
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  30 grudnia  2016 r. do dnia 30 stycznia  2017 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 W dniu 2017 r. wydano zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do dzierżawy na okres do 3 lat 

część działki 1/5  o pow. 3,2000 ha położonej w Chrzelicach  

 W dniu 25.01.2017 r. wydano zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do dzierżawy na okres do 

3 lat   części działki 1361/2 o pow. 22 m2 położonej w Białej oraz w sprawie ustalenia ceny 

do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Białej ul. Nyska 31 

  W dniu 30.01.2017 roku wydano zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania 

gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019. 

 Zawarto 1 umowę dzierżawy na dzierżawę części działki 503/152 położonej w Nowej Wsi 

Prudnickiej. 

 W dniu 11.01.2017 roku ogłoszono IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 

położonego w Białej ul. Armii Ludowej 8 oraz III przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 

2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4. Przetargi odbędą się w dniu 15 lutego 2017 roku. 

 W dniu 25.01.2017 roku ogłoszono IV przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

położonej w Białej ul. Nyska 31. Przetarg odbędzie się w dniu 3.03.2017 roku. 

 Wynikiem pozytywnym zakończyły się w dniu 5 stycznia 2017 roku zorganizowane 

przetargi na sprzedaż działki 511/104 m.3 o pow. 0,0758 ha położonej w Krobuszu – cena 

osiągnięta w przetargu to 4493,00 zł oraz działki 178/1 o pow. 0,0303 ha położonej w 

Wasiłowicach – cena osiągnięta w przetargu to 1796,00 zł. Przetarg na sprzedaż działki 153 

o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni zakończył się wynikiem negatywnym. 

 W dniu 5.01. 2017 roku zawarto akty notarialne umowy sprzedaży: lokalu mieszkalnego nr 3 

położonego w Kolnowicach 14, lokalu mieszkalnego nr 11  położonego w Białej ul. 

Prudnicka 11  oraz lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Białej ul. Prudnicka 7 . Sprzedaż 

lokali nastąpiła na rzecz dotychczasowych najemców. 

 W dniu 10.01.2017 roku zawarto akty notarialne umowy sprzedaży : działki gruntu 563/55 o 

pow. 0,7483 ha  i  działki 237/7  o pow. 4,8825 ha położonych w Krobuszu oraz działki 78 o 

pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej.  Akty notarialne zawarto z osobami, 

które wygrały w dniu 25 .11.2016 przetargi na sprzedaż działek 

 Wynikiem pozytywnym zakończył się przetarg na dzierżawę części działki 503/152 

położonej w Nowej Wsi Prudnickiej. Z dzierżawcą zawarto już  umowę dzierżawy.  

 Wszczęto 1 postępowanie o rozgraniczeniu działek położonych w Śmiczu. 

 Wydano 2 decyzję o zatwierdzeniu podziału geodezyjnego działek położonych w Białej i 

Gostomii 

 Wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu działek położonych w Prężynie 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ  

 Wykonywane są prace budowlane przy budowie budynku zaplecza sportowego w ramach 

budowy kompleksu sportowego w Białej przy ul. Tysiąclecia . 

 Kontynuowane są prace budowalne przy przebudowie ulicy Kilińskiego w Białej. Projekt 

dofinansowany jest w ramach PROW 2014-2020. 

 Zakończono prace nad dokumentacją techniczną przebudowy ulicy Opolskiej – II etap, 



 Wymieniono instalację elektryczną na klatce schodowej budynku komunalnego ul. 1-go 

Maja 44. 

 Wykonywany jest remont klatki schodowej budynku ul. Rynek 16, 

 Wykonano dwa nowe piece pokojowe w lokalach mieszkalnych ul. 1-go Maja  

i Koniuszki w Białej, 

 Otrzymano dofinansowanie do przebudowy byłego przedszkola w Gostomii na lokale 

mieszkalne ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wys. 45 % 

wartości zadania. Przesłano dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o 

dofinansowanie. 

 Zakupiono namiot biesiadny na potrzeby sołectwa Pogórze, 

 Zawarto umowy na dostawę środków czystości i artykułów biurowych dla gminy i jej 

jednostek organizacyjnych z hurtownia ARGED z Prudnika i firma ARTIM Opole. 

 Zawarto umowy na dostawę opału dla jednostek organizacyjnych z firmami NETEKO 

NOWE Technologie z Otmuchowa, ROL –Pol Biała oraz EKSPORT-IMPOPRT Józef ze 

Strzeleczek, 

 Zawarto umowy na dostawę artykułów spożywczych dla szkół na terenie gminy.  

 Złożono wspólny wniosek o dofinansowanie projektu termomodernizacji Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Białej w ramach RPO WO 2014-2020 , wraz z gminami 

wchodzącymi w skład Subregionu Południowego.  

 Rozpoczęto realizację projektu ePodatnik w ramach POWER. Ogłoszono zapytanie 

ofertowe na prawne usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych. 

 Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków,  

 Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu, 

 Wydawano 2 decyzję o warunkach zabudowy . 

 Wydano 10 zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

 Wydano 1 postanowienie opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości. 

 Wydano 2 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. 

 Wydano 2 decyzje przyznające dodatek energetyczny. 

 Wydano 1 decyzje na wycinkę drzew i krzewów. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

W okresie od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r., w których 

zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 72.000,00 zł, które przeznczone były na 

świadczenia wychowawcze z Programu „Rodzina 500+” oraz 2 zarządzenia w sprawie 

zmiany planu finansowego w tym zakresie, 

2) wydano 2 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 r., w których 

dokonano zmian w grupie wydatków, bez zwiększenia budżetu, 

3) wydano 2 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała na 

2017 r. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 



Wydano 14 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

UMORZENIA 

Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie podatków (2 od osób prawnych i 1 od osoby fizycznej), 

które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 8.211,00 zł.  

ODROCZENIA 

Wpłynęły 2 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, które rozpatrzono 

pozytywnie. Umorzenia dokonano na łączną kwotę 348,26 zł (wzięto pod uwagę charakter 

prowadzonej działalności).  

ODPRACOWANIE 

Wpłynął jeden wniosek w sprawie spłaty zadłużenia w formie odpracowania. Sprawę 

rozpatrzono pozytywnie. 

 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH: 

 

 16 stycznia i 1 lutego 2017 r. podpisanie umów ze stowarzyszeniem Subregionu 

Południowego dotyczącego złożenia wniosku do termomodernizacji 

 4 stycznia 2017 r. udział w naradzie Rady Pracy  

 5 i 10 stycznia 2017 r. podpisanie aktów notarialnych 

 6 stycznia 2017 r. koncert i obchody Trzech Króli 

 12 stycznia 2017 r. spotkanie w sprawie zagrożeń cukrzycowych w Korfantowie 

 13 stycznia 2017 r. spotkanie ze starostą z Czech w sprawie złożenia  wspólnego 

wniosku do Euroregionu Pradziad 

 14 stycznia 2017 r. udział w jasełkach w Radostyni 

 15 stycznia 2017 r. Koncert Noworoczny 

 17 stycznia 2017 r. spotkanie ze starostą z Wilczyć 

 20 stycznia  2017 r. konferencja w Kędzierzynie Koźlu dotycząca rewitalizacji 

 22 stycznia 2017 r. udział w Dniu Seniora w Białej 

 24 stycznia 2017 r. spotkanie z partnerskimi gminami w sprawie realizacji projektu  

realizowanego w ramach Działania  2.18 POWER – pełna nazwa „Innowacyjna jakość 

obsługi inwestorów, rozbudowa sieci  ePodatnik dla rozwoju elektronicznych 

kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej 

elektronicznej administracji publicznej”, 

W związku z realizacją powyższego projektu z dniem 1 lutego 2017 r. zostanie 

zatrudniony doradca Burmistrza  Białej – koordynator  projektu. Doradcą będzie Pan 

Andrzej Kobaś, który pacę będzie wykonywał w zadaniowym systemie czasu pracy w 

wymiarze ½ etatu.  



 Do zadań Doradcy Burmistrza –Koordynatora Projektu   jest  koordynowanie 

projektem,  w tym w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru formalnego nad dokumentacja Projektu i kontrola postępu 

rzeczowego i finansowego; 

2) wyznaczanie zadań w zakresie przygotowywania dokumentów formalnych i ich 

egzekwowanie w stosunku do Partnerów Projektu; 

3) wyznaczanie zadań w zakresie przygotowywania dokumentów formalnych i ich 

egzekwowanie w stosunku do wykonawców/dostawców Projektu; 

4) współpraca   pracownikami Referatu Finansowego prowadzącymi księgowość 

Projektu i kontrola poprawności księgowania dowodów księgowych Projektu; 

5) przygotowywanie wniosków o płatność oraz wyznaczanie zadań w zakresie 

przygotowania niezbędnych załączników do wniosku o płatność; 

6) komunikacja z instytucją Pośredniczącą w zakresie aktualizacji harmonogramu 

Projektu, 

7) sprawozdawanie postępów realizacji Projektu, uzgadnianie zmian w umowie o 

dofinansowanie; 

8) udział w spotkaniach związanych z realizacja Projektu, w tym spotkaniach Rady 

Projektu. 
 

 25 stycznia  2017 spotkanie Sztabu Kryzysowego w starostwie  

 26 stycznia 2017r. spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 

 27 stycznia 2017 r. spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie „grobowisk” 

 od 17 stycznia 2017 r rozpoczęcie zebrań wiejskich. 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Białej  

 Edward  Plicko 

Biała , dnia 30 stycznia  2017 r.                  

 

 

 

 

 


