
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 
 

 
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 2017 rok”   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biała dnia, 22 marca 2018r. 



 

 

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 2017 rok”   
 

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

i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 31 

maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni oraz opublikować w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

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. 

W roku 2017 zostały zrealizowane zadania o charakterze finansowym m. in. zadania z zakresu: 

1. Pomocy społecznej: 

a) „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych          i 

starszych”, 

b) „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”. 

2. Promocji gminy: 

„Wakacje z muzyką 2017”. 

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a)  „Prowadzenie i wspieranie działania Zrzeszenia LZS”, 

b) „Prowadzenie i wspieranie działania Uczniowskiego Klubu Sportowego White MTB Team 

Biała”. 

 

I. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

 

1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej: 

W dniu 19.12.2016 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). 



 

a)„Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych              

i starszych ” - umowa na udzielenie dotacji zawarta w dniu 15 lutego 2017 r. Nr OŚ.8121.2.2017 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania wynosi:  106 503,15 zł. w tym: 

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

- finansowe środki własne w kwocie: 56 503,15 zł., 

Działalność Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Białej realizująca zadania dla mieszkańców 

Gminy Biała, poprawiła jakość życia pacjentów, zwłaszcza samotnych i w podeszłym wieku. 

Pielęgniarki dotarły z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do każdego pacjenta który jej wymagał 

zarówno w dni powszednie, niedziele i święta. Liczne porady udzielane ze strony pielęgniarek 

pomogły opiekunom chorych odnaleźć się w obliczu choroby członka rodziny i uzyskać instruktaż 

pielęgnowania chorego. Osoby starsze i samotne  wymagały wsparcia w pielęgnacji i innych 

czynnościach m. in. (utrzymanie higieny ciała, odżywianie, kontrola leków zaopatrzenie w 

lekarstwa, itp.) Współpraca pielęgniarek Stacji Opieki Caritas z lekarzami Placówek Służby 

Zdrowia z terenu Gminy Biała pozwoliła pomóc szybko i skutecznie wszystkim starszym, 

samotnym i niepełnosprawnym pacjentom. Poprawił się stan zdrowia 230 osób wymagających 

pielęgnacji w warunkach domowych. Zintegrowano osoby chore i starsze ze społeczeństwem, 

nastąpiła ochrona przed marginalizacją i wyłączeniem społecznym. Rozwinięto relacje z innymi, 

wzrosło poczucie przydatności społecznej. Przywrócono 50 osobom chorym i niepełnosprawnym 

sprawność fizyczną i możliwości przebywania w środowisku domowym tak długo, jak to tylko 

możliwe. Współpracowano z instytucjami opieki społecznej w zakresie zdobywania i udostępniania 

informacji umożliwiających wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie 

monitoringu sytuacji osób chorych i samotnych).  Wspomagano proces leczenia i rekonwalescencji 

przez wyposażenie mieszkań w sprzęt pielęgnacyjno – rehabilitacyjny. 

Skala działań podejmowanych wyłącznie dla pacjentów Gminy Biała poprzez Stację Opieki Caritas 

w Białej: 

1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 250 osoby; 

2. Liczba wizyt domowych – 3 550; 

3. Liczba wszystkich czynności – 5 200 zabiegów; 

a) czynności higieniczno – pielęgnacyjne – 1 100 czynności, 

b) czynności zabiegowe – 3 210 czynności, 

c) diagnostyczne – 700 czynności, 

d) socjalno bytowe – 80 czynności, 

e) z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 110 czynności. 

4. Ilość osób korzystających ze sprzętu wyniosła – 65 osób; 

5. Ilość wypożyczanego sprzętu do domu wyniosła: 



 

a)  30 łóżek, 

b) 15 materacy odleżynowych, 

c) 25 wózków inwalidzkich, 

d) 20 krzeseł toaletowych, 

e) 15 chodzików, 

f) 30 kul łokciowych i pachowych. 

 

b) „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”- umowa na udzielenie 

dotacji zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.  Nr OŚ.8121.1.2017 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 107 608,00 zł w tym: 

- dotacja Gminy Biała to kwota: 70 000,00 zł., 

- finansowe środki własne w kwocie: 37 608,00  zł. 

Zakładane cele, jakimi były usprawnienie i rehabilitacja ruchowa pacjentów, tworzenie łatwo            

i ogólnie dostępnych stanowisk usprawniania leczniczego, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci 

i młodzieży szkolnej, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz rezultaty realizacji 

zadania – przede wszystkim poprawa stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji, tym samym 

wsparcie i odciążenie rodzin w opiece nad chorymi oraz integracja osób niepełnosprawnych ze 

społeczeństwem zostały osiągnięte. Rehabilitanci Gabinetu Rehabilitacyjnego w Białej usprawnili 

pacjentów z terenu Gminy Biała z ograniczoną sprawnością fizyczną spowodowaną chorobą. 

