
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  10 czerwca  2015 r.  do dnia 21 lipca   2015 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 W dniu  15 czerwca  2015   roku  wydano zarządzenia w sprawie wyznaczenia do dzierżawy 

części działki 948/2 położonej w Białej  

 W dniu 19 czerwca 2015 roku wydano zarządzenie w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości 

Gminy Biała nieruchomości oznaczonych jako działki 1370 i 1373 położonych w Białej.  

 W dniu 9 lipca  2015 roku wydano zarządzenia w sprawie:  

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek:  1777/4 położonej w Białej   

oraz 702 położonej w Grabinie na poprawienie warunków zagospodarowania  

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek 353/2, 353/5 i 353/5 położonych w  

Grabinie oraz działki 289/127 położonej w Mokrej 

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  lokalu mieszkalnego nr 2 położonych w 

budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 

Wynikiem negatywnym zakończyły się ogłoszone na dzień 19 czerwca 2015 roku  I przetargi 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała 

 W dniu 20 lipca wydano zarządzenia w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż  

- działki gruntu 689 o pow. 1294 m2  i 694/1 o pow. 1540 m2  położonych  w Brzeźnicy, 

nieruchomości zabudowanej położonej w Białej przy ul. Nyskiej 31, lokalu użytkowego – 

garażu położonego w Brzeźnicy 10   oraz ogłoszono II przetargi na sprzedaż  tych  

nieruchomości. 

 W dniu 16 lipca  2015 roku zawarto akty notarialne:   

 - umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym 

w Białej przy ul. Rynek 23  – sprzedaż na rzecz najemcy lokalu 

- umowę nabycia za kwotę 116 700,00 zł nieruchomości zabudowanej położonej w Białej      

ul. Stare Miasto 7   

- umowę nabycia za kwotę  4 000,00 zł działki gruntu 1373 położonej w Białej przy                

ul. Lipowej 

 Decyzją z dnia 19.05.2015  roku Wojewoda Opolski skomunalizował na rzecz Gminy Biała: 

działki 120/74 i 121/74 położone Browińcu Polski, 968/3 i 268/1 położone w Grabinie oraz 

684/3 położonej w Ligocie Bialskiej. Dla w/w działek złożono wnioski o założenie ksiąg 

wieczystych i wpis Gminy Biała jako właściciela. 

 Decyzją z dnia 9.07.2015 roku przekształcono odpłatnie  prawo użytkowania wieczystego 

działek 1272/9 i 1272/10 położonych w Białej na rzecz dotychczasowego użytkownika 

wieczystego. 



 Decyzją z dnia 30 czerwca 2015 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Białej zmieniono, za zgodą stron, decyzję o oddaniu w trwały zarząd części nieruchomości 

położonej w  Solcu 41a 

  Zawarto 5 umów na dzierżawę działek gruntu stanowiących własność Gminy Biała położonych 

w Białej i w Górce Prudnickiej – Brzeźnicy oraz 1 umowę dzierżawy gruntu pod ustawienie 

namiotu cyrkowego. 

 W dniu 30 czerwca powołano rzeczoznawcę majątkowego w celu wyliczenia opłaty 

adiacenckiej z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych w 

Białej przy ulicy Stare Miasto, Opolskiej i Hanki Sawickiej. 

 Wydano 4 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości położonych w Łączniku, Chrzelicach             

i Prężynie oraz 2 decyzje o umorzeniu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości, 1 sprawa 

o rozgraniczenie zostanie skierowana do załatwienia przez Sąd Rejonowy w Prudniku. 

  Zatwierdzono  decyzjami 4 podziały  geodezyjne działek położonych  w Łączniku, Wilkowie     

i Chrzelicach 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 

 Wykonano remont mieszkania komunalnego Białej przy ul. Kościuszki 16 po pożarze 

lokalu. Lokatorzy powrócili do swojego lokalu. Remontowana jest obecnie klatka 

schodowa. 

 Wykonywany jest remont mieszkania przy ul. Nyskiej 36  celem zasiedlania przez 

nowego lokatora.  

 Podpisano umowę na remont mieszkania komunalnego ul. Armii Ludowej 1a/1 celem 

zasiedlania przez nowego lokatora.  

 Wykonano remont odcinka drogi gminnej w Ogierniczu w ramach funduszu sołeckiego 

wsi.  

 Kontynuowany jest remont alejek na cmentarzu komunalnym  w Białej. 

 Wyremontowano przepust drogowy pod ul. Opolską w Białej. 

 Wykonano przeglądy pięcioletnie stanu technicznego  budynków gminnych. Po zebraniu 

zaleceń rozpocznie się prace budowalno- remontowe. 

 Wykonywana jest przebudowa drogi transportu rolnego w Chrzelicach w ramach FOGR-

u. Wykonawcą jest firma Remonty Dróg Marcinków w Olszanki za kwotę 267 468,62 zł. 

 Wykonywana jest przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.  

 Podpisano umowę na budowę sanitariatów w świetlicy w Józefowie z firmą budowlana 

Damian Badura na kwotę 46 500 zł.  

 Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektów technicznych  budowy 

wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy ul. Tysiąclecia w białej. Najniższa oferta 

opiewa na kwotę ok. 30 000 zł .  

 Podpisano umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie prac związanych z demontażem 

azbestu na  terenie gminy Biała wysokości 85 % kosztów.  

