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1. WSTĘP 
 

Instytucję raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego wprowadziła  ustawa z dnia  

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw  w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, 

dodając do ustawy o samorządzie gminnym regulacje w tym zakresie. Zgodnie więc  

z znowelizowaną ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , począwszy od  nowej  

kadencji  samorządu gminnego, burmistrz co roku do 31 maja przedstawia Radzie  Miejskiej  

raport o stanie gminy. 

Raport podsumowuje działalność organu wykonawczego – burmistrza  w roku poprzednim. 

Ustawodawca w bardzo ogólny sposób określił co ma być przedmiotem raportu o stanie 

jednostki samorządowej. Stosownie do art. 28aa w/w ustawy  raport w szczególności obejmuje 

realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady i budżetu obywatelskiego. 

Na treść  przedkładanego Raportu o stanie Gminy Biała za rok 2018 składają się dane, 

informacje obejmujące obligatoryjny zakres  raportu jak i  szersze informacje z zakresu zadań 

realizowanych przez organ wykonawczy Gminy Biała - Burmistrza Białej. Zadania 

przedstawione w raporcie   realizowane  były przez aparat pomocniczy  Burmistrza  jakim jest 

Urząd Miejski w Białej  jak i jednostki organizacyjne Gminy  Biała. 

Celem    raportu  jest przedstawienie  Radzie Miejskiej w Białej oraz mieszkańcom informacji 

o sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Biała, gdyż w dokumencie tym zostały 

zgromadzone dane z wielu aspektów funkcjonowania Gminy Biała w roku 2018. 

Sporządzony po raz pierwszy raport Gminy Biała w większości ma charakter materiału 

informacyjnego. Kolejne raporty będą mogły już być w znacznym zakresie materiałem 

porównawczym, analitycznym w odniesieniu do wcześniej raportowanego okresu. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE 
 

Gmina Biała - gmina miejsko-wiejska położona jest w południowej części województwa 

opolskiego. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład powiatu prudnickiego, do 

którego należy również gmina Prudnik, Głogówek i Lubrza. 

Gmina o powierzchni  około 196 km2 (19600 ha) w tym  miasto Biała 1471 ha, stanowi 2,08% 

ogólnej powierzchni województwa i jest jedną z większych gmin w regionie. 

Przez Gminę Biała prowadzą trzy drogi wojewódzkie: nr 414  Prudnik-Opole, nr 407 Nysa- 

Łącznik oraz 409 Dębina- Strzelce Opolskie. Miasto Biała znajduje się 44 kilometry od Opola. 

Gminę  Biała tworzą:  miasto Biała oraz 28 miejscowości (gdzie funkcjonuje 30 sołectw i jedno 

osiedle). 

W strukturze przestrzennej jej obszaru dominują użytki rolne zajmujące około 75% 

powierzchni oraz lasy występujące na około 18% powierzchni jej obszaru. Podstawową funkcją 

gospodarczą gminy jest rolnictwo. To jeden z najlepszych pod względem jakości gleb i rozwoju 

produkcji rolnej obszar województwa opolskiego. 

Biała, będąca siedzibą gminnych  władz samorządowych jest wielofunkcyjnym ośrodkiem 

administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. 
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Na koniec grudnia 2018 roku w Gminie Biała zameldowanych było 10455 mieszkańców,                        

w porównaniu z danymi  z stycznia 2018 r. - 10507, liczba ludności zmniejszyła się o 52 osoby. 

Poniższe tabele i wykresy przedstawiają szczegółowe dane  dot. demografii w Gminie Biała. 

 

 

Liczba ludności wg miejscowości - stan na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2018 r. -  stan wg płci 

 

Lp. Miejscowość 
Liczba mieszkańców na dzień: 

Demografia 
01.01.2018 r. 31.12.2018 r. 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

1 Biała 
2 433 2 412 - 21 

1158 1275 1149 1263 - 9 - 12 

2 
Browiniec 

Polski 

136 137 + 1 

59 77 59 78 0 + 1 

3 Brzeźnica 
254 255 + 1 

120 134 120 135 0 + 1 

4 Chrzelice 
598 593 - 5 

267 331 263 330 - 4 - 1 

5 Czartowice 
120 119 - 1 

62 58 61 58 - 1 0 

6 Dębina 
91 93 + 2 

46 45 48 45 + 2 0 

7 Gostomia 
422 421 - 1 

205 217 204 217 -1 0 

8 
Górka 

Prudnicka 

189 191 + 2 

94 95 94 97 0 +2 

9 Grabina 
424 421 - 3 

186 238 183 238 - 3 0 

10 Józefów 
115 113 - 2 

55 60 53 60 - 2 0 

11 

Kolnowice 
234 234 0 

122 112 119 115 - 3 + 3 

Kolnowice-

Kokot 

5 4 - 1 

2 3 1 3 - 1 0 

12 Krobusz 
289 295 + 6 

137 152 142 153 + 5 + 1 

13 Laskowiec 
90 92 + 2 

46 44 47 45 + 1 + 1 

14 
Ligota 

Bialska 

367 357 - 10 

182 185 177 180 - 5 - 5 

15 Łącznik 
1027 1008 - 19 

496 531 494 514 - 2 - 17 

16 Miłowice 
125 121 - 4 

58 67 55 66 - 3 - 1 

17 Mokra 
142 147 + 5 

65 77 66 81 + 1 + 4 

18 
Nowa Wieś 

Prudnicka 

207 208 + 1 

95 112 99 109 + 4 - 3 
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19 Ogiernicze 
143 143 0 

60 83 61 82 + 1 - 1 

20 Olbrachcice 
335 336 + 1 

168 167 172 164 + 4 - 3 

21 Otoki 
175 178 + 3 

76 99 78 100 + 2 + 1 

22 Pogórze 
692 692 0 

339 353 338 354 - 1 + 1 

23 Prężyna 
289 284 - 5 

134 155 128 156 - 6 + 1 

24 Radostynia 
401 395 - 6 

185 216 182 213 - 3 - 3 

25 Rostkowice 
207 209 + 2 

92 115 95 114 + 3 - 1 

26 Solec 
200 194 - 6 

96 104 95 99 - 1 - 5 

27 Śmicz 
464 469 + 5 

221 243 225 244 + 4 + 1 

28 Wasiłowice 
161 163 + 2 

78 83 79 84 + 1 + 1 

29 Wilków 
172 171 - 1 

80 92 79 92 - 1 0 

RAZEM: 10 507 10 455 - 52 

SUMA (M,K) 4984 5523 4966 5489 - 18 - 34 
 

Źródło danych: Ewidencja Ludności – Urząd Miejski w Białej 

 

Źródło danych: Ewidencja Ludności – Urząd Miejski w Białej 
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Źródło danych: Ewidencja Ludności – Urząd Miejski w Białej 

 

 

 
 

Źródło danych: Ewidencja Ludności – Urząd Miejski w Białej 
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 2017 r. 2018 r. 

URODZENIA 91 94 

ZGONY 169 124 

ZAMELDOWANIA  NA P. STAŁY spoza gminy 172 168 

WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO 104 137 
 

Źródło danych: Ewidencja Ludności – Urząd Miejski w Białej 

 

3. INFORMACJE FINANSOWE 
 

Budżet Gminy Biała na 2018 r. przyjęto uchwałą Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej  

w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok 

kalendarzowy 2018. 
Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2018 r. opiewał na kwoty: 

 

1. plan dochodów – 48.030.124,29 zł; w tym: 

 

a) dochody bieżące na kwotę 40.153.088,75 zł, w tym: 

• dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień                  

z organami administracji rządowej –  9.315.168,16 zł, 

• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 174.000,00 zł, 

b) dochody majątkowe na kwotę 7.877.035,54 zł; 

 

2. plan wydatków – 54.649.987,29 zł; w tym: 

 

a) wydatki bieżące na kwotę 39.128.225,16 zł, w tym: 

• wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej – 9.315.168,16 zł, 

• wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w gminie - 175.428,00 zł, 

b) wydatki majątkowe na kwotę 15.521.762,13 zł. 
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Wynik budżetu Gminy Biała za 2018 r. 

 

Realizacja budżetu gminy Biała ogółem w 2018 r. 

 

Wyszczególnienie 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

%  

wykonania 

w zł % 

Dochody, w tym: 43.742.103,00    48.030.124,29    47.795.370,35    99,5 

dochody bieżące 37.930.218,00    40.153.088,75    40.389.442,38    100,6 

dochody majątkowe 5.811.885,00    7.877.035,54    7.405.927,97    94,0 

Wydatki, w tym: 59.774.563,00    54.649.987,29    49.164.587,01    90,0 

wydatki bieżące 37.398.972,00    39.128.225,16    36.222.334,64    92,6 

wydatki majątkowe 22.375.591,00    15.521.762,13    12.942.252,37    83,4 

Nadwyżka/Deficyt -16.032.460,00    -6.619.863,00    -1.369.216,66    x 

Przychody 18.891.560,00    10.224.550,00    9.724.549,41    95,1 

Rozchody  2.859.100,00    3.604.687,00    3.604.686,33    100,0 

Wynik 0,00    0,00    4.750.646,42    x 
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Główne pozycje budżetowe w latach 2017-2018 (w zł) 

 

• Realizacja dochodów w 2018 r. wyniosła 99,5% planu. Dochody w 2018r. wzrosły 

nominalnie rdr o 15,0%, tj. o kwotę 6.232.782,63 zł. 

• Wykonanie planu dochodów bieżących w 2018 r. wyniosło 100,6%. Dochody bieżące                       

w 2018 r. wzrosły nominalnie rdr o 0,3%, tj. o kwotę 121.624,53 zł. 

• Realizacja planu dochodów majątkowych  w 2018 r. wyniosła 94,0%. Dochody 

majątkowe w 2018 r. wzrosły nominalnie rdr o 572,0%, tj. o kwotę 6.111.158,10 zł. 

• Plan wydatków ogółem na 2018 r. zrealizowano w 90,0%.  

• Wydatki ogółem w 2018 r. wzrosły nominalnie rdr o 20,8%, tj. o kwotę 8.459.360,61zł. 

• Wykonanie planu wydatków bieżących w 2018 r. wyniosło 92,6%. Wydatki bieżące                      

w 2018 r. wzrosły nominalnie rdr o 4,4%, tj. o kwotę 1.521.515,63 zł. 

• Realizacja planu wydatków majątkowych  w 2018 r. wyniosła 83,4%. Wydatki 

majątkowe w 2018 r. wzrosły nominalnie rdr o 215,5%, tj. o kwotę 6.937.844,98 zł. 

 

 

3.1. Przychody i rozchody budżetu 
 

Realizacja przychodów budżetu w 2018 r. 

 

Wyszczególnienie 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie Wykonanie 

w zł % 

Kredyty i pożyczki, w tym: 16.052.100,00 5.459.474,00 4.959.473,33 90,8 

na zadania inwestycyjne 7.751.500,00 4.159.331,00 3.659.330,33 88,0 

na zadania realizowane przy 

udziale środków europejskich 
8.300.600,00 1.300.143,00    1.300.143,00    100,0 

Inne źródła, w tym: 2.839.460,00 4.765.076,00 4.765.076,08 100,0 
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-6 619 863   

857 361   

-1 369 216   
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Wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 
2.669.460,00 4.384.513,00 4.384.513,00 100,0 

Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 210.563,00 210.563,08 100,0 

Spłaty udzielonych pożyczek 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,0 

RAZEM  18.891.560,00 10.224.550,00 9.724.549,41 95,1 

 

Realizacja rozchodów budżetu w 2018 r. 

