
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  23 grudnia 2015 r.  do dnia 25 lutego  2016 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 W dniu  15 stycznia 2016 roku  wydano zarządzenia 

- w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż działek 

gruntu 353/2, 353/3 i 353/5 położonych w Grabinie 

- w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż działek 286/70 i 285/69 położonych w 

Mokrej 

    W dniu 19 lutego 2016 roku wydano zarządzenie  w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

do spraw przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Biała  

    Wyniki ogłoszonych przetargów i rokowań : 

     - w dniu 22 lutego  2016 roku przeprowadzono   drugi  przetarg na sprzedaż działek gruntu 

rolnego 

       285/69, 286/70 położonych w Mokrej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

- rokowania ogłoszone na dzień 22 lutego  2016  na sprzedaż działek gruntu 353/2, 353/3 i 

353/5 położonych w Grabinie, lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Białej ul. Armii 

Ludowej 8 oraz nieruchomości zabudowanej położonej w Białej przy ul. Nyskiej 31 - 

zakończyły się wynikiem negatywnym. 

  Wszczęciu  jedno postępowanie o rozgraniczeniu działek położonych w Kolnowicach. 

 Wydano 2 decyzję o zatwierdzeniu podziału   geodezyjnego  działek  położonych Białej 

 Wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu działek położonych w Łączniku 

 Wydano 1  postanowienie o obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby w Białej 

 Wszczęto 64 postepowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania 

sieci kanalizacji sanitarnej w Białej przy ulicy Świerczewskiego, Szynowice i Staszica. 

 Zlecono wycenę 77 działek położonych w obrębie Browiniec Polski przeznaczonych do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli sąsiednich 

 Przygotowano obszerną odpowiedź na udzielenie informacji publicznej dotyczącej 

sprzedanych nieruchomości z lat 2005 -2014  oraz zawartych umowach cywilno- prawnych 

dotyczących umów dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Biała w latach 2010- 

2014. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 

 Wykonano remont wejścia do lokalu komunalnego w Solcu. 



 Wykonano remont kuchni w lokalu komunalnym ul. Armii Ludowej 2 na potrzeby zasiedlenia 

przez nowego lokatora.. 

 Wymieniono okna i drzwi lokalu  komunalnym w Chrzelicach 27. 

 Wykonano remont pomieszczeń w lokalach komunalnym ul. Szkolna 2. 

 Przeprowadzono zapytanie ofertowe na rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Staszica i 

Oświęcimskiej w Białej. Najniższe oferty złożyła firma Zakład Usług Elektrycznych Hyliński 

Wojciech z Żyrowej za łączną kwotę 53 740 zł. 

 Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę tłucznia na potrzeby remontów dróg gminnych. 

Złożono 11 ofert. Wybrano ofertę Pana Norberta Ernst z Zieliny za łączną kwotę 36 014,40 zł  ( za 

1000 t kruszywa) 

 Zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gminy. . 

 Zakupiono siedziska sportowe na potrzeby Pogórza i Laskowca ( w ramach funduszu sołeckiego 

wsi) 

 Złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi transportu rolnego w Wilkowie w ramach 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

 Złożono dwa wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020 : 

       Przebudowa ulicy Kilińskiego w Białej oraz Przebudowa ulicy Opolskiej w Białej . 

 Złożono wniosek o ujęcie zadania „Budowy zespołu boisk wielofunkcyjnych przy zespole 

szkolno-przedszkolnym w Białej” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 

Opolskiego. 

 Ogłoszono nabór na zadania związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest z terenu 

gminy Biała. 

 Zawarto umowy na świadczenie usług komunalnych ze spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej , 

zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej.  

 Wydawano 3 decyzje o warunkach zabudowy . 

 Wydano 17 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, 

 Wydano 20 decyzji przyznających dodatek energetyczny. 

 Wydano 10 decyzji przyznające dodatek mieszkaniowy. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

W okresie od 23 grudnia 2015 r. do 25 lutego 2016 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016, w których 

dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.711,26 zł, które przeznczone 

zostały na: 

 wynagrodzenia prac zleconych z zakresu pomocy społecznej – 2.436,00 zł, 

 dodatki energetyczne – 2.275,26 zł, 

1) wydano 2 zarządzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

2) wydano 6 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

Wydano 28 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 



UMORZENIA 

Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie podatków, które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia 

dokonano na kwotę 6.634 zł  

ODROCZENIA  

Wpłynęły 2 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku od osób prawnych, które 

rozpatrzono pozytywnie.  

