
 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 2011 rok”  

Zgodnie z nowelizowanym w 2011r. 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 30 kwietnia  każdego roku jest  obowiązany  przedłożyć  organowi stanowiącemu 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.

W roku 2011 zrealizowane zadania obejmowały w szczególności zakres pomocy społecznej oraz 

wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu.  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.

I. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

1) REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zostały ogłoszone w dniu  28.12.2010r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Białej,  zgodnie z art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 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).

a) „PIELĘGNACJA W ŚRODOWISKU DOMOWYM OSÓB CHORYCH, 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SAMOTNYCH I STARSZYCH . ” - umowa na udzielenie dotacji 

zawarta w dniu 15 lutego 2011 Nr 2/2011

Koszt całkowity zrealizowanego zadania wynosi: 115 144,55 zł, w tym:

- dotacja Gminy Biała w kwocie: 35 000,00 zł

- finansowe środki własne w kwocie: 80 144,55 zł

W planowanym okresie 2011 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. Pielęgniarki  wykonywały  swoją  pracę  przede 

wszystkim w domu  chorego  w godzinach  od  8.00  do  15.30  i  od  17.00  do  19.00.  Natomiast, 

zatrudniony personel  przyjmował  interesantów, zgłoszenia i  zaopatrzył  w sprzęt  pielęgnacyjno– 



medyczny w biurze placówki w godzinach od 13.00 do 15.00.

Zgodnie z kompetencjami, w roku 2011, pielęgniarki świadczyły:

- czynności pielęgnacyjne (kąpiele, toalety częściowe, p/odleżynowe, zmiany pozycji, mycie głowy, 

itp.)

-  czynności  zabiegowe  zarówno  na  zlecenie  lekarza,  takie  jak  zastrzyki,  wlewy  kroplowe, 

opatrunki) 

- czynności diagnostyczne (pomiary RR, pomiary poziomu cukru we krwi,  pobieranie materiału do 

badań laboratoryjnych itp.)

- czynności z zakresu edukacji i promocji zdrowia (porady żywieniowe, itp.)

- czynności socjalno-bytowe (organizowanie pomocy instytucjonalnej i sąsiedzkiej).

Pielęgniarki Stacji Opieki sprawowały opiekę pielęgnacyjną, społeczną i medyczną nad osobami 

chorymi,  w  celu  przywrócenia  im  optymalnej  sprawności  do  prowadzenia  samodzielnego  i 

aktywnego stylu życia, podjęcia aktywności  zawodowej oraz integracji społecznej. 

Działalność  Stacji  miała  na  celu  poprawę  jakości  życia  osób  chorych,  przygotowanie  ich  do 

aktywnego  trybu życia, zapobieżenie ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, naukę życia 

ze swoją chorobą, umożliwienie im jak najpełniejszej integracji ze środowiskiem. 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. Realizacja ww. zadań możliwa była dzięki nowoczesnemu wyposażeniu 

Stacji  Opieki  Caritas  w  Białej  w  sprzęt  medyczno-pielęgnacyjny,   samochody  służbowe  oraz 

służbowe telefony komórkowe. Pielęgniarki Stacji Opieki są dyspozycyjne i  udzielały świadczeń 

we wszystkie dni  robocze, a także w soboty, niedziele i dni świąteczne. Pielęgniarki Stacji Opieki 

Caritas  sprawowały  opiekę  nad  pacjentami:  obłożnie  i  przewlekle  chorymi,  niewymagającymi 

hospitalizacji, u których występuje istotny deficyt w samoopiece i samopielęgnacji, wymagającymi 

całodobowej,  profesjonalnej  opieki i  pielęgnacji  oraz kontynuacji  leczenia.  Liczba pacjentów to 

osoby przebywające głównie w jednoosobowym gospodarstwie rodzinnym oraz osoby z chorobami 

okresowymi (głównie wymagające dwurazowych zabiegów na zlecenie lekarza).   Stacja Opieki 

pozyska  beneficjentów  poprzez  zgłoszenia  osobiste,  telefoniczne,  pomoc  sąsiedzką,   parafie, 

lekarzy rodzinnych i innych lekarzy specjalistów. Pomoc świadczona została osobom, które zgłosiły 

się do Stacji Opieki, bez względu na wiek, płeć oraz status materialny.

W  2011 roku pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Białej sprawowały opiekę 

pielęgniarską nad 120 pacjentami. 

Dziennie średnio jedna pielęgniarka wykonała 8 wizyt domowych. 

U pacjentów w 2011 roku wykonano:

-  liczba wizyt domowych – 2 720



-  liczba wszystkich czynności – 3 900  zabiegów, w tym:

czynności higieniczno-pielęgnacyjne –  1 300 czynności 

czynności leczniczo-zabiegowe – 1 600 czynności 

diagnostyczne – 900 czynności 

socjalno-bytowe -  60  czynności

z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej -  40 czynności

Ponadto Stacja Opieki wypożyczała sprzęt medyczno-pielęgnacyjny 40 osobom, w tym: 15 łóżek 

zwykłych, 10 materacy p.  odleżynowych, 20 wózków inwalidzkich,  10 krzeseł toaletowych, 15 

chodzików i inny drobny sprzęt, np. 45 kul łokciowych i pachowych. 

b) „AMBULATORYJNA I DOMOWA TERAPIA ORAZ REHABILITACJA LECZNICZA”- 

umowa na udzielenie dotacji zawarta w dniu 15 lutego 2011 Nr 1/2011

Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 63 605,43 zł w tym: 

- dotacja Gminy Biała to kwota: 36 000,00 zł

- finansowe środki własne w kwocie: 27 605,43 zł

W gabinecie Rehabilitacyjnym Caritas w Białej zatrudnione były dwie osoby posiadające tytuł 

magistra oraz technika fizjoterapii z 15 miesięcznym i 32 letnim doświadczeniem zawodowym. 