 

Wyszczególnienie 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie Wykonanie 

w zł % 

Spłata kredytów i pożyczek, w 

tym: 
2.859.100,00 3.520.687,00 3.520.686,33 100,0 

na zadania inwestycyjne 684.000,00 1.716.331,00 1.716.330,33 100,0 

na zadania realizowane przy 

udziale środków europejskich 
2.175.100,00 1.804.356,00    1.804.356,00    100,0 

Udzielone pożyczki, w tym: 0,00 84.000,00 84.000,00 100,0 

dla OSP Łącznik 0,00 84.000,00 84.000,00 100,0 

RAZEM  2.859.100,00 3.604.687,00 3.604.686,33 100,0 

 

Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

Łączna kwota długu (w zł) na koniec okresu sprawozdawczego 

(art. 170 ust. 1i2 ufp) 
5.823.300,00 zł 

% do dochodów wykonanych 12,2% 

Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 

% do dochodów wykonanych 9,3% 

Łączna spłata zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami 

od kredytów w zł ( art. 169 ust. 1 ufp) 
3.611.052,91 zł 

% do dochodów planowanych 7,6% 

Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r. w zł ---- 

% do dochodów planowanych ---- 
 

Dane prezentowane są w tabeli informacyjnie. 

 

3.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy 
 

Dochody 

 

Budżet gminy w 2018 r. po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 47.795.370,35 zł,  

co stanowi 99,5 % planu rocznego, w tym: 

 

1. dochody bieżące na kwotę 40.389.442,38 zł, tj. 100,6% planu, w tym: 

 

• dochody własne:   13.830.635,42 zł, tj. 102,5% 

• dotacje celowe na zadania bieżące: 10.393.906,96 zł, tj. 99,0% 

• subwencja ogólna: 16.164.900,00 zł, tj. 100,0% 

 



 

9 
Raport o stanie Gminy Biała na rok 2018 

 

 

 

 

2. dochody majątkowe na kwotę 7.405.927,97 zł, tj. 94,0% planu, w tym: 

 

• dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne: 6.984.147,72 zł, tj. 93,9 % 

• dochody ze sprzedaży mienia:  421.780,25 zł, tj. 95,4 % 

 

 

Struktura dochodów wykonanych w 2018 r. (w %) 

 

Wydatki 

 

Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 

49.164.587,01zł, co stanowi 90,0% planowanych wydatków gminy na 2018 r. Porównując 

kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o 8.459.360,61zł, 

czyli o 17,4% (wydatki bieżące były wyższe o kwotę 1.521.515,63 zł, wydatki majątkowe były 

wyższe o kwotę 6.937.844,98 zł). 

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy wynosi 73,7%, a wydatki wynoszą 

36.222.334,64 zł. 

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 83,4% zakładanego planu, tj., na kwotę 

12.942.252,37 zł, a stanowią one 26,3% w strukturze ogólnych wydatków. 

Dochody własne; 

30,1    

Subwencje; 33,8   

Dotacje; 36,1   
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3.3. Realizacja wydatków inwestycyjnych 
 

Na rok 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15.521.762,13 zł. 

Wydatki zrealizowano w kwocie 12.942.252,37 zł, co stanowi 83,4%.  

 

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji zaplanowanych                  

w uchwale budżetowej jak i inwestycje wprowadzane w trakcie roku budżetowego. 

 

Wydatki majątkowe stanowią 26,3% łącznych wydatków dokonanych w 2018 r. 

 

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała: 

 

• kwotę 3.296.104,65 zł środków własnych, tj. 25,5% wydatków inwestycyjnych, 

• kwotę 6.984.147,72 zł środków bezzwrotnych z budżetu państwa i innych jednostek 

samorządu terytorialnego, tj. 54,0% wydatków inwestycyjnych, 

• kwotę 2.662.000,00 zł kredyt, tj. 20,5% wydatków inwestycyjnych. 
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Dynamika udziału środków w wydatkach inwestycyjnych w latach 2013-2018 (w %) 

 

 
 

 

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do globalnych wydatków gminy                                  

w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 

 

• w 2005 r. –  9,7%, 

• w 2006 r. –  6,6%, 

• w 2007 r. – 11,1%, 

• w 2008 r. – 9,4%, 

• w 2009 r. – 11,2%, 

• w 2010 r. – 21,2%, 

• w 2011 r. – 13,5%, 

• w 2012 r. – 10,7%, 

• w 2013 r. – 18,6%, 

• w 2014 r. – 11,2%, 

• w 2015 r. – 7,6%, 

• w 2016 r. – 7,5%, 

• w 2017 r. – 14,8%, 

• w 2018 r. – 26,3%. 

 

 

 

 

 

29,5   

83,9   

61,7   

54,7   

78,9   

25,5   

53,7   

12,5   

28,1   

0,0   

8,4   

20,5   

9,9   

2,9   

6,2   

21,1   

12,7   

18,7   

6,9   

0,7   
4,0   

24,2   

0,0   

35,3   

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Udział własny Kredyty, pożyczki Dotacje z budżetu państwa Środki europejskie
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Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej 

 

Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2018 r. w przekroju głównych działów 

klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od 21,6% do 98,5%. 

 

 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 r. – załącznik nr 1. 
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Lp. Nazwa zadania 
Data 

rozpoczęcia 

Planowane 

zakończenie 

Plan na 2018 Wykonanie Wykonanie 

w zł w % 

Inwestycje łącznie 15.521.762,13 12.942.252,37    83,4 

I.  Dział 600 Transport i łączność 11.253.505,13 9.121.460,04  81,1 

1. Rozdział 60013 - Drogi publiczne powiatowe     75.000,00    0,00    0,0 

  

dofinansowanie do opracowania dokumentacji na 

rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze 

- Łącznik 

2016 2018 75.000,00    0,00    0,0 

2. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe     1.365.000,00    40.000,00    2,9 

  

  

dofinansowanie do budowy drogi powiatowej relacji nr 

1206 O relacji Biała-Górka Prudnicka o dł. 5,53 km 
2017 2018 1.325.000,00    0,00    0,0 

dofinansowanie do budowy chodnika powiatowego w 

Olbrachcicach 
2018 2018 40.000,00    40.000,00    100,0 

3. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne     8.796.577,13    8.080.937,06    91,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej - etap I 2015 2018 2.221.000,00 2.118.609,01 95,4 

budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej - etap II 2016 2018 2.840.000,00 2.833.940,83 99,8 

budowa drogi na ul. Szynowice w Białej  2014 2018 1.600.000,00 1.582.184,52 98,9 

budowa drogi na ul. Prudnickiej w Białej (wydruk 

dodatkowego egzemplarza dokumentacji) 
2017 2019 9.573,00    82,41    0,9 

przebudowa mostów na ul. Szynowice w Białej 2018 2018 181.355,00    141.852,18    78,2 

Rewitalizacja centrum miasta Biała - przebudowa Rynku w 

Białej 
2017 2019 1.660.000,00    1.144.768,11    69,0 

wykonanie wjazdów na drodze w Szynowicach w Białej 2018 2018 67.000,00    67.000,00    100,0 

opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul. Lipowej 

w Białej 
2018 2019 40.000,00    38.500,00    96,3 

wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków 2018 2018 80.000,00    80.000,00    100,0 

remont drogi w Prężynie 2018 2018 41.000,00    41.000,00    100,0 

remont drogi w Gostomii 2018 2018 33.000,00    33.000,00    100,0 

remonty dróg gminnych 2018 2018 23.649,13    0,00    0,0 
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4. Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne     971.928,00    961.794,98    99,0 

  

  

  

  

budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości 

Chrzelice 
2017 2018 922.928,00    912.794,98    98,9 

opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do 

pół w miejscowości Radostynia 
2018 2019 14.000,00    14.000,00    100,0 

remont drogi w Śmiczu 2018 2018 15.000,00    15.000,00    100,0 

remont drogi w Czartowicach 2018 2018 20.000,00    20.000,00    100,0 

5. Rozdział 60095 - Pozostała działalność     45.000,00    38.728,00    86,1 

  

opracowanie dokumentacji na realizację projektu „Budowa 

ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta 

Biała” 

2018 2019 45.000,00    38.728,00    86,1 

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 425.000,00    381.905,84    89,9 

1. Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 425.000,00    381.905,84    89,9 

  

  

budowa centralnego ogrzewania i remont dwóch lokali 

komunalnych ze zmianą na socjalne na ul. Wałowej w 

Białej 

2016 2018 400.000,00    375.755,84    93,9 

opracowanie audytu energetycznego na ocieplenie 

budynków przy ul. Prudnickiej 10 - 14 w Białej 
2017 2019 25.000,00    6.150,00    24,6 

III. Dział 750 - Administracja publiczna 25.000,00    11.308,62    45,2 

1. Rozdział 75023 - Urzędy gmin 25.000,00    11.308,62    45,2 

  zakup i montaż serwera w Urzędzie Miejskim w Białej 2018 2018 25.000,00    11.308,62    45,2 

IV. Dział 801 - Oświata i wychowanie 2.766.040,00    2.725.092,74    98,5 

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 140.500,00    138.367,83    98,5 

  

  

  

zakup i montaż nagrzewnicy i falownicy do hali sportowej 

w szkole podstawowej w Łączniku 
2018 2018 10.500,00    10.499,99    100,0 

przebudowa budynku szkoły podstawowej w Łączniku 2018 2018 80.000,00    77.899,59    97,4 

remont kapitalny łazienek w szkole podstawowej w Białej 2018 2018 50.000,00    49.968,25    99,9 

2. Rozdział 80104 – Przedszkola 95.000,00    76.130,57    80,1 

  przebudowa pomieszczeń przedszkola w Łączniku 2017 2018 95.000,00    76.130,57    80,1 

3. Rozdział 80195 - Pozostała działalność 2.530.540,00    2.510.594,34    99,2 
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termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej  na ul. 