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie opłat za gospodarowanie 

odpadami  

UMORZENIA 

Wpłynął 1 wniosek o umorzenie opłaty, który rozpatrzono pozytywnie, umorzenia dokonano 

na kwotę 2.016 zł  

ODROCZENIA  

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

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

ODROCZENIA 

Wpłynęły 2 wnioski w sprawie odroczenia należności, wnioski rozpatrzono pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu, które rozpatrzono pozytywnie. Umorzenia 

dokonano na łączną kwotę 228,61 zł - wzięto pod uwagę charakter prowadzonej działalności.  

W okresie między sesjami przyjęto 24 wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora i 

6 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

SPRAWY Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ 

ZASTĘPCĘ BURMISTRZA BIAŁEJ: 

 

 Przygotowanie danych do wniosku składanego w ramach PO WER 2014-2020, w którym 

Gmina Biała jest liderem (zakres projektu: narzędzie informatyczne wspomagające obsługę 

podatkową mieszkańców gminy). 

 Organizacja spotkania wójtów i burmistrzów gmin partnerskich w sprawie projektu 

składanego w ramach PO WER 2014-2020. 

 Opracowanie wniosku do programu „Chrzest966” do Narodowego Centrum Kultury (zakres 

projektu: warsztaty twórcze oraz organizacja festynu średniowiecznego w Chrzelicach). 

 Przygotowanie danych do wniosku składanego przez Lokalną Grupę działania „Płaskowyż 

Dobrej Ziemi”, składanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (zakres 



projektu: szkolenia dla sołtysów i liderów wiejskich). 

 Organizacja prac nad lokalnym programem rewitalizacji – przeprowadzenie warsztatów 8 

lutego 2016 r. 

 Przeprowadzenie procedury złożonych wniosków w ramach Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w trybie art. 12 i art. 19. 

 Przygotowanie „Kopert Życia” (1000 szt.) w ramach akcji społecznej adresowanej do 

starszych, samotnych i chorych mieszkańców gminy. 

 Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentów do projektu „Latarnicy 2020”. 

 Przygotowanie sprawozdania z działalności grup odnowy wsi. 

 Spotkania w sprawie: 

a) programu „500+” z p. Lillą Krawczyk, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

b) pomocy w przeprowadzeniu zawodów sportowych z p. Przemysławem Haczkiewiczem, 

MTB White Team Biała 

c) archiwizacji dokumentów Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła” z p. Januszem 

Wójcikiem, Burmistrzem Korfantowa 

d) w sprawie modernizacji strony internetowej, z p. Grzegorzem Zieleźnym, 

współwłaścicielem firmy netkoncept.com 

e) opiniowania działań Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Powiatowej Rady Rynku 

Pracy 

f) inaugurowania projektu edukacyjny realizowanego przez Stowarzyszenie Akcja 

Społeczna SAS z Gdańska 

 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH: 

 

 W miesiącu styczniu i lutym w zebraniach z mieszkańcami sołectw Gminy Biała. 

 10 stycznia 2016 r. w spotkaniu wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 14 stycznia 2016 r. spotkanie z Burmistrzem Korfantowa 

 15 stycznia 2016 r. spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim 

 17 stycznia 2016 r. Koncert Noworoczny 

 24 stycznia 2016 r. spotkanie z okazji Dnia Seniora 

 25 stycznia 2016 r. spotkanie ze Starostą 

 28-29 stycznia 2016 r. szkolenie w Dylakach z bioróżnorości 

 30 stycznia 2016 r. Koncert Noworoczny w Filharmonii Opolskiej organizowanej 

przez Panią Konsul RFN 

 31 stycznia 2016 r. spektakl teatralny – dzieci ze szkoły Dytmarów 

 3 lutego 2016 r nabór na stanowisko podinspektora do tutejszego Urzędu 

 8 lutego 2016 r. Debata mieszkańców w sprawie rewitalizacji  Białej 

 17 lutego 2016 r. Konferencja z Marszałkiem 

 18 lutego 2016 r. Konferencja z Wojewodą 

 19 lutego 2016 r. posiedzenie Agua Silesia 

 20 lutego 2016 r. Zakończenie sezonu kolarskiego – spotkanie w GCK 

 22 lutego 2016 r. Szkolenie w Opolu dotyczące Rewitalizacji 

 23 lutego 2016 r. Podsumowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich  w Głogówku. 

 

                                                                                                                 Burmistrz Białej  

 Edward  Plicko 

Biała , dnia 25 lutego  2016 r.                  


