
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  29 grudnia   2017 r. do dnia 8 lutego  2018 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI: 

 Wydano 3 decyzje o zatwierdzeniu podziału działek położonych w Solcu i Wasiłowicach 

 Nadano 1 numer porządkowy nieruchomości w Białej 

 Wydano 7 zarządzeń Burmistrza  

 W sprawie zmiany planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-

2019  

 W sprawie ustalenia ceny do 2 przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej 

Wsi Prudnickiej 59 a, oraz w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia  

do rokowań na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Nyska 31, Prężyna 61, działek gruntu 

258/2 położonej w Wilkowie, 334/79 położonej w Radostyni i lokalu użytkowego 2U  

położonego w Białej ul. Prudnicka 4  

 Wydano 1 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości położonej w Puszynie. gdzie Urząd 

Miejski w    Białej został wyznaczony do załatwienia tej sprawy przez SKO. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

1.  Prowadzone są szkolenia z w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, 

rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów 

obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”. 

2.  Prowadzone są szkolenia w zakresie orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla 

obsługi podatkowej, orzecznictwa prawnego i administracyjnego dla obszaru zarządzania 

nieruchomościami, obsługi klienta w administracji samorządowej w ramach projektu 

ePodatnik. 

3.  Do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej został złożony projekt pod nazwą 

„Demograficzne problemy naszych gmin na przestrzeni 25 lat partnerstwa” dotyczący gminy 

Biała oraz partnerskiej Gminy  Marienheide. 

4. Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy na „Budowę i przebudowę Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała” 

oraz „Rewitalizacja centrum miasta Biała” z Urzędem Marszałkowskim. 

5. Realizowana jest przebudowa ulicy Opolskiej (I etap). 

6. Trwa remont kapitalny budynku wielorodzinnego w Białej przy ul. Wałowej 6. 

7. Kontynuowany jest remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 1 Maja 44 w Białej. 

8. Pomalowana została kotłownia w budynku OPS-u wraz z usunięciem wykazanych usterek 

(zalecenie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy). 

9. Wykonana została nowa instalacja co wraz z podłączeniem jej do podkowy pieca 

kuchennego w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Białej. 

10. Zawarto umowę na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej. 

11. Zawarto umowę na dostawę opału dla gminy Biała i jej jednostek organizacyjnych. 

12. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej, został ogłoszony „Plan postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018”. 



13. Wydano 3 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości. 

14. Wydano 9 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz 4 decyzje o przyznaniu 

dodatku energetycznego. 

15. Wydano 12 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

16. Ogłoszony został nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

17. Wydano 5 decyzji zgody na wycinkę drzew. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW: 

W okresie od 29 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r., w których 

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.364,88 zł, z przeznaczeniem na dodatki 

energetyczne; 

2) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała na 

2018 r., 

3) wydano 1 zarządzenie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

Wydano 9 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

UMORZENIA 

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

dokonano na kwotę 7.569 zł.  

ODROCZENIA 

Wpłynęły 2 wnioski w sprawie odroczenia należności podatkowych, które rozpatrzone zostały 

pozytywnie. 

Wpłynął 1 wniosek o odroczenie opłaty za gospodarowanie odpadami, który został 

rozpatrzony pozytywnie. 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

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

rozpatrzenia z powodu nie uzupełnienia dokumentacji. 

UMORZENIA CZYNSZU 

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

pozytywnie. Umorzenia dokonano na kwotę 87,86 zł - wzięto pod uwagę charakter 

prowadzonej działalności.  



ODPRACOWANIE 

W miesiącach grudzień - styczeń nie odpracowano żadnej zaległości czynszowej. 

W okresie między sesjami przyjęto 1 wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz  

7 wniosków o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH: 

 

 9 .01.2018 – spotkanie z burmistrzami i wójtami w Prudniku w sprawie RIPOKU 

Domaszkowice 

 10- 11.01.2018 r. -  dwudniowe szkolenie 

 12.01.2018 r. - spotkanie w sprawie budowy monitoringu na rynku w Białej 

 16.01.2018 r. – podpisanie porozumienia w sprawie Klastrów Energetycznych z 

firmą „bassau” 

 18.01.2018 r -  spotkanie z partnerskimi gminami w sprawie projektu PAWER 

 19.01.2018 r. – Rada budowy na ul . Opolskiej 

 19.01.2018 r. – uroczyste spotkanie z Seniorami ( Dzień Babci i Dziadka) 

 23.01.2018 r. – wizja lokalna w budynku przedszkola w Nowej Wsi Prudnickiej 

 24.01.2018 r. -  spotkanie z Dyrektorem ZOZ Korfantów 

 30.01.2018 r. – spotkanie z Panią Kariną Bedrunka w sprawie umowy i rozliczania 

projektów unijnych 

 Od 15.01.2018 r. do nadal trwają zebrania wiejskie i strażackie. 

 

 

     Burmistrz Białej 

               Edward  Plicko 

Biała , dnia 8 lutego 2018 r.       

 

 

 


