
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  31 stycznia 2017 r. do dnia 30 marca  2017 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 W dniu 27 lutego 2017 roku wydano zarządzenie w sprawie ustalenia ceny do II przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu 153 położonej w Radostyni. Przetarg 

odbędzie się w dniu 31 marca 2017 roku  

 W dniu 13 marca 2017 roku wydano zarządzenie w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów 

i przystąpienia do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2U położonego  

w Białej przy ul. Prudnickiej 4.  Rokowania odbędą się w dniu 14 kwietnia 2017 roku. 

  W dniu 27 marca 2017 roku wydano zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykaz dotyczy działki 130 położonej  

w Wasiłowicach 

 W dniu 21 lutego zawarto 1 umowę dzierżawy na dzierżawę części działki 1361/2 o pow.  
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 położonej w Białej. 

 W dniu 15 lutego 2017 roku odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

mienie gminy Biała :  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 zakończyły się wynikiem negatywnym. 

 W dniu 3 marca 2017 roku odbył się IV przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

położonej w Białej ul. Nyska 31. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 W dniu 20 lutego 2017 roku wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości. Decyzje dotyczą działki 1612 położonej  

w Białej oraz działki 625 położonej w Gostomii. Decyzje są już ostateczne. 

 W dniu 20 lutego 2017 roku wszczęto postępowanie w sprawie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działki 1390/7 położonej  

w Białej. 

 Wszczęto 2 postępowania o rozgraniczenie działek stanowiących własność Gminy Biała  

z działkami sąsiednimi  położonymi  w Chrzelicach i Prężynie. Rozprawy rozgraniczeniowe 

odbędą się w dniu 11 i 19 kwietnia. 

 W dniu 21 lutego 2017 wydano decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego 

nieruchomości położonej w Chrzelicach i sprawę o rozgraniczenie w dniu 15 marca br. 

skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Prudniku. 

 Wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu działek położonych w Śmiczu. 

 W dniu 15 lutego 2017 roku sporządzono informację o stanie mienia za 2016 rok, która jest 

załącznikiem do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. 

 W dniu 13 marca br. wydano zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku. Konsultacje, które potrwają do 28 kwietnia 

2017 r.  prowadzane są w formie ankiet w których mieszkańcy Białej i Łącznika mogą 

zaakceptować proponowane przez Urząd nowe nazwy ulic lub przedstawić swoją propozycję 

nazwy. Zmiany nazw dotyczą w Białej czterech ulic tj: ul. Karola Świerczewskiego, Armii 

Ludowej, Hanki Sawickiej i Aleksandra Zawadzkiego. W Łączniku dotyczy to dwóch ulic: 

Karola Świerczewskiego i  30 -  lecia. Ostatecznie zmiany nazw ulic zostaną przyjęte uchwałą 

Rady Miejskiej.  

 



SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ  

 Wykonywane są prace budowlane przy budowie kompleksu sportowego w Białej przy  

ul. Tysiąclecia . 

 Kontynuowane są prace budowalne przy przebudowie ulicy Kilińskiego w Białej.  

 Uzyskano pozwolenie budowlane na przebudowę  ulicy Opolskiej – II etap oraz budowę 

parkingów rejonie ul. Kościuszki, 

 Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego  

w Warszawie przebudowy byłego przedszkola w Gostomii na lokale mieszkalne. 

Przeprowadzono zamówienie z wolnej ręki, w wyniku którego zawarto ze Spółką 

Wodociągi i Kanalizacja w Białej umowę wys. 234 703,89 zł na wykonanie zadania. 

Rozpoczęto prace budowalne. 

 Zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji technicznych instalacji c.o. w 

budynkach ul. 1-go Maja 44 i 1-go Maja 36, 

 Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Prudnickiej oraz 

ulicy Rynek w Białej na łączną kwotę 110 000 zł. 

 Zawarto umowy z firmami doradczymi z zakresu zamówień publicznych  

i informatycznych związanych z realizację projektu POWER. Obecnie opracowywany jest 

przetarg na dostawy licencji oprogramowania oraz cyklu szkoleń specjalistycznych, 

 Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na dostawy tłucznia na remonty dróg gminnych  

i zawarto umowę na dostawy z firmą Usługi transportowe Norbert Ernst z Zieliny,  

 Przeprowadzono postepowanie przetargowe uzupełniające i zawarto umowy na dostawy 

artykułów spożywczych dla szkół,  

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego dla gmin w 

ramach projektu POWER. Wpłynęły trzy ofert. Obecnie prowadzona jest procedura 

sprawdzająca, 

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę budynku komunalnego  

ul. 1-go Maja 44 w Białej. Wpłynęły dwie oferty. Obecnie prowadzona jest procedura 

sprawdzająca. 

