Biała, 27 sierpnia 2021r.

Przewodnicząca Komisji Pracy, Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Białej
Zgodnie z ramowym planem pracy Komisji Pracy, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i
Porządku Publicznego na 2021r. przekazuję informację o pozyskanych środkach pozabudżetowych
na realizację projektów i inwestycji np. sportowych, kulturowych, edukacyjnych itp.
Pozyskane środki pozabudżetowe – edukacja rok 2020
1. „Aktywna tablica” - do programu przystąpiły Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku, w ramach programu pozyskano środki na zakup pomocy
dydaktycznych w postaci Monitorów interaktywnych, Notebooków, Tablic interaktywnych z
projektorem ultrakrótkoogniskowym i Projektorów ultrakrótkoogniskowych dla placówek w
wysokości 28.000zł.
2. „Posiłek w szkole i w domu” - w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu został
złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania dotyczącego wspierania w
latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania
posiłków. Gmina biała otrzymała dotację w ramach ww. programu w wysokości 11.367,52zł.
3. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” - W ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskano 59.999,94
zł, a w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” 54.540,00 zł - jako dotację Ministerstwa Cyfryzacji i
Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
4. „Ja w przedszkolu – miło i efektywnie spędzam czas” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość
edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.
Całkowity planowany koszt projektu wynosi 424.391,08zł, a planowane dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w wyniesie 360.732,32zł.
Pozyskane środki pozabudżetowe – sport (rok 2020)
1. „W zdrowym ciele, zdrowy duch!” w 2020r. złożono wniosek o dofinansowanie i uzyskano
decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz budżetu państwa Przekraczamy
granice; założeniem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy sportowcami z gminy Biała i
Město Albrechtice poprzez wspólne zorganizowanie i realizację polsko-czeskich spotkań sportoworekreacyjnych w roku 2021, adresowanych do młodzieżowych drużyn sekcji piłki nożnej, w ramach
projektu zakupiono również wyposażenie sportowe do szatni i na boisko w Łączniku. Realizacja
projektu przeniesiona na 2021r. ze względu na epidemię COVID-19.
Całkowita wartość projektu: 23.524,13 euro; dofinansowanie z Unii Europejskiej: 19.995,51euro;
dofinansowanie z budżetu państwa polskiego: 1.176,20 euro
2. „Łączy nas sport” w 2020r. złożono wniosek o dofinansowanie i uzyskano decyzję o przyznaniu
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz budżetu państwa Przekraczamy granice; przedsięwzięcie
realizowane w 2021r. - oparte jest o polsko-czeskie spotkania dzieci w wieku 8-12 lat

zainteresowanych piłką nożną, dla których zaplanowano: w Mesto Albrechtice 4-krotne treningi z
profesjonalnym trenerem i Turniej Przyjaźni, a po polskiej stronie kilkudniowy polsko-czeski obóz
piłkarski; w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie sportowe dla drużyn trenujących na
boiskach sportowych przy ZSP Biała, wybudowano wiatę rekreacyjną w Białej przy ul. Tysiąclecia.
Planowane całkowite wydatki Gminy Biała: 23.538,63 euro, w tym planowane dofinansowanie z
EFRR: 20.000,00 euro i z budżetu państwa: 1.176,47 euro
Pozyskane środki pozabudżetowe – kultura (rok 2020)
1. „(Bez)graniczna kultura” – w 2020r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czeska-Polska oraz budżetu państwa Przekraczamy granice; pierwotnie projekt przewidziany do
realizacji w 2020r., natomiast ze względu na epidemię COVID-19 działania społeczno-kulturalne
przeniesiono na 2021r.; zaangażowanie różnych grup społecznych i wiekowych oraz lokalnych
społeczności we współpracę transgraniczną przyczyni się do: integracji na pograniczu, poznania
kultury sąsiada, zmniejszenia dystansu i zniwelowania negatywnych stereotypów.
Do głównych działań „(Bez)granicznej kultury” należą spotkania integracyjne po obu stronach
granicy: dwa takie eventy w Śmiczu (dożynki gminne oraz spotkanie dla dzieci) oraz dwa w Město
Albrechtice (Letni festiwal oraz Kołaczobranie), ponadto zostaną stworzone warunki do tych spotkań
(po stronie polskiej: budowa wiaty rekreacyjnej w Śmiczu).Całkowite wydatki gminy Biała:
23.542,50euro, dofinansowanie z EFRR: 20.000,00euro oraz budżetu państwa polskiego:
1.176,47euro
2. „Zapobieganie procesom degradacji obiektów kulturowych i historycznych” – projekt
inwestycyjny o podłożu kulturowym i turystycznym; w 2020r. uzyskano decyzję o uzyskaniu
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz budżetu państwa Przekraczamy granice.; celem jest
zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-czeskiego poprzez odnowę
pomnika wyzwolenia w Osobłodze (CZ)) i udostępnienie grodziska średniowiecznego wraz z
szańcem szwedzkim w Białej; ze względu na ograniczenia epidemiczne COVID-19 nie zrealizowano
w zamierzonej formule spotkań kulturalnych (w ograniczonym zakresie i liczbie osób zakończono
projekt w październiku 2020r.); wydatki projektu ze strony Gminy Biała zakwalifikowane do
dofinansowania: 33.827,89euro, w tym dofinansowanie z EFRR: 28.571,67zł i budżetu państwa:
1.691,39euro.
3. „Pozostać w pamięci pokoleń” ” – projekt inwestycyjny o podłożu kulturowym i turystycznym;
w 2020r. złożono wniosek i uzyskano decyzję o uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz
budżetu państwa Przekraczamy granice; przewidziany do realizacji w 2021r.; oparty na wspólnym
dziedzictwie kulturowym, jakim jest pamięć o historii regionu, w szczególności z lat 20-tych XX
wieku; wyniku realizacji niniejszego projektu po stronie polskiej wyremontowany zostanie pomnik
poległych I wojnie światowej w Białej, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstanie muszla
koncertowa; oprócz działań inwestycyjnych, projekt obejmuje spotkania polsko-czeskie po obu
stronach granicy warz z ciekawym programem dla wszystkich mieszkańców. Planowane wydatki
kwalifikowalne do dofinansowania: 35.297,00 euro, w tym planowane dofinansowanie z EFRR:
30.000,00euro i z budżetu państwa: 1.764,71 euro
4. „Nowoczesne wyposażenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej” – projekt
inwestycyjny, którego celem jest zachowanie i zwiększenie dostępności zasobów kulturowych gminy
Biała i całego regionu poprzez zapewnienie odpowiednich i nowoczesnych warunków
zwiększających jakość świadczonych usług kulturowych; w 2020r. zarekomendowano wniosek do
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; przewidziany do
realizacji w 2021r.; w ramach tego: zabytkowy obiekt dawnego kościoła ewangelickiego zostanie

dostosowany do celów kulturalnych dzięki nowoczesnemu wyposażeniu meblowemu,
informatycznemu i z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami; budynek zaplecza (znajdujący
się za nim) zostanie przebudowany; poprawi się atrakcyjności edukacji czytelniczej oraz organizacja
cyklicznych eventów, spotkań edukacyjnych i wydarzeń o synergicznych efektach łączących różne
elementy dziedzictwa regionu. Planowana wartość projektu: 412.500,12zł, w tym planowane
dofinansowanie EFRR: 299.970,09zł.
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