Tysiąclecia 
2009 2018 2.530.540,00    2.510.594,34    99,2 

V. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 822.312,00    625.530,49    76,1 

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 280.000,00    280.000,00    100,0 

  
wykonanie remontu kapitalnego sieci wodociągowej i 

przyłączy na ul. Szynowice w Białej 
2018 2018 280.000,00    280.000,00    100,0 

2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 103.481,00    110,70    0,1 

  
przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej 
2017 2019 103.481,00    110,70    0,1 

3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 70.000,00    2.460,00    3,5 

  
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 

oświetlenia ulicznego na drodze w Chrzelicach 
2018 2019 70.000,00    2.460,00    3,5 

4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność 368.831,00    342.959,79    93,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

rewitalizacja centrum miasta Biała - zagospodarowanie 

terenu za budynkiem OPS w Białej 
2017 2019 2.641,00    224,35    8,5 

budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Biała, 

Chrzelice, Łącznik, Gostomia i Olbrachcice 
2018 2018 260.000,00    254.435,40    97,9 

opracowanie wniosku na projekt "Śląsk bez granic-wieże i 

punkty widokowe" 
2017 2019 40.000,00    39.114,00    97,8 

zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radostyni 2018 2018 8.400,00    8.400,00    100,0 

zagospodarowanie terenu gminnego w Wasiłowicach 2018 2018 12.495,00    12.494,82    100,0 

realizacja projektu "W poszukiwaniu piękna żydowskich 

cmentarzy" 
2018 2019 19.000,00    18.857,12    99,2 

zakup urządzeń na plac zabaw w Brzeźnicy 2018 2018 5.597,00    5.596,50    100,0 

zakup urządzeń na plac zabaw w Solcu 2018 2018 3.838,00    3.837,60    100,0 

pozostałe wydatki 2018 2018 16.860,00    0,00    0,0 

VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 156.905,00    33.862,01    21,6 

1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12.000,00    11.958,50    99,7 

  
dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na zakup 

przyczepy samochodowej 
2018 2018 12.000,00    11.958,50    99,7 
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1. Rozdział 92195 - Pozostała działalność 144.905,00    21.903,51    15,1 

  

  

  

  

rewitalizacja centrum miasta Biała - przebudowa budynku 

Stolarni 
2017 2019 114.000,00    224,35    0,2 

remont kapitalny budynku w Górce Prudnickiej 2015 2018 14.000,00    13.678,01    97,7 

remont świetlicy w Otokach 2018 2018 8.002,00    8.001,15    100,0 

pozostałe wydatki 2018 2018 8.903,00    0,00    0,0 

VII. Dział 926 - Kultura fizyczna  73.000,00    43.092,63    59,0 

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 73.000,00    43.092,63    59,0 

  

  

przebudowa budynku szatni sportowej w Łączniku 2017 2019 65.000,00    35.092,63    54,0 

zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w 

Śmiczu 
2018 2018 8.000,00    8.000,00    100,0 
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3.4. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wskaźnik 

zadłużenia Gminy 
 

Poniższa tabela prezentuje zmiany WPF 2018-2028 dokonane w ciągu 2018 r.                                  

w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie 

przedsięwzięć wieloletnich. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Łączne 

nakłady 

finansowe

Poniesione 

nakłady 

finansowe do 

31.12.2017 r.

Limit 

wydatków na 

lata 2018-2028

Limit 

wydatków na 

2018 r.

Wykonanie 

wydatków w 

2018 r.

Stopień 

zaawansowania 

realizacji 

przedsięwzięć 

wieloletnich

Stopień 

realizacji 

planu w 

2018 r.

Pozostałe 

nakłady 

finansowe do 

zrealizowania

1 2 3 4 5 6=(2+5)/1 7=5/4 8=1-2-5

w zł

WPF z dnia 01.01.2018 r. 3 167 700   39 700   2 483 000   645 000   0   - - 3 128 000   

WPF z dnia 31.12.2018 r. 24 154 255   181 986   22 486 500   1 485 769   1 345 572   1 527 558   90,6 22 626 697   

Różnica  20 986 555   142 286   20 003 500   840 769   1 345 572   - - 19 498 697   

Zmiana % 762,5 458,4 905,6 230,4 - - - 723,4

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM

Wyszczególnienie

w zł w %

Lata 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r.

dochody ogółem 32 516 475   38 431 902   41 562 588   47 795 370   52 803 540   40 719 387   39 703 500   40 298 000   40 902 000   41 515 000   42 137 000   42 895 000   43 667 000   44 453 000   

dochody bieżące 31 968 880   36 986 095   40 267 818   40 389 442   40 258 301   39 509 387   39 636 500   40 230 000   40 833 000   41 445 000   42 066 000   42 823 000   43 594 000   44 379 000   

dochody majątkowe, w tym: 547 596   1 445 808   1 294 770   7 405 928   12 545 239   1 210 000   67 000   68 000   69 000   70 000   71 000   72 000   73 000   74 000   

dochody ze sprzedaży majątku 205 939   273 415   519 847   420 615   300 000   235 000   

wydatki ogółem 31 127 692   34 684 717   40 705 226   49 164 587   61 660 544   39 022 787   38 534 000   38 707 000   39 263 000   40 139 800   40 633 000   42 253 000   42 925 000   44 428 000   

wydatki bieżące, w tym: 28 754 817   32 098 899   34 700 819   36 222 335   38 548 143   37 048 787   37 500 000   38 000 000   38 500 000   39 000 000   39 500 000   40 270 000   41 121 000   42 115 000   

odsetki i dyskonto wliczone do 

wskaźnika
179 233   140 024   106 648   90 367   600 000   550 000   500 000   450 000   400 000   350 000   300 000   250 000   200 000   150 000   

wydatki majątkowe 2 372 875   2 585 818   6 004 407   12 942 252   23 112 401   1 974 000   1 034 000   707 000   763 000   1 139 800   1 133 000   1 983 000   1 804 000   2 313 000   

Wynik budżetu 1 388 783   3 747 186   857 361   -1 369 217   -8 857 004   1 696 600   1 169 500   1 591 000   1 639 000   1 375 200   1 504 000   642 000   742 000   25 000   

nowe przychody z kredytów, 

pożyczek
667 000   0   504 213   4 959 473   5 625 000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

rozchody wliczone do wskaźnika 1 334 000   1 458 740   805 000   3 520 686   1 064 000   1 696 600   1 169 500   1 591 000   1 639 000   1 375 200   1 504 000   642 000   742 000   25 000   

wyłączenia z art.. 243 łącznie 

(rozchody+odsetki+gwarancje i 

poręczenia) 

10 000   1 808 774   

Kwota długu 6 144 040   4 685 300   4 384 513   5 823 300   10 384 300   8 867 700   7 518 200   5 927 200   4 288 200   2 913 000   1 409 000   767 000   25 000   0   

wskaźnik obsługi zadłużenia 

planowany 
4,65 4,16 2,19 7,56 3,15 5,52 4,20 5,06 4,99 4,16 4,28 2,08 2,16 0,39

wskaźnik obsługi zadłużenia 

dopuszczalny 
11,02 12,86 12,56 9,35 6,68 5,27 5,84 5,54 5,71 5,89 5,98 5,90

margines bezpieczeństwa 8,82 5,31 9,41 3,83 2,47 0,20 0,86 1,38 1,43 3,81 3,82 5,51

poziom zadłużenia 18,90 12,19 10,55 12,18 19,67 21,78 18,94 14,71 10,48 7,02 3,34 1,79 0,06 0,00

nadwyżka bieżąca 3 214 063   4 887 196   5 566 999   4 167 108   1 710 158   2 460 600   2 136 500   2 230 000   2 333 000   2 445 000   2 566 000   2 553 000   2 473 000   2 264 000   

wskaźnik jednoroczny 

((nadw.bież.+sprz.maj.)/doch. 

og.)

10,52 13,43 14,65 9,60 3,81 6,62 5,38 5,53 5,70 5,89 6,09 5,95 5,66 5,09

1,70%

15,69%

8,87%

0,30%

-0,32% -1,86%

0,32%
1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,80% 1,80% 1,80%

-0,20%

11,63%

8,11%

4,38%

6,42%

-3,89%

1,22% 1,33% 1,32% 1,30% 1,28%
1,95% 2,11% 2,42%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r.

DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (w %)

Dynamika dochodów bieżących Dynamika wydatków bieżących
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Powyższe dane wskazują, że w okresie objętym prognozą spełnione zostały normy 

ostrożnościowe, określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.  

10,52
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WSKAŹNIK JEDNOROCZNY Z ART. 243 UFP

Nadwyżka bieżąca Sprzedaż majątku Wskaźnik jednoroczy
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Rozchody wliczone do wskaźnika spłata odsetek wliczona do wskaźnika maksymalna dpouszczalna spłata
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4. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W POWIĄZANIU                                                    

Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY BIAŁA 
 

1. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej ETAP I 

 

Zakres rzeczowy: 

Przebudowa odcinka ulicy Opolskiej dł. 774 mb wraz budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-

rowerowego o nawierzchni asfaltowej. Ponadto przebudowano chodniki, zjazdy rozbudowano 

oświetlenie uliczne, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz wybudowano miejsce 

wypoczynku na włączeniu do obwodnicy miasta. 

 

 

• Koszt zadania: 2.118.609,01 zł 

• Dofinansowanie: 1.291.103,29 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 (PROW) 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 2 cel strategiczny: Wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej 

o Działanie: 2.2.4. Budowa małej infrastruktury turystycznej 

• 3 cel strategiczny: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała, 

o Działanie: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publicznych 

o Działanie: 3.1.3. Budowa dróg rowerowych 
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• 4 cel strategiczny: Promowanie marki „Gmina Biała” 

o Działanie: 4.2.1. Poprawa jakości infrastruktury umożliwiającej organizację 

wydarzeń publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji 

spalin oraz ułatwienie w poruszaniu się rowerami poprzez budowę infrastruktury 

rowerowej. 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała 

o Przedsięwzięcie nr 2: Budowa małej architektury turystycznej  

o Przedsięwzięcie nr 4: Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publicznych 

o Przedsięwzięcie nr 6: Budowa dróg rowerowych 

 

2. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej ETAP II 
 

Zakres rzeczowy: 

Przebudowa odcinka ulicy Opolskiej dł. 1000 mb wraz budowa ścieżki rowerowej                                         

o nawierzchni asfaltowej. Ponadto przebudowano chodnik, zjazdy indywidualne i publiczne, 

rozbudowano oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową, wykonano oznakowanie 

poziome i pionowe oraz wybudowano dwa parkingi terenowe na pl. Zamkowym oraz  

ul. Kościuszki. 
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• Koszt zadania: 2.833.940,83 zł 

• Dofinansowanie: 1.249.156,38 zł w ramach Programu Rozwoju gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 3 cel strategiczny: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała,  

o Działanie: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publicznych  

o Działanie: 3.1.3. Budowa dróg rowerowych 

• 4 cel strategiczny : Promowanie marki „Gmina Biała” 

o Działanie: 4.2.1. Poprawa jakości infrastruktury umożliwiającej organizację 

wydarzeń publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji 

spalin oraz ułatwienie w poruszaniu się rowerami poprzez budowę infrastruktury 

rowerowej. 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała 

o Przedsięwzięcie nr 2: Budowa małej architektury turystycznej  

o Przedsięwzięcie nr 4: Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publicznych 

o Przedsięwzięcie nr 6: Budowa dróg rowerowych 
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3. Przebudowa drogi gminnej ulicy Szynowice w Białej 

 

Zakres rzeczowy: 

Przebudowa odcinka ulicy Szynowice dł. 900 mb wraz budową chodnika, przebudową zjazdów 

indywidualnych i publicznych oraz remontem kanalizacji deszczowej. Wykonano oznakowanie 

poziome i pionowe oraz przebudowano skrzyżowanie z ulicą Opolską. 

 

 

• Koszt zadania: 1.582.184,52 zł 

• Dofinansowanie: 672.622,68 zł w ramach Programu Rozwoju gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 3 cel strategiczny: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała,  

o Działanie: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji 

spalin oraz ułatwienie w poruszaniu się rowerami poprzez budowę infrastruktury 

rowerowej 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 4: Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc 

publicznych 
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4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrzelicach 

 
Zakres rzeczowy: 

Budowa odcinka drogi gminnej o dł. 944,7 mb o nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej                      

(w obrębie pól) wraz budową odcinkowego chodnika, budową zjazdów indywidualnych oraz 

budową kanalizacji deszczowej. 