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Opolskiej w Białej , 

 Opublikowano zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

przy przebudowie ulicy Opolskiej w Białej, 

 Przygotowano wniosek o finansowe wsparcie przebudowy budynku komunalnego  

ul. Wałowa 6 w Białej do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, 

 Wykonywany jest remont klatki schodowej budynku komunalnego ul. Rynek 11, 

 Zawarto dziewięć umów z osobami pełniącymi funkcje świetlicowych ,  

 Trwa nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  

 Zakończono  nabór wniosków na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu, 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

W okresie od 1 lutego 2017 r. do 30 marca 2017 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 5 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r., w których: 

a) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.573,77 zł, z przeznaczeniem na: 

 dodatki energetyczne – 1.473,77 zł, 

 obsługę Karty Dużej Rodziny – 100,00 zł; 



b) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 882.000,00 zł, które przeznczone były na: 

 świadczenia wychowawcze z Programu „Rodzina 500+” – 832.000,00 zł, 

 fundusz alimentacyjny – 47.000,00 zł, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.000,00 zł; 

W ramach zmian w budżecie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na 

wydatki w oświacie w kwocie 66.500 zł, środki przeznaczono na wynagrodzeniem pracownika 

w związku z przejściem na urlop dla poratowania zdrowia oraz w związku  

z dodatkowymi godzinami dla dziecka niepełnosprawnego. 

2) wydano 6 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała na 2017 

r., 

3) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

Wydano 25 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

UMORZENIA 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie podatków, które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia dokonano 

na kwotę 593,00 zł.  

ODROCZENIA 

Wpłynęło 7 wniosków w sprawie odroczenia należności, które rozpatrzone zostały pozytywnie. 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

Wpłynął jeden wniosek o rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami, który 

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 jeden rozpatrzono 

pozytywnie, jeden jest w trakcie rozpatrzenia. Umorzenia dokonano na kwotę 87,74 zł - wzięto 

pod uwagę charakter prowadzonej działalności. 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

Wpłynął 1 wniosek w sprawie rozłożenia należności na raty, sprawę pozostawiono bez 

rozpatrzenia z powodu nie uzupełnienia dokumentacji. 

ODPRACOWANIE 

W miesiącach styczeń - luty odpracowano łącznie 1 185,89 zł. 



W okresie między sesjami przyjęto 20 wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora  

i 9 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH: 

01.02.2017 r. – Podpisanie umowy z WFOŚiGW 

02.02. 2017 r.  – Spotkanie w sprawie gazyfikacji Białej 

03.02. 2017 r.  – Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim 

06.02. 2017 r.  – Szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim – dofinansowanie w ramach 

Euroregionu Pradziad 

07.02. 2017 r. – Spotkanie z nauczycielami Gimnazjum w Białej 

               Spotkanie z Burmistrzem Korfantowa 

08.02. 2017 r.  – Spotkanie z urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego i Konserwatorem     

                           Zabytków w sprawie Rewitalizacji 

 Zebranie w sprawie szkoły w Grabinie 

09.02. 2017 r. – Udział w przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich „Smaki Regionu” 

13.02. 2017 r.  – Spotkanie z projektantami Rynku w Białej 

14.02. 2017 r.  – Spotkanie z Wójtem Strzeleczek 

 Podpisanie aktów notarialnych 

15.02. 2017 r.  – Podpisanie w Opolu aneksu dot. budowy Ul. Kilińskiego 

16.02. 2017 r. – Wyjazd na konferencję do Gniezna 

20.02. 2017 r.  – Spotkanie z Kuratorem Oświaty 

22.02. 2017 r.  – Spotkanie z dyrektorem  

24.02. 2017 r.  – Podpisanie aktów notarialnych 

 Spotkanie w sprawie Subregionu Południowego 

06.03. 2017 r. – Spotkanie z rodzicami ze szkoły w Grabinie 

07.03. 2017 r.  – Konferencja w Krapkowicach w sprawie PPP ( Partnerstwo Publiczno-

Prywatne) 

09.03. 2017 r.  – Podpisanie umowy z BGK w Opolu 

 Spotkanie Rady Nadzorczej spółki WiK 

10.03. 2017 r. – Konferencja we Wrocławiu  

16.03. 2017 r. -19.03. – Wyjazd do Marienheide 

20.03. 2017 r.  – Spotkanie w sprawie projektu PAWER 

22.03. 2017 r. – Spotkanie z dyrektorem Tauronu 

23.03. 2017 r. – Zarząd Aqua w Głogówku 

24.03. 2017 r.  – Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Urzędu Marszałkowskiego 

27.03. 2017 r.  – Spotkanie z urbanistą, P. Marią Oleszczuk 

 Spotkanie w sprawie szkoły w Grabinie 

29.03.2017 r. – Szkolenie w Opolu 

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Białej 

         Edward  Plicko 

Biała , dnia 30 marca  2017 r.       



 

 