Caritas Diecezji Opolskiej dba o permanentną edukację personelu organizując kursy, szkolenia, 

seminaria.

U pacjentów w 2011 r w Gabinecie Rehabilitacyjnym w Białej wykonano:

1.  roczna liczba pacjentów korzystających ze świadczeń –    225 pacjentów 

2.  roczna liczba wizyt w gabinecie –  1 500 wizyt 

3.  liczba wszystkich zabiegów –   17 200  zabiegów, w tym:

a) zabiegi z zakresu kinezyterapii – 2 100  zabiegów

b) zabiegi z zakresu masażu –    1 200   zabiegów

c) zabiegi z zakresu elektro-lecznictwa –  5 200  zabiegów

d) zabiegi z zakresu pola magnetycznego –  2 000  zabiegów

e) zabiegi z zakresu światłolecznictwa –   3 100   zabiegów  

2) REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY 
FIZYCZNEJ I SPORTU.
W dniu 13.12.2010r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Białej, zgodnie z art.13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, oz. 1536 ze zm.), zwany dalej „ustawą” konkurs ofert 

na  zadania  pn.  „Zadania  realizowane  w 2011r.  poprzez  organizacje  pozarządowe działające  na 

terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania – w zakresie prowadzenia i 



wspierania działalności zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”. Do konkursu przystąpiło jedynie 

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Białej, z którym w dniu 17.01.2011r. została 

zawarta umowa nr 11/2011 na udzielenie dotacji. 

Rodzaj zadań objęty dotacją :

1) realizacja programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej i obsługi księgowo – finansowej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2011 roku to: 95 000,00zł.

Szczegółowe  warunki  realizacji  zadania  zostały  określone  w  umowie  na  wykonanie  zadania 

publicznego. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe w dniu 26.07.2011r. wpłynęła kolejna 

oferta  Gminnego  Zrzeszenia,  na  podstawie  której  przekazano  10  tys.  zł  dotacji  i  podpisano 

odpowiednią umowę. Podobna oferta wpłynęła w dniu 23.08.2011r., tym razem dotacja wyniosła 4 

tys. zł. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,  

poz.857),  która  zastąpiła  dwie  dotychczasowe  ustawy:  ustawę  o  kulturze  fizycznej  i  ustawę  o 

sporcie  kwalifikowanym  dostosowując  polskie  przepisy  do  przepisów  unijnych,  co  daje 

możliwości finansowania kultury fizycznej przez samorządy z pominięciem ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie,  podjęto uchwałę, która ułatwi oraz przyśpieszy procedurę 

dotowania  kultury  fizycznej  na  terenie  gminy  Biała,  a  co  za  tym  idzie  eliminuje  koszty 

przeprowadzenia konkursu. Jest to Uchwała NR VIII.117.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 

października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy 

Biała. W/w Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 

dnia 18 stycznia 2012r., gdyż jest Aktem Prawa Miejscowego. 

II.  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM, odbywała się w postaci: 

1) Konsultacji projektów uchwał, takich jak:

a) w sprawie  określenia trybu i  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała;

b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 

publicznego i  o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji;

c) 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 2012 

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  projektów  uchwał,  celem  wyrażenia 

pisemnej opinii.

2)   Udzielania  pomocy  merytorycznej  i  technicznej  przy  wypełnieniu  wniosków  o  realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W roku 2011 wpłynęły 3 wnioski, m. in.:

a) Sołectwo Grabina – pn. „Renowacja pomnika poświęconego mieszkańcom wsi Grabina, którzy 

polegli w I i II wojnie światowej”;

b) Stowarzyszenie Odnowy Wsi Pogórze – pn „Altany Grillowe”- kolejny etap rozbudowy Centrum 

Integracji i Rekreacji w Pogórzu,

c) Sołectwo Józefów – Utworzenie placu zabaw ”Radosnego Skrawka Zieleni”.

3) Wspierania  o  charakterze  doradczym  odbywało  się  w  szczególności  na  zasadzie  udzielania 

pomocy  merytorycznej  i  technicznej  przy  sporządzaniu  wniosków  o  dotację,  informowaniu  o 

możliwościach  pozyskiwania  środków finansowych  ze  źródeł  zewnętrznych,  w szczególności  z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013, w tym następujących operacji  pn.: 

- Remont kapliczki wiejskiej w Wilkowie oraz zagospodarowanie terenu wokół;

- Odnowa z komputerem w Łączniku.

4) Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach 

organizowanych  przez  różne  instytucje  oraz  pomoc  w  nawiązywaniu  kontaktów  i  współpracy 

organizacji w skali regionalnej.

5) Zorganizowania bezpłatnych szkoleń, dla strażaków ochotników z zakresu: udzielenia pierwszej 

pomocy przedmedycznej oraz  kurs kwalifikacyjny pilarzy w ramach projektu realizowanego przez 

Gminę Biała pn. „Aktywni strażacy – bezpieczni mieszkańcy”, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Priorytet IX Działanie 9.5. Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany był od października 2010r. do 

31 stycznia 2011r.

Sporządziła: Maria Pryszcz dnia 25.01.2012r.
Sprawdziła: Karina Grelich - Deszczka 25.01.2012r.

Informacje z zakresu pomocy społecznej sporządził: Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej   Rejon Nysa ks. Eugeniusz Magierowski, w 
dniu 20.01.2012 r
Informację z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu sporządził: pracownik Urzędu Miejskiego w Białej Pan  
Artur Sztechmiler, w dniu 24.01.2012 r. 