 

• Koszt zadania: 912.794,98 zł 

• Dofinansowanie: 177.700,00 zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  

 

 
 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 3 cel strategiczny: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała,  

o Działanie: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji 

spalin oraz ułatwienie w poruszaniu się rowerami poprzez budowę infrastruktury 

rowerowej 

 
5. Przebudowa dróg na terenie gminy Biała: Prężyna, Gostomia, Śmicz, Czartowice 

 

Zakres rzeczowy: 

Przebudowa odcinków dróg gminnych publicznych i niepublicznych poprzez wykonanie 

nawierzchni asfaltowych, regulację poboczy. 

 

• Koszt zadania: 109.000,00 zł 
 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 3 cel strategiczny: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała, 
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o Działanie: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji 

spalin 

 
6. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych 

 

Zakres rzeczowy: 

Opracowanie dokumentacji budowalnych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla 

odcinków dróg gminnych: 

• ulice Lipowa i Tysiąclecia w Białej, 

• droga dojazdowa do gruntów rolnych w Radostyni, 

• budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała 

Opracowane w roku 2018 dokumentacje przedkładane są do dofinansowania w ramach np. 

FOGR, FDS, RPO WO w latach 2014-2020. 

 

• Koszt opracowań: 91.228,00 zł 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 2 cel strategiczny: Wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej 

o Działanie: 2.2.4. Budowa małej infrastruktury turystycznej 

• 3 cel strategiczny: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała,  

o Działanie: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publicznych 

o Działanie: 3.1.3. Budowa dróg rowerowych 

• 4 cel strategiczny : Promowanie marki „Gmina Biała” 

o Działanie: 4.2.1. Poprawa jakości infrastruktury umożliwiającej organizację 

wydarzeń publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji 

spalin  

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 2: Budowa małej architektury turystycznej  

o Przedsięwzięcie nr 4: Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publicznych 

o Przedsięwzięcie nr 6: Budowa dróg rowerowych 

 

 

7. Budowa Otwartych Stref Aktywności 
 

Zakres rzeczowy: 

Budowa pięciu stref w wariancie podstawowym w miejscowościach: Biała, Łącznik, Chrzelice, 

Olbrachcice i Gostomia.  W ramach stref wykonano siłownie zewnętrzne (5 urządzeń) oraz 

miejsce wypoczynku z stolikami do gier planszowych, ławkami i stojakami na rowery. Ponadto 

wykonano nasadzenia zielni oraz utwardzenie. 

 

 



 

25 
Raport o stanie Gminy Biała na rok 2018 

 

 

 
Otwarta strefa aktywności w Białej 

 
Otwarta strefa aktywności w Chrzelicach 
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• Koszt zadania: 254.435,40 zł 

• Dofinansowanie:  124.400,00 zł w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 1 cel strategiczny: Stworzenie warunków do zwiększenia liczby mieszkańców 

gminy 

o Działanie: 1.3.2. Aranżowanie przestrzeni publicznej zgodnie z oczekiwaniami 

grup mieszkańców na danym terenie 

• 3 cel strategiczny : Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała,  

o Działanie: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publicznych  

o Działanie: 3.1.5. Budowa siłowni zewnętrznych  

o Działanie: 3.1.6. Budowa SPA zewnętrznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała:  

o Przedsięwzięcie nr 4: Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publicznych 

o Przedsięwzięcie nr 8: Budowa siłowni zewnętrznych 

o Przedsięwzięcie nr 14: Budowa spa zewnętrznych 

 

8. Doposażenie placów zabaw na terenie sołectw Brzeźnica i Solec 
 

Zakres rzeczowy: 

Doposażenie istniejących placów zabaw w dodatkowe urządzenia tj. orle gniazdo, zestaw 

zabawowy i karuzela tarczowa z siedzeniami, kółko / krzyżyk 

• Koszt zadania: 9.434,10 zł 

 
Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 1 cel strategiczny: Stworzenie warunków do zwiększenia liczby mieszkańców 

gminy 

o Działanie: 1.3.2. Aranżowanie przestrzeni publicznej zgodnie z oczekiwaniami 

grup mieszkańców na danym terenie 

 

9. Remont sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy na ulicy Szynowice  

     w Białej 

 

Zakres rzeczowy: 

Wykonanie remontu sieci wodociągowej długości 900m wraz z wykonaniem przyłączy 

wodociągowych do nieruchomości  

 

• Koszt zadania: 280.000,00 zł 

 

Inwestycja wspomaga swoim zakresem przebudowę dróg oraz wpływa na polepszenie 

warunków życia mieszkańców poprzez polepszenie jakości infrastruktury. 

 

Wspomaga realizację  3 celu strategicznego  Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała, 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała:  

o Przedsięwzięcie nr 15: Doskonalenie sanitacji  
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• Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2018-2020: 

o Pkt. 3 Zaopatrzenie w wodę 

 

10. Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ulicy Szynowice 

 

Zakres rzeczowy: 

Wykonanie prac budowlanych na dwóch obiektach mostowych w ciągu ulicy Szynowice 

polegających na wzmocnieniu konstrukcji i wykonaniu nowej nawierzchni oraz montażu 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

 

• Koszt zadania: 141.852,18  zł 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 3 cel strategiczny: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała,  

o Działanie: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji 

spalin (w połączeniu z przebudową drogi) 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 4: Budowa , przebudowa i modernizacja miejsc 

publicznych (w połączeniu z przebudową drogi). 
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11. Przebudowa budynku komunalnego ul. Wałowa 6 w Białej 

 

Zakres rzeczowy: 

Przebudowa budynku polegającą na wydzielaniu dwóch nowych lokali komunalnych oraz 

remoncie dwóch istniejących lokali. Ponadto przeprowadzono przebudowę i remont części 

wspólnych: elewacji, dachu, klatki schodowej. Dodatkowo podłączono budynek do centralnego 

ogrzewania eco. 

 

• Koszt zadania: 375.755,84 zł 

• Dofinansowanie:  112.452,33 zł w ramach finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa 

Krajowego 

 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• 1 cel strategiczny: Stworzenie warunków do zwiększenia liczby mieszkańców 

gminy 

o Działanie: 1.1.1. Sprzedaż zasobów komunalnych obecnych i pozyskanych na 

rynku wtórnym nieruchomości  

o Działanie :1.2.1. Budowa lub adaptacja zasobów komunalnych na mieszkania 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez likwidację indywidualnych węglowych źródeł ogrzewania na rzecz ogrzewania 

centralnego  

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 
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o Przedsięwzięcie nr 16:  Rozwój zasobów tkanki mieszkaniowej i działek 

budowlanych 

• Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na 

lata 2017-2021: 

o § 7 ust. 2  - inwestycja w zasobie komunalnym 

 

12. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ulicy Tysiąclecia 

 

Zakres rzeczowy:  

modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian przy gruncie, 

ocieplenie ścian piwnicznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie dachu nad salą „stare 

liceum”, ocieplenie dachu nad drugą salą, wymiana okien, wymiana luksferów oraz wymianę 

źródeł światła na oświetlenie ledowe. 

 

• Koszt zadania: 2.510.594,34 zł  

• Dofinansowanie: 2.043.731,47 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 
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Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc 

publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

poprzez zmniejszenie zużycia  energii cieplnej i elektrycznej  źródeł  

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 4: Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publicznych 

 

13. Rewitalizacja centrum miasta Biała 

 

Zakres rzeczowy: 

1. Przywrócenie mu funkcji społecznej Rynku poprzez roboty budowlane związane  

z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników (Rynek, ul. Piotra Skargi,  

1-go Maja, Hugona Kołłątaja, Prudnicka, Kościuszki, Krótka, Armii Krajowej oraz 

budowa terenowego parkingu samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulicy 1-go 

Maja i Plac Zamkowy) 

2. Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni (gruntowny remont wnętrza  

i elewacji budynku) zmierzający do przywrócenia funkcji publicznych tego obiektu  

(w szczególności: biblioteka, klub seniora, punkt informacji turystycznej, izba 

regionalna, przestrzeń szkoleniowo-warsztatowa, pomieszczenie dla przedsiębiorstw 

start-up) 

3. Przebudowa placu za budynkiem OPS (zmiana sposobu zagospodarowania terenu), 

która ma na celu stworzenie miejsca spotkań w otoczeniu zieleni. 

 

W 2018r. rozpoczęto realizację projektu. Do końca 2018r. przeprowadzono: część robót  

w zakresie przebudowy i modernizacji ulic, dróg i chodników w obrębie Rynku miasta Biała 

(za wyjątkiem płyty rynku); sporządzono dokumentację budowlaną dotyczącą przebudowy 

budynku po dawnej stolarni oraz uzyskano budowlane dla tej inwestycji, a następnie w grudniu 

2018r. przekazano Wykonawcy budynek po dawnej stolarni celem przeprowadzenia robót 

budowlanych; sporządzono dokumentację budowlaną na zagospodarowanie terenu przy 

budynku OPS i zgłoszono rozpoczęcie robót. Następnie uzyskano pozwolenie budowlane do 

Na dzień sporządzenia raportu, projekt w realizacji – planowany termin zakończenia: połowa 

2019r. 

• Zaplanowany koszt zadania: 7.679.556,47 zł  

• Planowane dofinansowanie: 4.999.195,90 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (planowane: 4.352.004,02 zł) oraz ze 

środków budżetu państwa (planowane: 647.191.88 zł) 
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Plac przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej 
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Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 1: Stworzenie warunków do zwiększenia liczby mieszkańców 

gminy 

• Cel operacyjny: 1.3. Wsparcie rodzin z małymi dziećmi oraz seniorów 

o Działanie inwestycyjne: 1.3.2. Aranżowanie przestrzeni publicznej zgodnie                            

z oczekiwaniami grup mieszkańców na danym terenie 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

• Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publ. 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.2. Rewitalizacja zabytków 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji 

spalin  

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 2: Budowa małej architektury turystycznej  

o Przedsięwzięcie nr 3: Utworzenie centrum rzemieślniczego „Stolarnia” 

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publ. 

o Przedsięwzięcie nr 5: Rewitalizacja zabytków 

o Przedsięwzięcie nr 6: Budowa siłowni zewnętrznych  

o Przedsięwzięcie nr 11: Aktywizacja osób 60+ 

o Przedsięwzięcie nr 14: Budowa spa zewnętrznych 

 

14. Budowa i przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych wraz                      

      z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała 
 

Zakres rzeczowy:  

Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w skrócie: PSZOK) przy 

ul. Prudnickiej oraz modernizacji już istniejącego przy ul. Lipowej. 

 

W 2018r. rozpoczęto realizację projektu. Na dzień 31.12.2018r. trwały prace nad dokumentacją 

budowlaną dotyczącą modernizacji PSZOK przy ul. Lipowej oraz dotyczącej budowy PSZOK 

przy ul. Prudnickiej. Na dzień sporządzenia raportu trwa dalsza realizacja projektu. Przewiduje 

się, że przedsięwzięcie zostanie zakończone do końca 2020r. 

 

• Zaplanowany koszt zadania: 936.439,64 zł 

• Planowane dofinansowanie: 790.405,42 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc 

publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publ. 
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15. W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy 

 

Zakres rzeczowy Gminy Biała: 

Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Augustynów z ul. Ks. Koziołka w Białej do bramy 

cmentarza żydowskiego wraz z elementami małej architektury (tablice informacyjne, ławki, 

stojak dla rowerów) oraz oznakowanie trasy do granicy państwowej między cmentarzem 

żydowskim w Białej i cmentarzem żydowskim w Osoblasze. 

 

Rozpoczęto realizację projektu w partnerstwie z Gminą Osoblaha (Czechy). 

