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 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 2012 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 oraz opublikować w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

W roku 2012 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie miała charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

I. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej: 

W dniu 12.01.2012r. 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, 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 na udzielenie dotacji zawarta w dniu 28 lutego 2012 Nr 8021/2/2012. 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania wynosi: 123 414,65 zł. w tym: 

- dotacja Gminy Biała w kwocie: 50 000,00 zł., 

- finansowe środki własne w kwocie: 73 414,65 zł., 

W planowanym okresie 2012 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 

2012, do realizacji zadania zatrudnione były dwie pielęgniarki, posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

Zgodnie z kompetencjami, w roku 2012, pielęgniarki świadczyły: 

a) czynności pielęgnacyjne (kąpiele, toalety częściowe, p/odleżynowe, zmiany pozycji, mycie głowy, itp.), 
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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. Liczba pacjentów to osoby przebywające głównie w jednoosobowym gospodarstwie 

rodzinnym oraz osoby z chorobami okresowymi (głównie wymagające dwurazowych zabiegów na zlecenie 

lekarza). Stałą opieką domową świadczoną przez pielęgniarki to pacjenci wymagający codziennej 

pielęgnacji nawet dwa razy dziennie, a także w soboty, niedziele i święta. Pomoc świadczona została 

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

W 2012 roku pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Białej sprawowały opiekę pielęgniarską 

nad 138 pacjentami. 

Dziennie średnio jedna pielęgniarka wykonała 8 wizyt domowych. 

U pacjentów w 2012 roku wykonano: 

a) liczba wizyt domowych – 4 490, 

b) liczba wszystkich czynności – 9 033 zabiegów, w tym: 

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 2 923, 

- czynności leczniczo-zabiegowe – 4 003, 

- czynności diagnostyczne – 1935, 

- czynności socjalno-bytowe - 140, 

- czynności z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej - 32. 

Ponadto Stacja Opieki wypożyczała sprzęt medyczno-pielęgnacyjny 67 osobom, w tym: 21 łóżek zwykłych, 

24 materacy p. odleżynowych, 19 wózków inwalidzkich, 20 krzeseł toaletowych, 17 chodzików i inny 

drobny sprzęt, np. 15 kul łokciowych i pachowych. 

 

2) „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”- umowa na udzielenie dotacji zawarta 

w dniu 28 lutego 2012 Nr 8021/1/2012 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 123 480,42 zł. w tym: 

- dotacja Gminy Biała to kwota: 81 000,00 zł., 

- finansowe środki własne w kwocie: 42 480,42  zł., 

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

technika fizjoterapii z 2 letnim i 35 letnim doświadczeniem zawodowym. Caritas Diecezji Opolskiej dba o 

permanentną edukację personelu organizując kursy, szkolenia, seminaria. Caritas umożliwia rehabilitantom 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez prowadzenie funduszu stypendialnego. Gabinet 

Rehabilitacyjny Caritas w Białej dysponował lokalem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Pomieszczenia gabinetu rehabilitacyjnego to pomieszczenie służące do potrzeb fizykoterapii oraz 

kinezyterapii i masażu. 

U pacjentów w 2012 r w Gabinecie Rehabilitacyjnym w Białej wykonano: 

a) roczna liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 98 pacjentów, 

b) roczna liczba wizyt w gabinecie – 980 wizyt, 

c) liczba wszystkich zabiegów – 2 130 zabiegów, w tym: 

- zabiegi z zakresu kinezyterapii – 160 zabiegów, 

- zabiegi z zakresu masażu – 290 zabiegów, 

- zabiegi z zakresu elektro-lecznictwa – 770 zabiegów, 

- zabiegi z zakresu pola magnetycznego– 340 zabiegów, 

- zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 570 zabiegów. 

Rehabilitanci utrzymywali bliski kontakt z placówkami służby zdrowia i opieki społecznej działającymi na 

terenie Gminy Biała. 

 

2. Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

W dniu 10.01.2012r. ogłoszono 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,  konkurs ofert na zadania pn. „Zadania realizowane w 2012r. 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 

14.02.2012r. została zawarta umowa Nr 17/2012 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 2012 roku to: 120 000,00 zł. 

Wkład niefinansowy (wolontariat, wkład osobowy ) – 30 000,00 zł. 

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostały określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.       

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe w dniu 24.09.2012r. wpłynęła kolejna oferta Gminnego 

Zrzeszenia, na podstawie której przekazano 10 000,00 zł. dotacji i 1000,00 zł. wkładu niefinansowego 

(wolontariat i wkład osobowy), następnie podpisano odpowiednią umowę. Podobna oferta wpłynęła w dniu 

08.10.2012r. dotacja wyniosła również 10 000,00 zł. i 1000,00 zł. wkładu niefinansowego (wolontariat, 

wkład osobowy). 

Z wyżej przedstawionej dotacji pokryte zostały koszty rozrywek sportowych oraz wszelkiego rodzaju opłaty 
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i licencje pozwalające Zespołom uczestniczyć w rywalizacji. Ponadto w ramach tych środków wydzielona 

została pula pieniędzy dla poszczególnych Klubów na prowadzenie swojej działalności, która jest 

zróżnicowana ilością posiadanych drużyn i klasą rozrywek w jakich te zespoły uczestniczą. Z dotacji 

finansowana zotala również sekcja karate „TAROKAN” działająca przy LKS „Polonia Biała” oraz sekcja 

monocyklistów działających przy LZS Chrzelice. 

Reasumując, bazowa kwota dotacji jw. przedstawiono, wyniosła 120 000,00 zł., jednak w III kwartale roku  

2012 Gminne Zrzeszenie LZS w Białej, korzystając z takiego prawa zwróciło się z prośbą o zwiększenie 

dotacji w sumie o 20 000,00 zł., uzasadniając tym, że powstały na terenie naszej Gminy dwa nowe zespoły 

młodzieżowe tj. trampkarze w Olbrachcicach oraz juniorzy w Białej. Dodatkowo zwiększona została o 20 

procent liczba zespołów występujących w seniorskiej klasie „B” na szczeblu Podokręgu. 

 

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 2013 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, w szczególności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 

4.Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i ponadregionalnej. 

5.Zorganizowania przez Urząd Miejski w Białej bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych w 

zakresie: „Model współpracy Administracji Publicznej z organizacjami pozarządowymi”, które odbyło się w 

dniu 19.01.2012r.  oraz  „Możliwość pozyskiwania środków finansowych” w dniu 16 lipca 2012r. 

6.Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach 

organizowanych przez różne instytucje. 

 

Sporządziła: 

 
Sprawdzono pod względem merytorycznym: 

 

 
Sprawdzono pod względem finansowym: 

 

 
Informacje z zakresu pomocy społecznej sporządził: Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej  Rejon Nysa ks. Eugeniusz Magierowski, w dniu 22.01.2013r. 

Informację z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu sporządził: pracownik Urzędu Miejskiego w Białej  Pan Artur 

Sztechmiler, w dniu 22.01.2013r. 
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