
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  29 czerwca   2018 r. do dnia 13 września 2018 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI: 

1. Wydano 4 postanowienia rozgraniczeniowe nieruchomości położonych w 

miejscowościach Prężyna dwie, Krobusz i Kolnowice. 

2. Wydano 3 decyzje podziałowe nieruchomości położonych w miejscowościach Białą, 

Olbrachcice i Radostynia. 

3. Wydano 2 decyzje w sprawie trwałego zarządu dotyczące szkoły w Białej. 

4. Wydano 3 decyzje rozgraniczeniowe nieruchomości położonych w miejscowościach 

Dębina, Mokra i Krobusz. 

5. Nadano jeden numer nieruchomości położonej w Gostomi. 

6. Wydano 4 zarządzenia Burmistrza: 

                W sprawie bonifikaty dla działki położonej:  

           - w Mokrej działka nr 571/33 k. m.1    

           - w Chrzelicach działka nr 1325 k. m.7 

Oraz w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

            

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

 Prowadzone są prace termomodernizacyjne na budynku szkoły w Białej. 

 Przebudowywana jest ulica Opolska oraz ulica Szynowice w Białej. 

 Zakończono remont sieci wodociągowej na ulicy wodociągowej, wykonywany przez Spółkę 

WiK Biała. 

 Zakończono remont obiektów mostowych na ul. Szynowice.  

 Budowana jest droga dojazdowa do gruntów rolnych w Chrzelicach. 

 Zawarto umowę z firmą Budowalną Zbigniew Dwornicki na przebudowę Budynku stolarni 

w ramach rewitalizacji centrum  miasta. Wartość robót to 3 695 500 zł. 

 Przeprowadzono zapytanie ofertowe i zawarto umowę z inspektorem nadzoru nad 

przebudową Stolarni tj. firmę INWESDIM z Opola za kwotę 39 360 zł.  

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę Punktów Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych ( PSZOK). Najniższą ofertę złożyła Spółka Wodociągi i Kanalizacja 

w białej wysokości 928 239,64 zł. 

 Przeprowadzono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad przebudowę PSZOK. Wpłynęły 4 oferty. 

 Zawarto umowę z firmą ARRIVA na przewóz dzieci do szkół. 

 Prowadzone są prace przy budowie Otwartych Stref Aktywności w 5 miejscowościach na 

terenie gminy. 

 Podpisano umowę z  WFOŚiGW  na dofinansowanie robót związanych z usuwaniem 

azbestu. Wybrano wykonawcę zadania.  

 Prowadzony jest nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, 



 Prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 
 Prowadzone są prace nad mobilnym asystentem turystycznym w ramach działań promocyjnych 

gminy. 

 Złożono wniosek o dofinansowanie pn. „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów’ w 

partnerstwie z Mestem Albrechtice na który otrzymano dofinansowanie wysokości 90%. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW: 

W okresie od 2 lipca 2018 r. do 13 września 2018 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 9 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r., w których: 

 a) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 515. 931,96 zł, z przeznaczeniem na: 

 dodatki energetyczne – 1.846,34 zł, 

 przeprowadzenie wyborów – 60.081 zł 

 zwrot podatku akcyzowego (uzupełnienie) – 1.142,89 zł 

 realizację programu „Dobry strat” – 393.600 zł 

 zasiłki celowe, okresowe – 11.650 zł, 

 zasiłki stałe – 4.157 zł 

 dożywienie – 18.000 zł 

 zadania zlecone administracyjne – 1.218 zł, 

 wydanie Karty Dużej Rodziny – 136,73 zł 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.600 zł 

 realizacje programu „500+” – 22.500 zł 

           b) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 433.970 zł – środki na realizację programu 

„500+”. 

2) wydano 9 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała na 

2018 r., 

3) wydano 8 zarządzeń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

wprowadzonych zmian w budżecie.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

Wydano 18 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

UMORZENIA 

Wpłynął 1 wniosek o umorzenie podatku, które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia 

dokonano na kwotę 200,00 zł.  

ODROCZENIA 

Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia należności podatkowej, które rozpatrzony został 

pozytywnie. 

 

 



Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie gospodarki odpadami 

UMORZENIA 

Wpłynął 1 wniosek o umorzenie opłaty w kwocie 1.382,00 zł, umorzenia dokonano na kwotę 

262,45 zł  

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

 

Wpłynęły 3 wnioski w sprawie rozłożenia należności  z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na 

raty. Wnioski rozpatrzono pozytywnie. 

 

ODROCZENIA 

 

Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu najmu lokalu 

mieszkalnego. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu (netto) wraz z odsetkami. Z czego jeden 

rozpatrzono pozytywnie, jeden w trakcie rozpatrzenia. Umorzenia dokonano na kwotę 338,52 

zł. 

  

ODPRACOWANIE 

 

W miesiącach czerwiec - sierpień nie odpracowano żadnej zaległości czynszowej. 

 

W okresie między sesjami przyjęto 9 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 12 

wniosków o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH: 

   

05.07 Udział w obradach Powiatowej Rady Pracy 

10.07 Spotkanie z Zarządem Zrzeszenia Producentów Rolnych, ANIMEXEM, Lekarzami 

Weterynaria Powiatu Prudnickiego 

12.07 Szkolenie granatowe w Borach Niemodlińskich 

           Spotkanie z dr Andrzejem Kałużą w GCK 

16.07 Spotkanie z prezesem ECO 

20.07 Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych 

25.07 Spotkanie z Prezesem Arriwy i właścicielem LewTransu w sprawie dowozu uczniów do     

          szkół 

02.08 Udział w Święcie Policji w Prudniku 

03.08 Akty Notarialne 

06.08 Rada Budowy w sprawie Rewitalizacji Rynku w Białej 

07.08 Narada W Borach Niemodlińskich w sprawie nowych naborów 

08.08 Spotkanie ze Starostą Albrechcic i Osoblachy 

12.08 Dożynki w Nowej Wsi Prudnickiej 



16.08 Spotkanie z Panią Konserwator Zabytków 

19.08 Dożynki w Kolnowicach, Pogórzu i Górce Prudnickiej 

22.08 Spotkanie ze Starostą Osoblachy 

27.08 Konferencja w Opolu w sprawie tzw. Schetynówek 

           Konferencja w sprawie ochrony powietrza 

28.08 Rada Budowy 

31.08 Spotkanie Burmistrzów czterech gmin Subregionu Południowego 

01.09 Dożynki w Ligocie Bialskiej 

02.09 Dożynki Wojewódzkie w Paczkowie oraz Gminy Głogówek w Tomicach 

03.09 Uroczyste otwarcie roku szkolnego w Łączniku 

04.09 Rada Budowy – Termomodernizacja 

05.09 Spotkanie Euroregionalne w Ołomuńcu 

07.09 Konferencja w sprawie nowego Programu Rządowego Czyste Powietrze 

09.09 Dożynki Gminno-Powiatowe w Słokowie i Wiejskie w Łączniku 

11.09 Narada Burmistrzów Subregionu Południowego z Marszałkiem w sprawie nowych 

naborów wniosków na rok 2018 i 2019 

12.09 Zebranie sołeckie w Olbrachcicach 

13.09 Spotkanie Burmistrzów w Głuchołazach w sprawie Niskiej Emisji 

 

 

 

 

     Burmistrz Białej 

               Edward  Plicko 

Biała , dnia 14 września  2018 r.       

 

 

 

 

 

 