W listopadzie 2018 r. rozpoczęto realizację projektu. Do końca 2018 r. sporządzono 

dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę chodnika prowadzącego do bramy 

cmentarza żydowskiego. Na dzień sporządzenia raportu trwa realizacja projektu. Przewiduje 

się zakończenie projektu w połowie 2019 r. 

 

• Zaplanowany koszt zadania Gminy Biała: 29.987,02 euro 

• Planowane dofinansowanie do zadań Gminy Biała: 26.988,51 euro ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (planowane: 25.488,96 euro)                             

i budżetu państwa (1.499,35 Euro) w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 

Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc pub. 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.2. Rewitalizacja zabytków 

• Cel strategiczny nr 4: Wypromowanie marki „Gmina Biała”  

o Cel operacyjny: 4.1. Prowadzenie systematycznych działań informacyjnych                       

i promocyjnych 

o Działanie społeczne: 4.1.1. Prowadzenie profilu gminy w mediach 

społecznościowych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 2: Budowa małej architektury turystycznej  

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa , przebudowa i modernizacja miejsc publ. 

o Przedsięwzięcie nr 5: Rewitalizacja zabytków 

o Przedsięwzięcie nr 9: Wypromowanie marki „Gmina Biała” 

 

16. Inwestycje w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku przy  

      ul. Fabryczna 4a 

 

• zakup i montaż nagrzewnicy i falownicy do hali sportowej w szkole podstawowej                   

w Łączniku: 10.499,99 zł 

• przebudowa budynku szkoły podstawowej w Łączniku: 77.899,59 zł 

• przebudowa pomieszczeń przedszkola w Łączniku: 76.130,57 zł 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 
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o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publ. 

 

17. Inwestycje w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej 

 

• remont kapitalny łazienek na  I i II piętrze oraz części parteru w szkole podstawowej:                                        

49.968,25 zł 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc 

publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publ. 

 

18. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie    

      usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym                     

      z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych 

 

Zakres rzeczowy:  

prace adaptacyjno-remontowe w budynku przy ul. Nyskiej 4 w Białej, zakup specjalistycznego 

wyposażenia, mebli i sprzętu do mieszkań przeznaczonych dla osób z chorobami 

neurologicznymi oraz osób starszych. 

 

Gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach prac adaptacyjno-remontowych do wartości 

1/3 kosztów tj.: ok. 24.288,00 zł, ponadto do wniesienia wkładu rzeczowego w postaci wartości 

mieszkania (39.200,00zł) 

 

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

 

W 2018r. Gmina Biała podpisała list intencyjny z Województwem Opolskim (Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu), w którym obie strony deklarują udział w projekcie 

partnerskim, którego liderem jest Województwo łódzkie (Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Łodzi). Realizacja zadania nastąpi w latach 2019 – 2022. 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc 

publicznych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa , przebudowa i modernizacja miejsc publ. 

o Przedsięwzięcie nr 11: Aktywizacja osób 60+ 

o Przedsięwzięcie nr 12: Wspieranie działań reintegracyjnych  

i resocjalizacyjnych 
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19. Nie-sami-dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby    

      niesamodzielne 

 

Zakres rzeczowy: 

Świadczenie usług asystenckich oraz utworzenie miejsc w dwóch nowo tworzonych 

mieszkaniach wspomaganych (przy ul. 1-go Maja 16 i przy ul. Wałowej 3 w Białej) 

• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego do wszystkich 

planowanych kosztów projektu (ok. 150.000,00 zł) 

Gmina Biała wnosi wkład rzeczowy do projektu w postaci wartości mieszkań (80.000,00 zł). 

 

W 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie oraz opracowano operat szacunkowy 

określający wkład własny do projektu. Czas wykonania – I kwartał 2020. 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 3 Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publ. 

 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publ. 

o Przedsięwzięcie nr 11: Aktywizacja osób 60+ 

o Przedsięwzięcie nr 12: Wspieranie działań reintegracyjnych  

i resocjalizacyjnych 

 

 

Ponadto w 2018r. Gmina Biała wnioskowała o zewnętrzne dofinansowanie do niżej 

wymienionych projektów inwestycyjnych: 

 

1. Śląsk bez granic-nowe punkty widokowe 

 

Zakres rzeczowy po stronie Gminy Biała: 

Utworzenie punktów widokowych na wieży wodnej oraz wieży ciśnień w Białej w wyniku ich 

gruntownego remontu; budowa ścieżki pieszej od budynku Gminnego Centrum Kultury w 

Białej do wieży ciśnień wraz ze stacją ładowania rowerów elektrycznych. 

 

W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska 

 

Projekt złożony w partnerstwie z Gminą Zátor (Czechy) 

 

• Zaplanowany koszt zadania ze strony Gminy Biała: 351.622,27 euro 

• Planowane dofinansowanie dla części Gminy Biała: 298.878,92 euro 

 

Na dzień 31.12.2018r.: wniosek na etapie oceny formalnej; 

Na dzień sporządzenia raportu: wniosek rekomendowany do wsparcia jako wniosek rezerwowy 
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Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc 

publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.2. Rewitalizacja zabytków 

• Cel strategiczny nr 4: Wypromowanie marki „Gmina Biała”  

o Cel operacyjny: 4.1. Prowadzenie systematycznych działań informacyjnych  

i promocyjnych 

o Działanie społeczne: 4.1.1. Prowadzenie profilu gminy w mediach 

społecznościowych 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 2: Budowa małej architektury turystycznej  

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa , przebudowa i modernizacja miejsc publ. 

o Przedsięwzięcie nr 5: Rewitalizacja zabytków 

o Przedsięwzięcie nr 9: Wypromowanie marki „Gmina Biała” 

 

2. Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej  w Subregionie Południowym 

 

Zakres rzeczowy Gminy Biała: 

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej (od skrzyżowania  

z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z DW 414 w kierunku Prudnika), 

2. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała (kompleks 

ścieżek pieszo-rowerowych przy ul. Augustynów, Ogrodowej, Parkowej oraz na terenie 

parku miejskiego; utworzenie miejsca odpoczynku wraz z wiatą rekreacyjną na terenie 

parku miejskiego). 

W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 wraz z Gminą Prudnik, Gminą Głuchołazy i Gminą Otmuchów.  

 

• Planowany koszt zadania Gminy Biała: 2.036.800,00 zł 

• Planowane dofinansowanie do zadań Gminy Biała: 1.500.000,00 zł 

 

Na dzień 31.12.2018r.:  wniosek na etapie oceny formalnej 

Na dzień sporządzenia raportu: wniosek rekomendowany do dofinansowania 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycje wpisuję się w: 

• Cel strategiczny nr 1: Stworzenie warunków do zwiększenia liczby mieszkańców 

gminy 

o Cel operacyjny: 1.3. Wsparcie rodzin z małymi dziećmi oraz seniorów 

o Działanie inwestycyjne: 1.3.2. Aranżowanie przestrzeni publicznej zgodnie  

z oczekiwaniami grup mieszkańców na danym terenie 

• Cel strategiczny nr 2: Wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej 

o Cel operacyjny: 2.2. Rozwój małej przedsiębiorczości 

o Działanie inwestycyjne: 2.2.4. Budowa małej infrastruktury turystycznej na 

obecnych i tworzonych trasach rekreacyjnych 

• Cel strategiczny nr 3 Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 
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o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc 

publicznych 

o Działanie społeczne: 3.1.3. Budowa dróg rowerowych 

 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji 

spalin oraz ułatwienie w poruszaniu się rowerami poprzez budowę infrastruktury 

rowerowej 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 2: Budowa małej architektury turystycznej  

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa , przebudowa i modernizacja miejsc publ. 

o Przedsięwzięcie nr 6: Budowa dróg rowerowych 

o Przedsięwzięcie nr 14: Budowa spa zewnętrznych 

 

3. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 

 

Zakres rzeczowy: 

Doposażenie sali widowiskowej UM w Białej (kotary i oświetlenie sceniczne) oraz budynku 

GCK w Białej poprzez zakup pieca do wypalania gliny, kół garncarskich i agregatu 

prądotwórczego. 

 

• Planowany koszt zadania: 252.202,34zł 

• Planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Województwa Opolskiego: 160.476,00zł 

 

Projekt nie został rekomendowany do dofinansowania. Nie jest realizowany przez Gminę Biała. 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycja wpisywała się w: 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

o Cel operacyjny: 3.1. Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc publ. 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.2. Rewitalizacja zabytków 

 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publ. 

o Przedsięwzięcie nr 5: Rewitalizacja zabytków 

 

4. Modernizacja sali widowiskowo-konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białej 

 

Zakres rzeczowy: 

Modernizacja sali widowiskowo-konferencyjnej w Białej poprzez zakup kotar, kurtyn, 

profesjonalnego oświetlenia  

 

• Planowany koszt zadania: 302.170,00 zł 

• Planowane dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 241.736,00 zł 

 

Na dzień 31.12.2018r.: wniosek na etapie oceny formalnej 
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Na dzień sporządzenia raportu: projekt nie został rekomendowany do dofinansowania; nie jest 

realizowany przez Gminę Biała 

 

Realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy Biała - inwestycja wpisywała się w: 

• Cel strategiczny nr 3: Rozwój przestrzeni publicznych gminy Biała 

• Cel operacyjny: 3.1 Aranżacja przestrzeni publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.1. Przebudowa, modernizacje, budowa miejsc 

publicznych 

o Działanie inwestycyjne: 3.1.2. Rewitalizacja zabytków 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych: 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publ. 

o Przedsięwzięcie nr 5: Rewitalizacja zabytków 

 

5. FUNDUSZ SOŁECKI 
 

Fundusz sołecki jest wyodrębnioną częścią budżetu gminy. Zgodnie z ustawą                                 

o funduszu sołeckim, w dniu 31 marca 2015 r. Rada Miejska w Białej podjęła uchwałę                               

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Biała. 

Uchwała ta jest obowiązującym aktem prawnym w kolejnych latach. 

W 2018 r. w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 497.619,23 

zł. Łączne wydatki na sołectwa wynoszą 773.705,55 zł, co oznacza, że gmina dołożyła do 

realizacji zadań 276.086,32 zł. W ramach wydatkowanych środków z funduszu sołeckiego 

gmina ubiegać się będzie o częściowy zwrot poniesionych wydatków w kwocie 142.154,89 zł, 

co stanowi 28,567% łącznie poniesionych wydatków (ustawowo należny gminie to 40%).  

Porównując rok 2017 w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 

429 444,79 zł, a częściowy zwrot środków wynosił 150.108,14 zł, co stanowi 35,654% 

poniesionych wydatków. Łączne wydatki na sołectwa wynoszą 723.663,29 zł, co oznacza, że 

gmina dołożyła do realizacji zadań 294.218,50 zł. 

Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują dorośli 

mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Wszystkie wydatki  z funduszu sołeckiego 

ponosi gmina, i muszą zostać wydane do końca roku, na który zostały uchwalone, jednak od 

aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) 

zostaną uruchomione pieniądze na zakup towarów lub usług ujętych we wniosku. Koordynacją 

wydawania środków z Funduszu sołeckiego zajmują się poszczególni pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Białej. 

W roku 2018 fundusz sołecki wykorzystany był głównie na remonty budynków świetlic 

wiejskich, OSP, nawierzchni dróg gminnych,  zagospodarowanie terenów rekreacyjno – 

sportowych, utrzymanie i pielęgnację gminnych terenów zielonych. 
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Powyżej na wykresie, zaprezentowano zakres zadań realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego w roku 2018. 