 Podpisano umowę ze spółką WiK na remont odcinka kanalizacji deszczowej w drodze 

powiatowej w Józefowie  , zgodnie z umową dotacji z Powiatem Prudnickim.  

 Na bieżąco realizowane są zadania w ramach funduszy sołeckich wsi oraz inicjatywy 

lokalnej. 

 Podpisano umowy ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej na realizację zadań 

własnych gminy ( utrzymanie zieleni, ulic i chodników, utrzymanie cmentarza 

komunalnego, prowadzenie punktu PSZOK , utrzymanie budynków komunalnych oraz 

zimowe utrzymanie dróg). 



 Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w Wilkowie na kwotę 15 990 zł . Inwestycja ta planowana jest do 

dofinansowania w ramach FOGR-u w roku 2016 r. 

 Wydawano 4 decyzje o warunkach zabudowy . 

 Wydano 18 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

 Wydano 4 decyzji przyznających dodatek energetyczny. 

 Wydano 6 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

W okresie od 10 czerwca 2015 r. do 21 lipca 2015 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 7 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015, w których 

dokonano następujących zmian: 

a) zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 90.995,21 zł z 

przeznaczeniem na: 

 realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22.128 zł, 

 składki na ubezpieczenia społeczne – 2.830 zł, 

 dodatki energetyczne – 1.852,21 zł, 

 zasiłki stałe – 49.185 zł, 

 koordynatora – asystenta rodziny – 15.000 zł 

b)  zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł, były to środki na usługi 

opiekuńcze. 

2) wydano 6 zarządzeń w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

3) wydano 8 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

Wydano 12 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

UMORZENIA 

Wpłynęły  4 wnioski o umorzenie podatków, które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia 

dokonano na kwotę 7.347 zł (w tym umorzenia dokonano dla dwóch osób prawnych na kwotę 

6.553 zł i dla dwóch osób fizycznych na kwotę 794 zł, w tym kwota 547 zł dotyczyła odsetek). 

ODROCZENIA  

Wpłynęły 3 wnioski o odroczenie terminu płatności podatku, które rozpatrzono pozytywnie.  

 

 



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 pozostawiono bez rozpatrzenia, pozostałe dwa w rozpatrzeniu. 

ODROCZENIA 

Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie odroczenia należności. 

UMORZENIA CZYNSZU 

Wpłynął 1 wniosek o umorzenie czynszu (netto) wraz z odsetkami, który rozpatrzono 

pozytywnie. Umorzenia dokonano na łączną kwotę 87,92 zł (wzięto pod uwagę charakter 

prowadzonej działalności).  

ODPRACOWANIE 

W miesiącu czerwcu odpracowano łącznie 621,00 zł. 

W okresie między sesjami przyjęto 8 wniosków o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora i 4 

wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH :  

 12 .06.2015r. finał programu „Przyhamuj- Zycie przed tobą” w Gimnazjum w Białej, 

 17.06.2015 r. spotkanie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w 

Chrzelicach 

 17.06.2015 r. wizyta delegacji szkoleniowej PAKT Krosno Odrzańskie 

 18.06.2015 r. spotkanie w Prudniku- Starostów , Burmistrzów z Partnerstwa Nyskiego, 

 18.06.2015 r. spotkanie z Ministrem Sportu w Opolu, 

 19.06.2015 r. jubileusz 10-  lecia LGD Bory Niemodlińskie w Prószkowie 

 20.06.2015 r. zakończenie zespołu piłkarskiego Polonia w Białej 

 21.06.2015 r. 50 lecie kapłaństwa Proboszcz parafii Golczowice Ks. Kwiatkowskiego 

 22.06.2015 r. Komers VI – cio  klasistów  w Białej. 

 23.06.2015 r. Komers Gimnazjalistów, 

 24.06.2015 r. podpisanie umowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku i z 

Partnerstwem Nyskim w Nysie, 

 24.06.2015 r. 50 – lecie kapłaństwa Proboszcza Parafii Łącznik Ks. Manfreda Słabonia. 

 25.06.2015 r. otwarcie izby pamięci im. Ks. Sossny w Białej  

 28.06.2015 r. 30 lecie LZS w Kolnowicach i 25 lecie Zespołu Seniores w Łącznika., 

 29.06.2015 r. zarząd i Zgromadzenie Aqua Silesia w Głogówku, 

 30.06.2015 r. spotkanie z ministrem Seredyn w Środowiskowym Domu Opieki 

Społecznej w Prudniku, 

 30.06.2015 r. zgromadzenie wspólników WiK w Białej – absolutorium 

 3.07.2015 r. spotkanie z przedstawicielami  ECO w urzędzie, 



 7.07.2015 r. spotkanie  z firmą warszawską w sprawie nowej umowy na dostawę energii 

elektrycznej  

 8.07.2015 r. Konwent Burmistrzów w Prudniku, 

 16.07.2015 r. Podpisanie aktów u Notariusza w Prudniku – działka przy szkole – kupno 

 17.07.2015 r. zebranie wyborcze w Gostomi – wybory uzupełniające sołtysa i członków 

rady Sołeckiej 

 20.07.2015 r. zebranie sołeckie w miejscowości Chrzelice.  

 

                                                                                                                 Burmistrz Białej  

 Edward  Plicko 

 

Biała , dnia 21 lipca  2015 r.                                    

 

 

 

 

 


