Informacja
o pracy Burmistrza w okresie między sesjami
za okres od 8 lutego 2019 r.
do dnia 27 marca 2019 r.
W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył:
SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
 Wydano 6 decyzji podziałowych nieruchomości położonych w miejscowościach: Mokra,
Józefów, Grabina i Biała
 Wydano 1 postanowienie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej w miejscowości
Kolnowice.
 Nadano 3 numery porządkowe nieruchomości położonych miejscowościach: Dębina i
Łącznik
 Wydano 7 zarządzeń Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży:
1. działka ewidencyjna nr 228 m.1 położona w obrębie Ogiernicze
2. działka ewidencyjna nr 95 m.1 położona w obrębie Ogiernicze
3. działka ewidencyjna nr 80 m.6 położona w obrębie Pogórze
4. działka ewidencyjna nr 81 m.6 położona w obrębie Pogórze
5. działka ewidencyjna nr 1249 m.7 położona w obrębie Chrzelice
6. działka ewidencyjna nr 153 m.9 położona w obrębie Radostynia
7. działka ewidencyjna nr 678/33 m.1 położona w obrębie Mokra- na polepszenie
warunków
5. Wydano 1 zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy i najmu
6. Wydano 1 zarządzenie Burmistrza zmieniające plan wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości na lata 2017-2019

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
 Prowadzone są prace budowlane przy rewitalizacji Rynku i ulic sąsiadujących (ostatni etap
realizacji).
 Trwają intensywne prace budowlane obejmujące przebudowę budynku dawnej stolarni w
ramach rewitalizacji centrum miasta Biała.
 Starosta Prudnicki wydał Gminie Biała pozwolenie budowlane na przebudowę Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białej przy ul. Lipowej.
 Trwa nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
– na tą chwilę wpłynęły dwa wnioski.
 Do końca marca br., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zdecyduje o terminie
rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców gminy, na usuwanie i utylizację azbestu.

 Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego, Fundusz Ochrony
Gruntów rolnych, do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi
Radostynia. Planowany termin realizacji zadania to lipiec – wrzesień 2019 rok.(Kwota
zadania 608.596,19 zł. brutto.)
 Wyłoniono Wykonawcę zadania „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i
miejskich w ilości 1000 m2”. Zadanie wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Adrian Bąk w Głubczyce, za kwotę 108.240,00 zł brutto.
 Gmina Biała wraz z Mestem Albrechtice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
pn.”Zapraszamy do Nas! - lokalne tradycje i obchody przekraczają granice”, w ramach
którego, po stronie polskiej powstanie wiata rekreacyjna przy boisku sportowym w Łączniku
i organizacja „Święta chleba” w tej miejscowości czyli Dożynek gminnych 2019.
 Projekt „Śląsk bez granic – nowe punkty widokowe”, realizowany przez Gminę Biała w
partnerstwie z czeską gminą Zator, jako projekt rezerwowy na liście, oczekuje na decyzję w
sprawie przyznania dofinansowania.
 Na bieżąco realizowane są projekty polsko-czeskie: ”W poszukiwaniu piękna żydowskich
cmentarzy” oraz „Nasze pogranicze doceniamy siebie i sąsiadów”.
 Rozstrzygnięty został przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości na terenie gminy Biała”. Wykonawcą zadania została Spółka Wodociągi i
Kanalizacja w Białej. Łączna cena ryczałtowa realizacji zadania za okres od 1 marca do 31
grudnia 2019r. to 1 009. 800,00 zł. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi to 16 zł/osobę za odpady gromadzone w sposób selektywny oraz 26 zł/ osobę
za odpady gromadzone w sposób nieselektywny.
 Zarządzeniem Burmistrza Białej, przekwalifikowano 2 mieszkania komunalne na mieszkania
socjalne w Białej przy ul. 1-go Maja 16/1 i ul. Kościuszki 32/1. Mieszkańcy tych lokali
spełniają kryteria do przydziału mieszkania socjalnego (powierzchnia lokalu i dochód na
członka rodziny).

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU FINANSOWEGO I PODATKÓW:
Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami
W okresie od 8 lutego 2019 r. do 26 marca 2019 r. w zakresie budżetu gminy Biała:
1) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r., w których :
a) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.523,71 zł z przeznaczeniem na zadania
z zakresu pomocy społecznej,
b) zmniejszono dochody o kwotę 639,00 zł - zadania zlecone administracyjne.
2) wydano 6 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała na
2019 r,
3) wydano 2 zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w
zakresie wprowadzonych zmian w budżecie.
Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych
Wydano 15 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych.
Przyjęto 535 wniosków rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
paliwa.

