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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 2014 rok”   
 

 

         Zgodnie ze nowelizowanym w 2011 r. 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 go 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

        W roku 2014 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: 

W dniu 19.12.2013 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 42/2014 na udzielenie dotacji zawarta w dniu 18.02.2014 r. 

 Koszt całkowity zrealizowanego zadania wynosi: 120 205,61 zł, w tym: 

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

 - finansowe środki własne w kwocie:  70205,61 zł. 

W planowanym okresie 2014 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 

2014 do realizacji zadania zatrudnione były dwie 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 2014, 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. 
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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 2014 roku pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Białej sprawowały opiekę 

pielęgniarską nad 112 pacjentami. 

Dziennie średnio jedna pielęgniarka wykonała 8 wizyt domowych. 

U pacjentów w 2014 roku wykonano: 

a) liczba wizyt domowych – 2 081, 

b) liczba wszystkich czynności – 2914 zabiegów, w tym: 

- czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 380, 

- czynności leczniczo-zabiegowe – 1 267, 

- czynności diagnostyczne – 1 170, 

- czynności socjalno-bytowe -  47, 

- czynności z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej - 50. 

Ponadto Stacja Opieki wypożyczała sprzęt medyczno-pielęgnacyjny 42 osobom, w tym: 27 łóżek zwykłych, 

25 materacy p. odleżynowych, 25 wózków inwalidzkich, 21 krzeseł toaletowych, 19 chodzików i inny 

drobny sprzęt, np. 26 kul łokciowych i pachowych. 

 

2) „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”- umowa nr 43/2014 na udzielenie 

dotacji zawarta w dniu 18 lutego 2014 r. 

 Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 109 961,52 zł, w tym: 

 dotacja Gminy Biała w kwocie: 69 000,00 zł, 

 finansowe środki własne w kwocie: 40 961,52 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. 

 

Statystyka prowadzona w  2014 r. w Gabinecie Rehabilitacyjnym w Białej przedstawia się następująco: 

a) roczna liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 90, 

b) roczna liczba wizyt w gabinecie – 900, 

c) liczba wszystkich zabiegów – 2 020, w tym: 

- zabiegi z zakresu kinezyterapii – 300, 

- zabiegi z zakresu masażu – 170, 

- zabiegi z zakresu elektro-lecznictwa – 700, 

- zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 350, 

- zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 500. 

Gabinet rehabilitacyjny Caritas w Białej od momentu założenia współfinansowany był przez Gminę Biała 

i ściśle z nią współpracuje. 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 15.01.2014r., podpisano umowę na realizację zadania pt. „Prowadzenie i wspieranie 

działania Zrzeszenia LZS” z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Białej, 

w kwocie 155 000 zł., tego samego dnia podpisano również umowę na realizację zadania pt. 

„Prowadzenie i wspieranie działania Uczniowskiego Klubu Sportowego White MTB Team Biała” 
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z UKS White MTB Team Biała w kwocie 5 000 zł.. 

 

Celem zakresu rzeczowego zadania 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. Wysokość środków 

przeznaczonych na realizację zadań w 2014 roku, w zakresie wspierania kultury i sportu 

początkowo wynosiła: 160 000,00zł. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostały określone w 

zawartych umowach na wykonanie zadania publicznego. 

Z uwagi na nie wystarczające środki finansowe w dniu 30.09.2014r., wpłynęła kolejna oferta 

Gminnego Zrzeszenia, po rozpatrzeniu, której w dniu 10.10.2014r., podpisano stosowną umowę 

i przekazano 10 000 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. 

Ze sprawozdań merytorycznych wynika, że przekazane środki pozwoliły na bezproblemowe 

uczestnictwo w rozgrywkach i turniejach, opłacone zostały ubezpieczenie oraz inne składki 

i zobowiązania związane z w/w uczestnictwem, bezpieczny transport oraz zapewniona baza 

sportowa. 

 W 2014 roku w strukturach Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białej 

działało sześć ogniw podstawowych: 

1. LKS Polonia Biała – sekcja p. nożnej , sekcja karate (Torakan),  

2. LUKS Polonia Pogórze – sekcja p. nożnej  

3. LZS Chrzelice – sekcja p. nożnej  

4. LZS Kolnowice – sekcja p. nożnej  

5. LZS Olbrachcice – sekcja p. nożnej  

6. LZS Ligota Bialska – Radostynia – sekcja p. nożnej  
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Rozgrywki piłkarskie prowadzone są systemem jesień – wiosna, a po likwidacji Podokręgów 

wszystkie rozgrywki prowadzone są przez Opolski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Wiąże się to z nowym 

podziałem na grupy rozgrywkowe – powoduje to zwiększenie kosztów związanych z transportem na zwody 

 

Runda wiosenna sezonu 2013/2014 
W rozgrywkach związkowych uczestniczyło  14 drużyn  w trzech kategoriach wiekowych :  

Seniorzy 
W tej kategorii wiekowej występowało siedem drużyn (dwie w klasie A oraz pięć w klasie B) 

Druga drużyna LUKS Polonia Pogórze została wycofana z rozgrywek ale na koniec sezonu sklasyfikowana. 

