
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  2 stycznia  2015 r.  do dnia 29 stycznia  2015 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

1. W dniu  5 stycznia   2015   roku  wydano  zarządzenia w sprawie przeznaczenia do 

dzierżawy działki 712/2 m.13 o pow. 172 m2   położonej w Białej 

2. W dniu  23 stycznia   2015   roku  wydano  zarządzenia w sprawie odstąpienia od dalszych 

przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4u położonego w 

budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 14  

3. W dniu 29 stycznia   2014 roku zawarto akt  notarialny  

-  umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Białej ul. Szkolna 3  -sprzedaż 

na rzecz dotychczasowego najemcy Jolanty i Krzysztofa Wieja. 

4. Wyłoniono rzeczoznawcę majątkowego Pana Aleksandra Drożdżyńskiego z Prudnika, który 

będzie wykonywał operaty szacunkowe dla Gminy Biała w 2015 roku. 
 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 

1. Wydano 16 decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

2. Wydano 6 decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

3. Wydano 4 decyzje przyznające dodatek energetyczny. 

4. Wydano 1 zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości miejscowym planie  

    zagospodarowania przestrzennego. 

5. W budynku przy ul. Szkolnej 2 i ul. Nyskiej 3a w Białej wykonana została nowa instalacja 

    elektryczna na klatce schodowej. 

6. Malowana jest klatka schodowa w budynku przy ul. Szkolnej 2. 

7. Zostały opracowane dokumentacje dotyczące oświetlenia boiska sportowego w Białej oraz 

   oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej – dokumenty zostały złożone wnioski o       

   pozwolenie na budowę 

8. Zawarto umowę w zakresie wywozu i przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia 

    zwierzęcego z Firmą „FARMUTIL HS” SPÓŁKA AKCYJNA z miejscowości Kaczory. 

9. Zawarto umowę na rok 2015, dotyczącą zapewnienia miejsca i opieki w schronisku ze 

    Schroniskiem dla Zwierząt w miejscowości Działoszyn. 

10. Zawarto z P. Janem Stroka, Gabinet Weterynaryjny Wilków dotyczącą zapewnienia     

     całodobowej opieki weterynaryjnej. 

11. Zawarto umowę w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy    

      Biała  z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno- Handlowych- Wielobranżowych „GABI”     

      z  Żędowic. 

12. Zawarto umowę dotyczącą zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu  

      Gminy Biała z Państwem Barbarą i Gintrem Stein z Gostomii. 

13. Zawarto 11 umów w ramach inicjatywy lokalnej z sołectwami: Krobusz, Pogórze,     

      Olbrachcice, Józefów, Chrzelice, Ogiernicze, Śmicz, Radostynia, Kolnowice i Łącznik. 

 



 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

UMORZENIA 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, który 

rozpatrzono pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 769 zł.  

 

ODROCZENIA  

Wpłynął 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, który rozpatrzono pozytywnie.  

 

Udzielono 2 ulgi inwestycyjne oraz 1 ulgę z tytułu zakupu gruntu, są to ulgi ustawowe. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

 

Wpłynęły 3 wnioski o rozłożenie na raty należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, z 

których: jeden rozpatrzono pozytywnie, pozostałe dwa w rozpatrzeniu. 

 

 

ODROCZENIA 

 

Wpłynął jeden wniosek w sprawie odroczenia należności, który rozpatrzono pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

 

Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie czynszu (netto) wraz z odsetkami, które rozpatrzono 

pozytywnie. Umorzenia dokonano na łączną kwotę 203,78 zł (wzięto pod uwagę charakter 

prowadzonej działalności). Wpłynął również jeden wniosek o umorzenie należności z tytułu 

zakupu i montażu okien, który został rozpatrzony pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 

184,68 zł.    

 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH :  

 

2. 01.2015 r. -  spotkanie w Starostwie – Prudnik w sprawie drogi  w Józefie 

5.01.2015 -  spotkanie z burmistrzem Korfantowa – Biała w sprawie Wspólne Źródło – LGD 

oraz w zebraniu  OSP Chrzelice 

13.01.2015 w koncercie noworocznym  



13.01.2015 r. – spotkanie z Starostą, oraz udział w szkoleniu radnych 

14.01.2015 r.  udział w Zarządzie  Aqua w Głogówku. 

15.01 2015 r.   

 Spotkanie z dyrektorami szkół w Białej – omówienie koncepcji budowy boisk 

 Wyjazd do Nysy z z-cą Burmistrza – zebranie Partnerstwa  Nyskiego 

 spotkanie z przedstawicielami ferm wiatrowych 

16.01.2015 r. 

 wyjazd w teren Gminy – zapoznanie się z lokalizacją działek gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży 

 przegląd nieruchomości gminnych wymagających pilnego remontu – sprawdzenie 

stanu technicznego 

20.01.2015w jasełkach w szkole w Radostyni 

  

20 .01.2015 r. - wizyta lokalna w szkole w Łączniku – przegląd zaplanowanej inwestycji             

                         remontu kuchni i zaplecza. 

21.01.2015 r.  -  spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w sprawie wdrażania przez 

Wojewodę Opolskiego i gminy elektronicznego  nadzoru nad uchwałami Rady 

Miejskiej. 

22.01.2015r.   

 spotkanie z komendantem policji powiatowej i bialskiej 

 spotkanie z p. Bandurowskim – światłowody 

23.01.2015r. -  spotkanie w Opolu - Urząd Marszałkowski (z-ca burmistrza, skarbnik, p. 

Grelich-Deszczka) – spotkanie z Panem Karaczynem 

 

25 .01.2015 r. udział w spotkaniu z  Seniorami.  

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Białej  

 Edward  Plicko 

 

Biała , dnia 30  stycznia  2015 r.                                     

 

 

 


