
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  29 listopada 2016 r. do dnia 29 grudnia  2016 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 W okresie za który składana jest informacja nie wydano żadnych zarządzeń dotyczących 

gospodarki nieruchomościami 

 W związku z nie rozstrzygniętym przetargiem na dzierżawę części działki 503/152
 
położonej 

w Nowej Wsi Prudnickiej ogłoszono drugi przetarg, który odbędzie się w dniu 16 stycznia 

2017 roku   

 Zawarto 5 umów dzierżawy na dzierżawę działek położonych w Białej, Łączniku i Śmiczu  

 Wypowiedziano 13 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących w użytkowaniu 

wieczystym i naliczono opłaty wyższe ze względu na wzrost wartości gruntów. 

 Wydano 5 decyzji o zatwierdzeniu podziałów działek położonych w Czartowicach, Grabinie 

i Mokrej 

 Wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu w Gostomii 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ  

 Zakończono remont mieszkania komunalnego ul. Kościuszki 30/1 celem zasiedlenia 

przez nowego lokatora. 

 Wykonywane są prace budowlane przy budowie kompleksu sportowego w Białej przy ul. 

Tysiąclecia . 

 Rozpoczęto prace budowalne przy przebudowie ulicy Kilińskiego w Białej. Projekt 

dofinansowany jest w ramach PROW 2014-2020. 

 Wykonano remonty dróg w miejscowościach Kolnowice, Olbrachcice, Łącznik, Prężyna 

oraz utwardzono plac przed świetlicą wiejską w Miłowicach. 

 Zakończono budowę wiaty rekreacyjnej w Laskowcu, wykonywanej w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

 Zakończono budowę parkingu przed świetlicą wiejską w Wilkowie w ramach inicjatywy 

lokalnej. 

 Zakończono prace przy konserwacji zieleni i drzew wysokich na cmentarzu komunalnym 

w Białej. 

 Przeprowadzono akcję informacyjną dla mieszkańców w sprawie podniesienia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 Przeprowadzono zapytania ofertowe na dostawę materiałów biurowych oraz środków 

czystości dla jednostek organizacyjnych gminy Biała. Przygotowywane są umowy z 

dostawcami. 

 Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na zakup opału oraz artykułów 

spożywczych dla jednostek organizacyjnych gminy Biała. Postępowania są w trakcie 

rozstrzygania. 

 Wydano 12 zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 
 



 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

W okresie od 30 listopada 2016 r. do 29 grudnia 2016 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

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

dokonano następujących zmian: 

a) zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 119.090,04 zł z 

przeznaczeniem na: 

 zaliczkę alimentacyjną – 118.980,00 zł, 

 dodatki energetyczne – 110,04 zł, 

b) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 6.341,00 zł, które przeznczone były 

na:  

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 303,00 zł, 

 zasiłki stałe – 6.038,00 zł, 

2) wydano 5 zarządzeń w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

3) wydano 5 zarządzen w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

Wydano 8 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

UMORZENIA 

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

dokonano na kwotę 684,00 zł  

ODROCZENIA 

Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia należności. Sprawę rozpatrzono pozytywnie. 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

UMORZENIA CZYNSZU 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu (netto) wraz z odsetkami, z których: 1 rozpatrzono 

pozytywnie, 1 w rozpatrzeniu. Umorzenia dokonano na kwotę 87,97 zł - wzięto pod uwagę 

charakter prowadzonej działalności.  

 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH: 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Białej  



 Edward  Plicko 

Biała , dnia 29 grudnia  2016 r.                  

 

 

 

 