Pozostałe drużyny rozegrały wszystkie spotkania mistrzowskie. Łącznie kluby naszej gminy zgłosiły do 

rozgrywek 137 zawodników. 

Rozgrywki młodzieżowe 
W tej kategorii wiekowej mamy cztery drużyny. Juniorzy z Białej grali w II lidze (zgłoszonych 19 

zawodników), ich młodsi koledzy z Olbrachcic(21 zawodników) i Pogórza (27 zawodników) w III lidze 

natomiast trampkarzy miał  kluby z Pogórza  (23 zawodników) i Białej (20 zawodników). 

 

Runda jesienna sezonu 2014/2015 
Do rundy jesiennej nowego sezonu przystąpiło 11 drużyn i wszystkie ten etap rozgrywek 

zakończyły. 

Seniorzy 
W tej kategorii wiekowej występowało 6 drużyn (dwie w klasie A oraz cztery w klasie B) 

Drużyna z Białej zgłosiła do rozgrywek 29 zawodników a z Pogórza 33 zawodników. 

Do rozgrywek zgłoszono 105 zawodników (Chrzelice -22, Kolnowice-27, Olbrachcice-27, Ligota 

B- 29) 

Rozgrywki młodzieżowe 
Obecnie w rozgrywkach młodzieżowych występuje 5 drużyn z naszej gminy. Trzy w juniorach 

młodszych (Biała, Pogórze, Olbrachcice), jedna w lidze trampkarzy (Pogórze) oraz jedna w 

Orlikach (Biała). Do tych rozgrywek zgłoszono 66 zawodników ( Biała -20, Olbrachcice – 24, 

Pogórze – 22) 
Trampkarze III liga gr. 5 
Do rozgrywek zgłoszono 22 zawodników 

W najmłodszej kategorii Orlik występują młodzi adepci piłkarstwa z klubu w  Białej. Rozgrywki 

prowadzone są systemem turniejowym i nie prowadzi się oficjalnej klasyfikacji (wychodzi się z 

założenia, że dzieci maja się bawić piłką a nie rywalizować). Obecnie trenuje w tej grupie 20 

zawodników 

 Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała i liczy 19 licencjonowanych 

zawodników oraz 21 adeptów sztuki walki Treningi prowadzone są cztery razy w tygodniu (wtorek 

i czwartek w Białej, poniedziałek i środa w Głogówku)). Zajęcia prowadzi Marek Zabiegała (6dan)  

Zawodnicy tej sekcji startowali w 15 zawodach  na arenie krajowej oraz międzynarodowej 

(włącznie z mistrzostwami Europy i Pucharem Świata). W trakcie tych zawodów zdobyli 140 

medali (53 złotych, 40 srebrnych, 47 brązowych). Wybrani zawodnicy uczestniczyli również w 

dwóch seminariach, gdzie kilku z nich zdobyło pierwszy stopień mistrzowski (1 dan). Marek 

Zabiegała zdobył uprawnienia sędziego międzynarodowego, a Łukasz Zabiegała sędziego 

krajowego. 

 Sekcja monocyklistów (działająca przy LZS Chrzelice) po śmierci trenera i kierownika 

sekcji Eryka Murlowskiego działa z mniejszym rozmachem. Sekcja ta prezentuje obecnie swe 

umiejętności na imprezach organizowanych przez GCK Biała. 

 W ramach dotacji dla UKS White MTB Team Biała zorganizowany został III Puchar 

Burmistrza Białej w Kolarstwie Górskim w dniu 23.08.2014r., goszcząc uczestników między 

innymi z Legnicy, Krakowa, Wieruszowa, Bralina, Toszka, Kluczborka, Opola i Głuchołaz. Łącznie 

w Pucharze wzięło udział 84 zawodników. Puchar okazał się wielkim sukcesem na, którym 

goszczono wielkie legendy kolarstwa jak: Pan Franciszek Surmiński czy Józef Gawliczek, a także 
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aktualne gwiazdy kolarstwa m.in. Mistrzynię Polski Juniorek Marlenę Drozdziok. 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 dla 

zawodników. W Klubie regularnie trenuje 15 zawodników i zawodniczek. Ponadto treningami 

objętych jest ok. 30 dzieci. Sezon 2014 był bardzo udany dla kolarzy. Na mistrzostwach 

Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim byli najbardziej utytułowaną drużyną. Łącznie wzięto udział 

w 9 wyścigach. 
 

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 2015 rok”. 

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. Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach 

organizowanych przez różne instytucje. 

 

 

 
Sporządziła: Dagmara Duchnowska – zastępca Burmistrza Białej 

 

Sprawdzono pod względem finansowym: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy 
 

 

 
Informacje z zakresu pomocy społecznej sporządził: Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej  Rejon Nysa ks. Eugeniusz Magierowski, w dniu 20.01.2015r. 

Informację z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu sporządził: pracownik Urzędu Miejskiego w Białej p. Artur Sztechmiler, 