Wykres przedstawia, iż środki z funduszu sołeckiego 2018 r. najczęściej były wydawane 

na zadania typu: „Remonty dróg gminnych”, na drugim miejscu „Remonty budynków świetlic 

wiejskich i OSP”, na  trzecim „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych”. Jak 

widać sołectwa Gminy Biała aktywnie uczestniczą w realizacji funduszu sołeckiego, stawiają 

przede wszystkim  na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia 

mieszkańców, poprawy wizerunku i estetyki sołectwa, co pokazuje duże zainteresowanie  

i zintegrowanie mieszkańców. 

W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego były realizowanie imprezy wiejskie 

w tym: pokaz pierwszej pomocy, rajd rowerowy, spotkania: prorodzinne, o tematyce 

„kultywowanie tradycji lokalnych zwyczajów”,..itp.  

 

  
Sołectwo Ogiernicze „Pokaz pierwszej pomocy” Sołectwo Ogiernicze  

„Pokaz Pierwszej pomocy” 

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 2018 r

1. Remont dróg gminnych

Remont budynków gminnych (świetlic i OSP)

3. Zagospodarowanie  terenów rekrecyjno - gminnych

4. Utrzymanie porządku i zieleni gminnej

5. Imprezy wiejskie
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Sołectwo Łącznik: „Rajd rowerowy” 

 

 
Sołectwo Mokra „Plac zabaw” 
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Sołectwo Wasiłowice „Plac zabaw” 

  
Sołectwo Brzeźnica  

„Remont świetlicy wiejskiej” 

Wyremontowany budynek gminny 

 w miejscowości Górka Prudnicka 
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Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 r. w poszczególnych sołectwach przedstawia się 

następująco: 

Lp. 
Wyszczególnienie zadań realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego 

Plan Wykonanie 

w zł 

1 2 3 4 

1. Przedmieście - Biała 21.355,42 24.335,42 

a) środki z funduszu sołeckiego 21.355,42 21.355,42 

  wydatki majątkowe 21.355,42 21.355,42 

  remont mostów na ul. Szynowice 21.355,42 21.355,42 

b) środki własne 0,00 2.980,00 

  naprawa studzienki kanalizacyjnej - 480,00 

  naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Składowej - 2.500,00 

2. Browiniec Polski 11.594,92 11.594,92 

a) środki z funduszu sołeckiego 11.594,92 11.594,92 

  wydatki bieżące 10.000,00 10.000,00 

  

wykonanie prac remontowych w świetlicy oraz 

zagospodarowanie terenu wokół 
10.000,00 10.000,00 

  wydatki majątkowe 1.594,92 1.594,92 

  zakup urządzeń na plac zabaw w Solcu (wspólne zadanie) 1.594,92 1.594,92 

3. Brzeźnica 15.679,10 15.804,11 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 15.679,10 15.653,51 

  wydatki bieżące 10.064,10 10.057,01 

  remont pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej 8.300,00 8.298,99 

  

zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek - 

utrzymanie terenów zielonych 
379,10 373,02 

  wyposażenie placu zabaw 1.385,00 1.385,00 

  wydatki majątkowe 5.615,00 5.596,50 

  zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 5.615,00 5.596,50 

b) środki własne 0,00 150,60 

  zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych - 150,60 

4. Chrzelice 28.104,70 28.097,85 

a)  środki z funduszu sołeckiego, w tym: 28.104,70 28.058,20 

  wydatki bieżące 28.104,70 28.058,20 

  remont Wiejskiego Centrum Integracji 10.000,00 10.000,00 

  remont budynku OSP 15.000,00 15.000,00 

  zakup kamienia do remontu drogi gminnej 2.000,00 2.000,00 

  utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi 504,70 504,70 

  zakup ławek na plac zabaw 600,00 553,50 

b) środki własne 0,00 39,65 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych - 39,65 

5. Czartowice 11.144,97 14.161,13 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 11.144,97 11.144,97 

  wydatki majątkowe 11.144,97 11.144,97 

  remont drogi gminnej 11.144,97 11.144,97 

b) środki własne 0,00 3.016,16 

  remont drogi gminnej - 2.855,03 

  zakup tablicy informacyjnej - 161,13 
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6. Dębina  10.072,00 11.010,47 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 10.072,00 10.072,00 

  wydatki bieżące 10.072,00 10.072,00 

  wykonanie tablicy ogłoszeniowej 1.300,00 1.300,00 

  zakup skrzynki p.poż. 4.000,00 4.000,00 

  zakup lampy do oświetlenia ulicznego 4.772,00 4.772,00 

b) środki własne 0,00 938,47 

  zakup i montaż opraw oświetleniowych  - 938,47 

7. Frącki 10.141,23 10.141,23 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 10.141,23 10.141,23 

  wydatki bieżące 10.141,23 10.141,23 

  remont świetlicy wiejskiej 10.141,23 10.141,23 

8. Gostomia 22.082,26 33.711,32 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 22.082,26 22.082,26 

  wydatki majątkowe 22.082,26 22.082,26 

  remont kapitalny drogi gminnej 22.082,26 22.082,26 

b) środki własne 0,00 11.629,06 

  remont kapitalny drogi gminnej - 10.917,74 

  zakup materiałów budowalnych do remontu remizy - 383,25 

  zakup wyposażenia do świetlicy - 328,07 

9. Górka Prudnicka 13.463,95 13.678,01 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 13.463,95 13.463,95 

  wydatki majątkowe 13.463,95 13.463,95 

  remont kapitalny budynku świetlicy wiejskiej 13.463,95 13.463,95 

b) środki własne 0,00 214,06 

  remont kapitalny budynku świetlicy wiejskiej - 214,06 

10. Grabina 22.047,65 31.961,74 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 22.047,65 22.007,02 

  wydatki bieżące 22.047,65 22.007,02 

  doposażenie placu zabaw 8.880,60 8.880,60 

  renowacja tablicy ogłoszeniowej 2.047,65 2.047,65 

  zakup pompy do OSP 2.000,00 2.000,00 

  organizacja festynu rodzinnego 3.000,00 2.961,13 

  obsadzenie terenów zielonych 2.200,00 2.198,64 

  remont świetlicy 3.919,40 3.919,00 

b) środki własne 0,00 9.954,72 

  zakup motopompy pływającej i szlamowej - 9.954,72 

11. Józefów 10.833,46 11.810,26 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 10.833,46 10.828,52 

  wydatki bieżące 10.833,46 10.828,52 

  remont garażu OSP 8.000,00 7.996,07 

  doposażenie placu zabaw 1.500,00 1.499,38 

  obsadzenie terenów zielonych 1.333,46 1.333,07 

b) środki własne 0,00 981,74 

  zakup materiałów budowlanych oraz remont remizy - 981,74 

12. Kolnowice 15.402,21 22.470,81 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 15.402,21 15.402,20 
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  wydatki bieżące 15.402,21 15.402,20 

  wymiana sztucznej murawy na boisku 9.000,00 9.000,00 

  zakup kamienia do remontu dróg gminnych 5.802,21 5.802,21 

  

remont kosiarki niezbędnej do utrzymania terenów 

zielonych 
600,00 599,99 

b) środki własne 0,00 7.068,61 

  naprawa przepustu drogowego - 5.499,99 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych - 303,51 

  zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki - 891,02 

  zakup wyposażenia do świetlicy - 276,00 

  remont piłko chwytów, montaż siedzisk - 98,09 

13. Krobusz 16.959,73 18.678,89 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 16.959,73 16.947,87 

  wydatki bieżące 16.959,73 16.947,87 

  remont rowu gminnego 12.600,00 12.599,99 

  utrzymanie terenów zielonych 209,73 207,73 

  odnowienie tablic informacyjnych 200,00 199,20 

  zakup sprzętu sportowego 150,00 140,95 

  organizacja spotkania wielopokoleniowego 800,00 800,00 

  remont odcinka drogi gminnej 3.000,00 3.000,00 

b) środki własne 0,00 1.731,02 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych - 198,62 

  zakup paliwa do kosiarki, utrzymanie terenów zielonych - 148,40 

  udrożnienie rowu - 1.384,00 

14. Laskowiec 10.106,62 10.715,47 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 10.106,62 10.106,62 

  wydatki bieżące 10.106,62 10.106,62 

  organizacja spotkania wielopokoleniowego 1.200,00 1.200,00 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych 8.906,62 8.906,62 

b) środki własne 0,00 608,85 

  naprawa gzymsu na budynku świetlicy - 608,85 

15. Ligota Bialska 19.694,06 30.586,70 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 19.694,06 19.694,06 

  wydatki bieżące 19.694,06 19.694,06 

  

zagospodarowanie i doposażenie terenu rekreacyjno-

zabawowego 
4.944,06 4.944,06 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych 1.800,00 1.800,00 

  zakup i montaż rur kanalizacyjnych 1.250,00 1.250,00 

  doposażenie jednostki OSP w sprzęt 4.700,00 4.700,00 

  zakup urządzeń na boisko 7.000,00 7.000,00 

b) środki własne 0,00 10.892,64 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych - 251,42 

  zakup materiałów budowlanych do remontu remizy - 3.368,77 

  zakup i montaż rur kanalizacyjnych - 226,00 

  czyszczenie kanalizacji deszczowej - 1.000,00 

  zakup paliwa do kosiarek - utrzymanie terenów zielonych - 55,46 

  remont oświetlenia na boisku sportowym - 5.745,99 
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  zakup wyposażenia do świetlicy - 245,00 

16. Łącznik 34.611,70 120.234,83 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 34.611,70 34.608,05 

  wydatki bieżące 19.611,70 19.608,05 

  organizacja Parady Orkiestr 10.000,00 9.997,17 

  zagospodarowanie placu przed remizą 3.000,00 3.000,00 

  doposażenie jednostki OSP 6.611,70 6.610,88 

  wydatki majątkowe 15.000,00 15.000,00 

  modernizacja Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji 15.000,00 15.000,00 

b) środki własne 0,00 85.626,78 

  zakup i montaż barierek na przepuście drogowym  - 2.720,99 

  

wykonanie odwodnienia na ul. Sportowej wraz  

z udrożnieniem kanalizacji, montaż studni i wpustu 

ulicznego 

- 14.145,00 

  zakup radiotelefonów do OSP - 3.241,20 

  

naprawa studzienki kanalizacji deszczowej na ul. Reja  

i Sportowej 
- 2.054,50 

  zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych - 861,77 

  

zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu przy 

budynku sportowym 
- 42.510,69 

  remont kapitalny szatni sportowej - 20.092,63 

17. Miłowice 11.318,03 15.821,73 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 11.318,03 11.318,03 

  wydatki bieżące 11.318,03 11.318,03 

  remont świetlicy wiejskiej 11.318,03 11.318,03 

    . . 

b) środki własne 0,00 4.503,70 

  remont placu zabaw - 1.230,01 

  zakup materiałów budowalnych oraz remont świetlicy - 3.273,69 

18. Mokra 11.941,04 21.940,04 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 11.941,04 11.940,04 

  wydatki bieżące 11.941,04 11.940,04 

  zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 11.000,00 11.000,00 

  organizacja spotkania wielopokoleniowego 780,04 780,04 

  zakup wyposażenia do świetlicy 161,00 160,00 

b) środki własne 0,00 10.000,00 

  zakup urządzeń na plac zabaw (z darowizny) - 10.000,00 

19. Nowa Wieś 14.121,57 15.475,25 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym|: 14.121,57 14.091,67 

  wydatki bieżące 14.121,57 14.091,67 

  docieplenie świetlicy wiejskiej 4.700,00 4.700,00 

  remont drogi gminnej 6.700,00 6.700,00 

  organizacja spotkania seniorów z dziećmi 2.221,57 2.191,67 

  konserwacja urządzeń na placu zabaw 500,00 500,00 

b) środki własne 0,00 1.383,58 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych - 1.383,58 

