządził Prezes Zarządu UKS White MTB Team Biała
p. Przemysław Haczkiewicz w dniu 13.01.2017r., Gminne Zrzeszenie LZS w Białej p. Joachim Kosz i p. Sławomir Adamik w dniu 12.01.2017r.
oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Białej p. Artur Sztechmiler w dniu 26.01.2016 r. 
- informacje z zakresu promocji gminy, które sporządził Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik p. Konrad Moszczeński w dniu 30.11.2046r.,
Stowarzyszenie Wesoły Borsuk Team p. Marcin Ślusarczyk i p. Andrzej Ślusarczyk w dniu 17.08.2016r., Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Odnowy  Wsi  Chrzelice  p.  Janusz  Siano  i  Skarbnik  Zarządu  Stowarzyszenia  Odnowy  Wsi  Chrzelice  w  dniu  29.09.2016r.,  Prezes  Zarządu
Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta p. Mirosław Lasar i Członek Zarządu Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta p. Rafał Magosz w dniu
03.08.2016r.
- informacje z zakresu profilaktyki alkoholowej, którą sporządził Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP ks. Franciszek
Bieniek w dniu 16.02.2016r. 

Sprawdzono pod względem finansowym: Klaudia Kopczyk –Skarbnik Gminy 