UMORZENIA
Udzielono 2 ulgi inwestycyjne w podatku rolnym
ODROCZENIA
Wpłynęły 4 wnioski w sprawie odroczenia należności podatkowej, które rozpatrzone zostały
pozytywnie.

Informacja dotycząca przyjętych wniosków
niepodatkowych należności budżetowych
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ROZŁOŻENIA NA RATY
Wpłynął jeden wniosek w sprawie rozłożenia należności na raty. Wniosek rozpatrzono
pozytywnie.
ODROCZENIA
Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego. Wniosek rozpatrzono pozytywnie.
UMORZENIA CZYNSZU
Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie czynszu (netto) wraz z odsetkami. 2 wnioski rozpatrzono
pozytywnie, 1 w trakcie rozpatrzenia. Umorzenia dokonano na kwotę 323,65 zł.
ODPRACOWANIE
W miesiącach luty i marzec nie odpracowano żadnej zaległości czynszowej.

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH:
 08.02-15.03.2019 r. Kontynuacja maratonu sprawozdawczo-wyborczych zebrań
sołeckich i strażackich
 11.02.2019r. Spotkanie z właścicielem firmy TRANS-MEDYK oraz spotkanie z Panią
Rawską ewentualną organizatorką Uniwersytetu III- wieku dla seniorów.
 12.02.2019 Spotkanie w Starostwie w sprawie transportu autobusowego po ogłoszeniu
upadłości ARRIW
 13.02.2019 Rada budowy-Rynek oraz spotkanie z rolnikami powiatu Prudnickiego
organizowanym przez KRUS w restauracji „pod Łysą” w Białej
 14.02.2019 Spotkanie w sprawie drogi w ramach FOGR-u i z konserwatorem
zabytków w Opolu
 15.02.2019 Spotkanie z dyrektorami szkół i Przewodniczącą ZNP w ramach Sporu
Zbiorowego dotyczącego podwyżek dla nauczycieli oraz szkolenie RIO dla
Burmistrzów w Prószkowie i uczestnictwo w konkursie Kół Gospodyń Wiejskich w
Lubrzy

 18.02.2019 Walne zebranie Stowarzyszenia Subregionu Południowego w Nysie
 19.02.2019 Spotkanie z dyrektorem OCRG w Opolu obsługa inwestora w Strefie
Ekonomicznej
 20.02.2019 Konferencja Naukowa w sprawie suszy w rolnictwie w Zakrzowie
 22.02.2019 Spotkanie z dyrektorem Jackiem Partyką w Urzędzie Marszałkowskim w
Opolu
 26.02.2019 Spotkanie z Ubezpieczeniową Firmą Brokerską Juniors
 27.02.2019 Uroczystość wręczenia medali Parom obchodzącym Jubileusz 50-lecie
pożycia małżeńskiego oraz spotkanie z Panem Drochomireckim kierownikiem
Administracji Budowlanej w Prudniku
 28.02.2019 Wyjazd do Brzegu z P. Marią Klimowicz w sprawie projektu „Niezależne
Życie”
 05.03.2019 Spotkanie w sprawie Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z terenu
naszej Gminy
 06.03.2019 Uroczyste wręczenie Promesy przez sekretarza stanu Stanisława Szweda i
Wojewodę Opolskiego Adriana Czubaka na uruchomienie „Seniora +” oraz spotkanie
z dyrektorem ROPS-u Adamem Różyckim i w-ce dyrektorem Agnieszką Gabruk
 07.03.2019 Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej
 08.03.2019 Spotkanie z posłem Pawłem Grabowskim
 11.03.2019 Akt Notarialny w Prudniku
 12.03.2019 Uroczyste spotkanie z Sołtysami oraz wyjazd na dwu dniową Konferencję
energetyczną do Kamienia Śląskiego
 14.03.2019 Spotkanie w Starostwie w sprawie komunikacji autobusowej po rezygnacji
ARRIWY
 15.03.2019 Rada budowy – Rynek
 18.03.2019 Rada budowy – były Kościół Ewangelicki
 19.03.2019 Spotkanie z P. Molak Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 20.03.2019 Akt Notarialny, Młodzieżowy Konkurs Wiedzy p-Pożarniczej oraz
Spotkanie Rady Nadzorczej WiK w Białej
 21.03.2019 Spotkanie u Wojewody w sprawie składania wniosków Funduszu Dróg
Lokalnych oraz spotkanie z w-ce Marszałkiem Szymonem Ogłazą
 25.03.2019 Spotkanie z Europosłem Janem Olbrychtem w Opolu w sprawie nowego
programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Burmistrz Białej
Edward Plicko
Biała , dnia 27 marca 2019 r.