Pacjenci umiejący samodzielnie się poruszać korzystali z rehabilitacji ambulatoryjnie w Gabinecie 

Rehabilitacyjnym Caritas w Białej. Dzięki zabiegom poprawili swoją sprawność fizyczną, ale 

również zintegrowali się z małym społeczeństwem, jakie tworzy zespół rehabilitacyjny wraz z 

pacjentami korzystającymi z zabiegów. Aby usprawnić rehabilitację chorych Gabinet 

Rehabilitacyjny Caritas w Białej współpracował z lekarzami, urzędami, instytucjami oraz opieką 

społeczną. Gabinet Rehabilitacyjny Caritas obejmuje opieką osoby chore, starsze, samotne i 

niepełnosprawne. Pomoc świadczona jest bez względu na wiek, płeć oraz status materialny. Opieką 

objęte były osoby zamieszkujące teren Gminy Biała. Nastąpiła poprawa stanu zdrowia u 450 osób 

wymagających rehabilitacji lub usprawniania leczniczego integrowano osoby niepełnosprawne ze 

społeczeństwem, a także nastąpiła ochrona przed wykluczeniem i społeczną marginalizacją. 

Przywrócono 450 osobom chorym i niepełnosprawnym jak największą sprawność fizyczną i 

samodzielność. Poprawiono kondycję psychiczną 150 osobom wymagających rehabilitacji i 

odnotowano wzrost zadowolenia z życia. Umożliwiono 80 osobom podjęcia pracy zawodowej i 

przywrócenia utraconych lub podjęcie nowych ról w społeczeństwie. Poprawiono standard życia 

rodziny, osoby niepełnosprawnej lub jej opiekunów. W trakcie realizacji zadania publicznego 

podjęto wszelkie działania aby objąć rehabilitacją jak największą liczbę mieszkańców Gminy Biała. 



 

Skala działań podejmowanych wyłącznie dla pacjentów Gminy Biała w ramach działania Gabinetu 

Rehabilitacyjnego w Białej: 

1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 486; 

2. Liczba wizyt w gabinecie zgodnie z ofertą – 4809; 

3. Liczba wszystkich zabiegów – 13 188 zabiegów, w tym: 

a) zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1 488, 

b) zabiegi z zakresu masażu – 2 540, 

c) zabiegi z zakresu elektro – lecznictwa – 4 350, 

d) zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 1 720, 

e) zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 3 090, 

f) zabiegi z zakresu krioterapii – 0. 

 

2. Zadanie z zakresu promocji gminy: 

W dniu 03.07.2017 r. wpłynęła uproszczona oferta Bialskiej Orkiestry Dętej na realizację zadania 

publicznego pod nazwą „Wakacje z muzyką 2017”. 

Umowa zawarta w dniu 13.07.2017 r., numer umowy GKZP.525.2.1.2017. 

Kwota dotacji Gminy Biała: 1 500,00 zł. 

W ramach niniejszego zadania publicznego przeprowadzono 3 - dniowe warsztaty muzyczne dla 

grupy 21 młodych osób zamieszkujących teren gminy Biała oraz powiatu prudnickiego 

zainteresowanych nauką gry na instrumentach dętych. Warsztaty zorganizowane zostały dla 

młodzieży w budynku Gminnego Centrum Kultury w Białej. Celem organizacji warsztatów 

muzycznych było zapewnienie czasu wolnego podczas wakacji letnich, integracja młodzieży, 

zainteresowanie sztuką w formie nauki gry na instrumentach dętych. Cele te zostały zrealizowane 

poprzez organizację warsztatów muzycznych. Rezultatem przeprowadzonych warsztatów 

muzycznych jest zachęcenie grupy młodych ludzi zaczynających naukę gry na instrumentach do 

kontynuowania nauki podczas zajęć proponowanych przez Ośrodki Kultury naszego powiatu, a 

także Państwowej Szkole Muzycznej w Prudniku. Co w przyszłości skutkować będzie 

wzmocnieniem kadrowym orkiestry dętej działającej w Białej. 

 

 

3. Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu. 

W dniu 16.01.2017 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:  226 671,77 zł, w tym: 



 

–  dotacja Gminy Biała w kwocie:  171 000,00 zł, 

– środki własne (praca społeczna - wolontariat): 55 671,77 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: 8 004,23 zł, w tym: 

–  dotacja Gminy Biała w kwocie:  6 004,23 zł , 

– środki własne (praca społeczna - wolontariat):  2 000,00 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 24.05.2017r. wpłynęła uproszczona oferta 

Gminnego Zrzeszenia LZS, po rozpatrzeniu której dnia 09.06.2017r. podpisano stosowną umowę i 

przekazano 8 000,00 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. 

Sprawozdanie złożono dnia 10.01.2018 r. 

W ramach dotacji dla UKS White MTB Team Biała organizował całoroczne treningi oraz serwis 

rowerowy. Zakupiono niezbędny sprzęt min.: pancerze, linki, łańcuchy, przerzutki, dętki, manetki, 

klocki hamulcowe i opony. Sprzęt otrzymali najbardziej potrzebujący i rokujący zawodnicy. 

Zakupiono również polisę ubezpieczeniową OC i NNW dla zawodników. W Klubie regularnie 

trenuje 11 zawodników i zawodniczek. Klub 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 ponad 20 wyścigach. 

Sprawozdanie złożono dnia 15.01.2018r. 

 

 

II. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

 

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 2017 rok”. Projekt uchwały został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl na stronie internetowej 

Gminy Biała www.biala.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej w celu 

wyrażenia pisemnej opinii bądź uwag. 

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. 

 

 

Sporządziła: Maria Dryszcz 

Sprawdzono pod względem finansowym: Skarbnik Gmin Biała 

Informacje z zakresu pomocy społecznej sporządził: Caritas Diecezji Opolskiej, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a. 

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


 

Informację z zakresu promocji: Pracownik Urzędu Miejskiego w Białej. 

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

Patrycja Kleinert. 


