Informacja
o pracy Burmistrza w okresie między sesjami
za okres od 20 listopada 2018 r.
do dnia 6 grudnia 2018 r.

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył:
SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
1. Wydano 5 postanowień rozgraniczeniowych nieruchomości położonych w miejscowościach:
Prężyna, Kolnowice, Browiniec Polski i Olbrachcice.
2. Wydano 3 decyzje podziałowe nieruchomości położonych w miejscowościach:
Biała, Chrzelice i Krobusz.
3. Nadano 2 numery nieruchomości położonych w miejscowościach: Krobusz i Solec.
4. Wydano 1 decyzję rozgraniczeniową nieruchomości położonej w miejscowości Kolnowice.
5. Wydano 4 zarządzenia Burmistrza:
- w sprawie sprzedaży działki nr 527/189 m.6 położonej w Frąckach przeznaczonej na
polepszenie warunków zagospodarowania.
- w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Białej ul. 1-go Maja 32
- w sprawie sprzedaży działki nr 717 m.13 położonej w Białej.
- oraz w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

 Zakończono prace termomodernizacyjne na budynku szkoły w Białej. Obecnie projekt jest
rozliczany.
 Przebudowywana jest ulica Opolska oraz ulica Szynowice w Białej.
 Prowadzone są prace budowalne przy rewitalizacji Rynku i ulic sąsiadujących.
 Zakończona została budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrzelicach. Złożono
wniosek o wypłatę dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 Zakończono projektowe nad dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku dawnej stolarni
w ramach rewitalizacji centrum miasta Biała i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
 Trwają prace projektowe na przebudowie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
 Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę drogi gminnej w
Krobuszu oraz przebudowy ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej. Trwają prace projektowe.
 Złożono rozliczenie budowy stref OSA do Ministerstwa Sportu i Turystki.
 Prowadzony jest nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne,
 Prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków,
 Przeprowadzono postępowania przetargowe i zawarto umowy z dostawcami artykułów
spożywczych na potrzeby Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Białej i Łączniku.

 Ogłoszono postępowania przetargowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy i jej
jednostek.
 Wykonano zadania w ramach funduszy sołeckich wsi Dębina, Brzeźnica, Czartowice,
Gostomia.
SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU FINANSOWEGO I PODATKÓW:
Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami

W okresie od 20 listopada 2018 r. do 6 grudnia 2018 r. w zakresie budżetu gminy Biała:
1) wydano 2 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie budżetu Gminy Biała na 2018 r.,
w których dokonano zmian pomiędzy grupami wydatków w obrębie działu
klasyfikacji budżetowej
2) wydano 2 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała na
2018 r.
Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych

Wydano 8 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych.
UMORZENIA

Wpłynęło 5 wniosków o umorzenie podatku, które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia
dokonano na kwotę 564,00 zł.
ODROCZENIA
Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia zaległego podatku, który rozpatrzono pozytywnie.
Informacja dotycząca przyjętych wniosków
niepodatkowych należności budżetowych

w

sprawie

umorzeń,

odroczeń

ODROCZENIA
Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego, który rozpatrzony został pozytywnie.
ODPRACOWANIE
W miesiącu listopadzie nie odpracowano żadnej zaległości czynszowej.
W okresie między sesjami przyjęto wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 3 wnioski
o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH:





w dniu 22.11.2018r. Rada budowy ul Opolskiej i Szynowic
w dniu 26.11.2018r. Spotkanie z Inspektorem Nadzoru z rewitalizacji rynku
w dniu 26.11.2018r. Uzgodnienia do projektu drogi w Krobuszu
w dniu 27.11.2018r. Spotkanie z dyrektorem infrastruktury Urzędu

 w dniu 8.11.2018r. Spotkanie z Radnymi Rady Miejskiej
 w dniu 29.11.2018r. Spotkanie z nową Starościną z zaprzyjaźnionej gminy Albrechcice w
Czechach.
 W dniu 29.11.2018r. Spotkanie z Prezesami spółki Solusjon wykonawcy ul Opolskiej i
Szynowic.
 w dniu 29.11.2018r. Wizyta u Prezesa Ekomu - Jacka Chwaleni na RIPOK-u w
Domaszkowicach.
 w dniu 02.12.2018r. Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Szkole w Grabinie i
Białej oraz Uroczyste Rozświetlenie Bożonarodzeniowej Choinki.
 W dniach 03 – 06.12.2018r. Studyjny Wyjazd w ramach projektu Niezależne Życie w
ramach którego wyremontujemy mieszkanie wspomagane ze 100% dofinansowanie

Burmistrz Białej
Edward Plicko
Biała , dnia 7 grudnia 2018 r.

