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do dnia 7 lutego  2019 r. 

 

                                                                                                                                                                                                                                               
W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 
SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI: 

 Wydano 1 decyzje podziałową nieruchomości położonej w miejscowości Olbrachcice. 

 Wydano 1 decyzje rozgraniczeniową nieruchomości położonej w miejscowości Józefów. 
 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

 Prowadzone są prace budowlane przy rewitalizacji Rynku i ulic sąsiadujących. 

 Prowadzone są prace budowlane obejmujące przebudowę budynku dawnej stolarni w ramach 

rewitalizacji centrum miasta Biała. 

 W najbliższych dniach zostanie złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie 

budowlane na przebudowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białej. 

 Trwają prace projektowe przy opracowywaniu dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 

gminnej w Krobuszu oraz przebudowy ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej.  

 W m-cu lutym rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 Wraz z Mestem Albrechtice przystąpiono do przygotowania projektu pn.”Zapraszamy do Nas! 

- lokalne tradycje i obchody przekraczają granice”, w ramach którego planowana jest budowa 

drewnianej wiaty rekreacyjnej w Łączniku i organizacja „Święta chleba” w tej miejscowości 

czyli Dożynek gminnych 2019. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach 

Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad to 20 luty 2019 rok. 

 Otrzymano informację, że projekt „Śląsk bez granic – nowe punkty widokowe”, realizowany 

przez Gminę Biała w partnerstwie z czeską gminą Zator, został pozytywnie oceniony pod 

względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej. 

 Przeprowadzony został konkurs ofert na roboty budowlane związane z budową chodnika oraz 

elementów małej architektury przy Cmentarzu Żydowskim w Białej, jako część projektu 

realizowanego z Gminą Osoblaha pn.”W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy”. Na to 

zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.   

 Ogłoszony został przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości na terenie gminy Biała”. Termin składania ofert to 8 luty (piątek) do godz. 

9.00.  

 Zostały przydzielone 2 lokale socjalne przy ul. Wałowej w Białej. 

 Dokonano zmiany funduszu sołeckiego dla miejscowości Ligota Bialska i Nowa Wieś 

Prudnicka. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW: 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

W okresie od 2 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 



1) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r., w których  

zwiększono dochody i  wydatki przeznaczone na dodatki energetyczne o kwotę 

1.507,97 zł  

2) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała na 

2019 r, 

3) wydano 1 zarządzenie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

wprowadzonych zmian w budżecie.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

Wydano 12 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

UMORZENIA 

Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie podatku, które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia dokonano 

na kwotę 788,00 zł.  

ODROCZENIA 

Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia należności podatkowej, które rozpatrzony został 

pozytywnie. 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

ODROCZENIA 

 

Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu 

najmu lokalu mieszkalnego. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu (netto) wraz z odsetkami. Wnioski rozpatrzono 

pozytywnie. Umorzenia dokonano na kwotę 452,26 zł. 

 

W okresie między sesjami przyjęto 55 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 27 

wniosków o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH: 

 

 02.01.2019 r. Spotkanie z projektantem i kierowniczką OPS w sprawie mieszkań 

wspomaganych programu „Nie sami dzielni” i „Niezależne Życie” 

 03.01.2019 r. Spotkanie z dyrektorem PROW-u p. Karaczynem w Opolu oraz 

Spotkanie Zarządu Aqua Silesia w Głogówku 

 04.01.2019 r. Spotkanie ze Starościną Mesta Albrechcice p. Janą Murową oraz 

burmistrzem Prudnika Grzegorzem Zawiślakiem 

 06.01.2019r. Koncert Kolęd i Orszak Trzech Króli w Białej 

  07.01.2019 r. Rada Budowy Rewitalizacja Rynku i Kościoła Ewangelickiego 



 08.01.2019 r. Spotkanie z dyrektorem działu reklam NTO 

 09.01.2019 r. Nabór pracownika na stanowisko Inspektora Gosp. Mieszkaniowej i 

Drogownictwa 

 10.01.2019 r. Spotkanie z  Piotrem Palus dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej 

 11.01.2019 r. Spotkanie z doradcami energetycznymi WFOŚiGW 

  14.01.2019 r. Zarząd i Walne Zebranie Związku Aqua Silesia 

 15.01.2019 r. Spotkanie w sprawie opracowania Albumu Promującego naszą Gminę 

  16.01.2019 r. Spotkanie Subregionu Południowego w Nysie 

 17.01.2019 r. Szkolenie w ramach pozyskiwania środków finansowych w ramach 

PROW-u 

  18.01.2019 r. Rozpoczęcie półtoramiesięcznego  maratonu 47 zebrań Strażackich i 

Sołeckich 

 20.01.2019 r. Udział w Koncercie Noworocznym 

 22.01.2019 r. Spotkanie z Inspektorem Nadzoru Rewitalizacji Rynku 

  25.01.2019 r. Udział w uroczystości Dnia Seniora 

 28.01.2019 r. Udział w spotkaniu Burmistrzów, Wójta i Starosty dotyczącym 

rozwiązania problemu transportu publicznego i dowozu uczni do szkół po upadku 

ARRIWY 

  29.01.2019 r, Spotkanie z Komendantem Policji w Prudniku 

 30.01.2019 r. Spotkanie ze Starościną Mesto Albrechcice Janą Murową w Czechach 

  31.01.2019 r. Spotkanie z Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Białej 

 01.02.2019 r. Spotkanie z Dyrektorem ECO z Opola 

  04.02.2019 r. Spotkanie z Dyrektorem Jackiem Partyką oraz Marszałkiem Szymonem 

Ogłazą 

 06.02.2019 r. Spotkanie z właścicielami Zamku w Białej 

  07.02.2019 r. Spotkanie z Radą Sołecką Łącznika 

 

Nowo Wybrani Sołtysi 
 

Radostynia – Mariola Latus 

Czartowice -  Krystian  Stroka 

Prężyna – Zygfryd Marzotko 

Dębina – Mariola Piwowarczyk 

Mokra – Maria Kaszowska 

Olbrachcice – Jan Smiatek 

Łącznik – Irena Wotka 

Gostomia – Waldemar Kandziora 

Ligota Bialska – Dawid Pientka 

Ogirnicze – Brygida Trinczek 

Brzeźnica – Małgorzata Fluder 

Rostkowice – Alfred Krupa 

Laskowiec – Weronika Szuster 

Kolnowice – Damian Tarnowski 

Śmicz – Mateusz Kosiński 

 

 

     Burmistrz Białej 

               Edward  Plicko 

Biała , dnia 7 lutego  2019 r.  