20. Ogiernicze 11.941,04 12.089,34 
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a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 11.941,04 11.704,14 

  wydatki bieżące 11.941,04 11.704,14 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych 2.163,22 2.028,61 

  organizacja pokazu "Pierwsza pomoc" 541,04 438,77 

  remont kanalizacji deszczowej 9.236,78 9.236,76 

b) środki własne 0,00 385,20 

  zakup materiałów budowlanych do remontu remizy - 385,20 

21. Olbrachcice 18.794,15 52.536,65 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 18.794,15 18.794,15 

  wydatki bieżące 18.794,15 18.794,15 

  remont kanalizacji burzowej w Olbrachcicach 16.894,15 16.894,15 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych 1.900,00 1.900,00 

b) środki własne 0,00 33.742,50 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych - 1.074,52 

  czyszczenie drogi po nawałnicy - 1.500,00 

  

zakup wyposażenia, materiałów budowlanych oraz remont 

remizy 
- 10.454,31 

  czyszczenie kanalizacji deszczowej - 1.000,00 

  odwodnienie drogi gminnej - 17.105,85 

  

zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz zakup 

paliwa do utrzymania terenów zielonych 
- 2.245,65 

  renowacja placu zabaw - 344,67 

  zakup farby na świetlice - 17,50 

22. Otoki 13.117,83 13.117,83 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 13.117,83 13.117,83 

  wydatki bieżące 5.116,68 5.116,68 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych 2.616,68 2.616,68 

  renowacja tablic ogłoszeniowych 2.500,00 2.500,00 

  wydatki majątkowe 8.001,15 8.001,15 

  remont kapitalny świetlicy wiejskiej - kolejny etap prac 8.001,15 8.001,15 

23. Pogórze 28.589,26 36.927,70 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 28.589,26 28.589,26 

  wydatki bieżące 28.589,26 28.589,26 

  pielęgnacja terenów zielonych 2.000,00 2.000,00 

  zakup mundurów wyjściowych dla strażaków 8.287,00 8.287,00 

  organizacja spotkania wielopokoleniowego 6.100,00 6.100,00 

  zakup wyposażenia do namiotu 3.200,00 3.200,00 

  renowacja terenu rekreacyjno-sportowego 9.002,26 9.002,26 

b) środki własne 0,00 8.338,44 

  zakup materiałów budowlanych oraz remont remizy - 5.948,19 

  zakup środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy - 598,82 

  

zakup środków chwastobójczych, kory- utrzymanie 

terenów zielonych 
- 299,74 

  

opłata za przyłączenie do sieci energetycznej - boisko 

sportowe 
- 1.060,75 

  remont placu zabaw - 430,94 

24. Prężyna 17.098,18 53.873,22 
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a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 17.098,18 17.096,69 

  wydatki bieżące 7.598,18 7.596,69 

  zagospodarowanie skarpy 600,00 599,20 

  zakup i montaż kratek ściekowych 2.500,00 2.500,00 

  wybrukowanie przystanku autobusowego 500,00 500,00 

  remont remizy strażackiej 3.998,18 3.997,49 

  wydatki majątkowe 9.500,00 9.500,00 

  remont drogi gminnej 9.500,00 9.500,00 

b) środki własne 0,00 36.776,53 

  remont drogi gminnej - 31.500,00 

  

zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych oraz 

remont remizy 
- 1.686,21 

  naprawa studzienki kanalizacji deszczowej - 485,00 

  

zakup paliwa oraz części do kosiarki - utrzymanie terenów 

zielonych 
- 256,09 

  remont wiaty przystankowej - 536,53 

  zakup wyposażenia oraz remont budynku świetlicy - 2.312,70 

25. Radostynia 20.767,02 42.697,38 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 20.767,02 20.746,64 

  wydatki bieżące 767,02 746,64 

  utrzymanie terenów zielonych 767,02 746,64 

  wydatki majątkowe 20.000,00 20.000,00 

  

opracowanie dokumentacji na budowę drogi transportu 

rolnego 
12.000,00 12.000,00 

  zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 8.000,00 8.000,00 

b) środki własne 0,00 21.950,74 

  naprawa przepustu drogowego - 492,00 

  

opracowanie dokumentacji na budowę drogi transportu 

rolnego 
- 8.000,00 

  udrożnienie rowów - 12.960,00 

  zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - 400,00 

  naprawy w budynku świetlicy - 98,74 

26. Rostkowice 14.121,57 18.732,79 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 14.121,57 14.109,99 

  wydatki bieżące 14.121,57 14.109,99 

  zagospodarowanie skarpy 14.121,57 14.109,99 

b) środki własne 0,00 4.622,80 

  remont remizy - 650,00 

  

zakup i wymiana okien, drzwi i wyposażenia w szatni 

sportowej 
- 3.972,80 

27. Solec 13.913,90 25.113,45 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 13.913,90 13.913,89 

  wydatki bieżące 11.671,22 11.671,21 

  organizacja spotkania wielopokoleniowego 1.000,00 1.000,00 

  renowacja tablic informacyjnych 1.000,00 1.000,00 

  wykonanie ogrodzenia przy altanie wiejskiej 4.000,00 4.000,00 

  zagospodarowanie terenu na wjeździe do wsi 2.913,90 2.913,89 

  wymiana urządzeń na placu zabaw 2.757,32 2.757,32 
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  wydatki majątkowe 2.242,68 2.242,68 

  doposażenie placu zabaw 2.242,68 2.242,68 

b) środki własne 0,00 11.199,56 

  

wykonanie i zamontowanie barierek uniemożliwiających 

wjazd na działkę 
- 1.500,00 

  zakup urządzeń na plac zabaw (częściowo z darowizny) - 8.172,68 

  remont dachu świetlicy - 1.526,88 

28. Śmicz 23.605,18 27.009,34 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 23.605,18 23.596,50 

  wydatki bieżące 605,18 596,50 

  organizacja "Majówki dla dzieci" 500,00 496,49 

  zakup środków do pielęgnacji terenów zielonych 105,18 100,01 

  wydatki majątkowe 23.000,00 23.000,00 

  remont nawierzchni drogi gminnej 15.000,00 15.000,00 

  budowa mini boiska treningowego do piłki nożnej 8.000,00 8.000,00 

b) środki własne 0,00 3.412,84 

  zakup papy do remontu dachu remizy - 370,55 

  

zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - 

utrzymanie terenów zielonych 
- 512,30 

  zakup telewizora do świetlicy (z darowizny) - 2.529,99 

29. Wasiłowice 24.989,64 12.494,82 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 12.494,82 12.494,82 

  wydatki majątkowe 12.494,82 12.494,82 

  zagospodarowanie terenu gminnego 12.494,82 12.494,82 

30. Wilków 12.944,78 16.882,85 

a) środki z funduszu sołeckiego, w tym: 12.944,78 12.944,78 

  wydatki bieżące 12.944,78 12.944,78 

  remont drogi gminnej 12.944,78 12.944,78 

b) środki własne 0,00 3.938,07 

  zakup kamienia do remontu dróg polnych - 994,06 

  zakup materiałów budowalnych do remontu remizy  2.425,79 

  naprawa dachu budynku świetlicy - 258,12 

  zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych - 260,10 

Razem wydatki 498 062,35 773.705,55 

  fundusz sołecki 498.062,35 497.619,23 

  środki własne - 276.086,32 

 

Mieszkańcy Gminy Biała, aktywnie uczestniczą w realizacji funduszu sołeckiego, jak widać 

stawiają przede wszystkim na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, wykonanie 

przedsięwzięć posłużyło na poprawę warunków jak i wizerunku danej miejscowości. 
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6. MIENIE KOMUNALNE 
 

Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami Gminy Biała: 

• Uchwała Rady Miejskiej w Białej nr XIV.183.2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała 

• Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 zatwierdzonym 

zarządzeniem NR OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30 stycznia 2017 r. 
 

6.1.  Zasób mienia  
 

Grunty stan na 31 grudnia 2018 roku 

Gmina Biała była właścicielem nieruchomości o pow. 467,5306 ha 

• 66,9342 ha położonych jest na terenie miasta Biała 

• 400,5964 ha położonych jest na obszarze wiejskim 

Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosiła 12 402 617,68 zł 

Budynki komunalne - stan na 31 grudnia 2018 roku 

Lp. Rodzaj budynku, budowli 

Ilość Ilość Ilość 

Wartość [zł] Miasto 

Biała 

Tereny 

wiejskie 

Gmina 

Biała 

1 Budynki mieszkalne i gospodarcze 68 37 105 14 292 355,04 

2 Obiekty OSP  20 20 1 077 273,68 

3 

Obiekty kulturalno-oświatowe 

(przedszkola, świetlice, ośrodki 

kultury) 

1 4 5 3.519.796,95 

4 Obiekty sportowe 3 5 8 936.914,83 

5 Obiekty usługowo-handlowe 1 2 3 228.750,47 

6 Inne obiekty 7 16 23 1.528.146,44 
 Razem: 85 88 173 21.595.237,41 

 

Szczegółowy wykaz budników komunalnych znajduje się w „Sprawozdaniu                                       

z wykonania budżetu za rok 2018” na stronie biuletynu informacyjnego Gminy Biała  

w załączniku „Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 

31 grudnia 2018 roku” 

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym - stan na 31 grudnia 2018 roku 

Gmina Biała jest właścicielem 67 działek o pow. 8,0383 ha i wartości 2.238.945,00 zł. 

• 8 działek o pow. 0,4413 ha położonych jest na obszarze wiejskim 

• 59 działek o pow. 7,5970 ha położonych jest w mieście Biała 

Trwały zarząd - stan na 31 grudnia 2018 roku 

Grunty Gminy Biała będące w trwałym zarządzie - 27 działek o łącznej powierzchni  

5,1687 ha  

• z tego 25 działek o pow. 3,9112 ha położonych jest na obszarze wiejskim 
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• z tego 2 działki o pow. 1,2575 ha położonych jest w mieście Biała 

Budynki będące w trwałym zarządzie 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej ul. Tysiąclecia 16 posiada 7 budynków o łącznej 

wartości 1.670.017,88 zł 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a posiada 6 budynków              

o łącznej wartości 3.763.832,12 zł 

 

6.2. Planowany obrót mieniem 

 

Zgodnie z planem wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 

zatwierdzonym zarządzeniem nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30 stycznia 

2017 r. oraz zarządzeniem nr OR.0050.638.2018 Burmistrza Białej z dnia 31 stycznia 2018 r. 

określającym plan obrotu nieruchomościami na rok 2018, w Gminie zaplanowano niżej 

przedstawiony obrót mieniem. 

  

Sprzedaż lokali i budynków (plan i realizacja) 

Lp. Obręb Oznaczenie nieruchomości 

Planowana 

forma 

zbycia 

Czy zostało 

zrealizowane 

1 

Nowa 

Wieś 

Prudnicka 

Nowa Wieś Prudnicka  

działka 522/91 o pow. 0,0480 ha 
Przetarg Tak 

2 Biała 
Biała ul. Nyska 

 działka 444 m.4 o pow. 0,0480 ha 
Przetarg Tak 

3 Prężyna 
Prężyna 

 działka 603 o pow. 0,0500 ha 
Przetarg Tak 

4 Biała 

Lokal mieszkalny w Białej  

ul. Prudnicka wraz z udziałem 

w działka 1279/1, 1280/1 i 1281/1 

sprzedaż na 

rzecz najemcy 

Nie 
(wycofanie się najemcy 

z zakupu) 

5 Biała 

Lokal użytkowy nr 2U w Białej 

ul. Prudnicka 4 wraz z udziałem 

1031/1000 części w działce 

1093 m.18 o pow. 0,0343 ha 

przetarg Tak 

6 Biała 

Lokal użytkowy 2U w Białej ul. 

Armii Krajowej 2-4 w klatce 

schodowej 2 

przetarg Tak 

 

Sprzedaż działek gruntów (plan i realizacja) 

Lp. obręb 
Oznaczenie 

nieruchomości 

planowana 

forma zbycia 

Czy zostało 

zrealizowane 

1. Radostynia 
Działka 334/79 m.1 

o pow. 0,1358 ha 
przetarg Tak 

2. Wilków 
Działka 258/2 m.3 

o pow. 0,0176 ha 
przetarg Tak 

3. Krobusz 
Działka 382/2 m.2 

o pow. 0,4158 ha 
przetarg Tak 
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4. Solec 
Działka 80 m. 

2 o pow. 0,5675 ha 
przetarg Tak 

5. Ogiernicze 
Działka 95 m.1 

o pow. 0,0400 ha 

przetarg ograniczony do 

właścicieli działek 

Nie 
(przeniesienie 

sprzedaży na 2019r.) 

6. Ogiernicze 
Działka 96 m.1 

o pow. 0,8887 ha 
przetarg Nie 

7. Chrzelice 
Działka 1325 m.7 

o pow. 0,0504 ha 

sprzedaż bez przetargu 

na polepszenie 

warunków 

zagospodarowania 

Tak  
(podpisanie aktu 

notarialnego nastąpiło 

w I kwartale 2019r.) 

8. Mokra 
Działka 571/33 m.1 

o pow. 0,0362 ha 

sprzedaż bez przetargu 

na polepszenie 

warunków 

zagospodarowania 

Tak 
(podpisanie aktu 

notarialnego nastąpiło 

w I kwartale 2019r.) 

9. Ligota Bialska 
Działka 467 m.3 

o pow. 0 0590 ha 
przetarg 

Nie 
(wstrzymanie 

sprzedaży) 

10 Chrzelice 
Działka 1249 m.7 

o pow. 0,1066 ha 
przetarg 

Nie 
(przeniesienie 

sprzedaży na 2019r.) 
 

Oprócz zaplanowanych sprzedaży przedstawionych w powyższych tabelach planowano 

nabycie 3/8 części w nieruchomości położonej w Białej ul. Prudnicka 23 oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów i budynków jako działka 1313 km. 20 o powierzchni 0,0382 ha. 

Nabycie nie zostało dokonane ze względu na wysokie warunki cenowe. 

Pomimo niewykonania planu sprzedaży nieruchomości na 2018r. określonego zarządzeniem, 

w trakcie roku dokonano sprzedaży innych nieruchomości, co pozwoliło na wykonanie 

finansowe planu sprzedaży w 95,4%. Szczegółowe dane dotyczące obrotu nieruchomościami 

zostały przedstawione w punkcie 3. 

 

6.3. Zrealizowany obrót mieniem  
 

Nabycie nieruchomości: 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku I Ns 137/18 z dnia 18 października 2018 roku 

Gmina Biała nabyła w drodze spadku nieruchomość położoną w Ogierniczu, działka 78 k. m 1 

o pow. 0,0594 ha 

 

Sprzedaż działek gruntu: 
 

• aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 1420/2018 z dnia 12.04.2018 roku 

zbyto działkę gruntu 258/2 m.3 o pow. 0,0176 ha, położoną w Wilkowie 

• aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 1855/2018 z dnia 18.05.2018 roku 

zbyto działkę gruntu 80 m.2 o pow. 0,5675 ha, położoną w Solcu 

• aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2731/2018 z dnia 03.08.2018 roku 

zbyto działkę gruntu 382/4 m.2 o pow. 0,4158 ha położoną w Krobusz 

• aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2716/2018 z dnia 03.08.2018 roku 

zbyto działkę gruntu 334/79 m.1 o pow. 0,1358 ha, położoną w Radostyni 
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Sprzedaż budynków mieszkalnych: 

 

• aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 1413/2018 z dnia 12.04.2018 roku 

zbyto działkę gruntu zabudowanego 444 m.8 o pow. 0,0510 ha położoną w Białej  

ul. Nyska  

• aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 1427/2018 z dnia 12.04.2018 roku 

zbyto działkę gruntu zabudowanego 603 m.1 o pow. 0,0500 ha położoną w Prężynie   

• aktem notarialnym –umową sprzedaży repert: A 3286/2018 z dnia 18.09.2018 roku 

zbyto działkę gruntu zabudowanego nr 522/91 m.1 o pow. 0,0481 ha wraz z budynkiem 

mieszkalnym Nowa Wieś Prudnicka 

 

Sprzedaż lokali użytkowych: 
 

• aktem notarialnym –umową sprzedaży repert: A 1848/2018 z dnia 18.05.2018 roku 

zbyto lokal użytkowy U2 w Białej ul. Armii Krajowej 2-4 oraz udział 1462/10000 części 

w działce nr 1268/1 m.20 o pow. 0,0751 ha 

• aktem notarialnym –umową sprzedaży repert: A 2731/2018 z dnia 03.08.2018 roku 

zbyto lokal użytkowy U2 w Białej ul. Prudnicka 4 oraz udział 1031/10000 części  

w działce nr 1093 m. 18 o pow. 0,0343 ha 

• aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3279/2018 z dnia 18.09.2018 roku 

zbyto lokal użytkowy U1 w Białej ul. Rynek 23 oraz udział 14/100 części w działce nr 

1114 m.18 o pow. 0,0215 ha 

 

Jednocześnie w oparciu o decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku  

nr IN.I 7820.27.2017.AM Gmina Biała oddała bez otrzymania odszkodowania nieruchomości 

o powierzchni 0,0050 ha położone w miejscowości Dębina z przeznaczeniem pod budowę drogi 

rowerowej relacji Dębina – Moszna. Inwestycja ta była prowadzona przez Wojewodę 

Opolskiego. 

 

Dzierżawa, użyczenie i oddawanie do dysponowania nieruchomości gruntowych   Gminy 

Biała. 

 

Działki gruntu o łącznej powierzchni 20,9794 ha zostały na podstawie 109 umów 

wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym. 

Grunty rolne o pow. 2,5000 ha zostały oddane w użytkowanie osobom fizycznym 

korzystającym z przysługującego im prawa wynikające z art. 56 ust.1 ustawy karta nauczyciela. 

Zawarto 10 umów użytkowania. 

Gmina Biała ma podpisane 3 umowy użyczenia nieruchomości na cele publiczne. 
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6.4. Dochody z obrotu mieniem: 

 
Na tę grupę dochodów składały się następujące wpływy: 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan [zł] 
Wykonanie 

[zł] 

Stopień 

wykonania 

planu [%] 

1 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
46.606,00 46.332,18 99,4 

2 

Wpływy z przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności 

1.200,00 1.165,25 97,1 

3 
Dochody z dzierżawy składników 

majątkowych 
27.756,00 28.746,60 103,6 

4 
Wpływy z czynszów lokali 

mieszkalnych, użytkowych i garaży 
840.000,00 887.557,73 105,7 

5 ze sprzedaży mienia 440.000,00 419.565,00 95,4 

6 Odsetki od sprzedaży mienia na raty 1.000,00 605,98 60,6 

7 Wpływy Koszty opłat egzekucyjnych 5.050,00 3.825,53 75,8 

8 Zwrot z lat ubiegłych 3.300,00 3.283,20 99,5 

9 
Odsetki od nieterminowo regulowanych 

należności 
4.000,00 4.088,00 102,2 

10 
Pozostałe w płaty (opłaty za energię, 

reklamę, zwrot środków z lat ubiegłych) 
4.050,00 2.570,70 63,5 

Razem 1.372.962,00 1.397.740,17 101,8 

 

7. REALIZACJA STRATEGII PROGRAMÓW I PLANÓW 

 

7.1. Strategia Rozwoju Gminy Biała na lata 2014 – 2020  
 

Rada Miejska w Białej dnia 14 listopada 2014 r. uchwałą nr XXXIV.387.2014 przyjęła do 

realizacji Strategię Rozwoju Gminy na lata 2014–2020 z perspektywą do roku 2025, która jest 

podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, 

określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. 

Zapewnia ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się 

uwarunkowań politycznych. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne gospodarowanie 

własnymi zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, istniejąca 

infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych. 

Stanowi ona dokument planistyczny będący narzędziem stymulowania i projektowania rozwoju 

gminy. W ramach Strategii opracowane zostały założenia strategiczne oraz cele rozwojowe 

Gminy Biała, podporządkowane naczelnej wizji dokumentu: 

WIZJA GMINY BIAŁA 

„Gmina Biała – obszar z funkcjonalnymi rozwiązaniami poprawiającymi byt 

mieszkańców promujący rozwój i innowacje związane z tradycyjnymi branżami 

gospodarki oraz zielone miejsca pracy” 
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CEL 

STRATEGICZNY 

1 

Stworzenie 

warunków do 

zwiększenia liczby 

mieszkańców gminy 

CEL 

STRATEGICZNY 

2 

Wspieranie lokalnej 

aktywności 

gospodarczej  

i społecznej 

CEL 

STRATEGICZNY 

3 

Rozwój przestrzeni 

publicznych gminy 

Biała 

CEL 

STRATEGICZNY 

4 

Wypromowanie 

marki „Gmina 

Biała” 

CELE 

OPERACYJNE: 

CELE 

OPERACYJNE: 

CELE 

OPERACYJNE: 

CELE 

OPERACYJNE: 

1.1. Rozwój 

zasobów tkanki 

mieszkaniowej oraz 

działek budowlanych 

2.1. Rozwój centrum 

B+R związanego  

z rolnictwem 

3.1. Aranżacja 

przestrzeni 

publicznych 

4.1. Prowadzenie 

systematycznych 

działań 

informacyjnych  

i promocyjnych 

1.2. Wdrożenie 

programu 

imigracyjnego 

2.2. Rozwój małej 

przedsiębiorczości 

3.2. Wsparcie 

przedsięwzięć 

indywidualnych 

4.2. Organizacja 

imprez 

wyróżniających 

obszar w regionie 

1.3. Wsparcie rodzin 

z małymi dziećmi 

oraz seniorów 

2.3. Promocja OZE   

 

W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji gminy oraz efektywnej realizacji misji 

sformułowano cztery cele strategiczne, spójne z celami określonymi w Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego do 2020 roku. Każdemu celowi strategicznemu przypisano cele 

operacyjne oraz zadania, spodziewane efekty i mierniki realizacji im przypisane. 

Dla osiągnięcia założonych w Strategii celów, działania prowadzone na terenie gminy Biała 

przez samorząd gminy i jego jednostki organizacyjne, obejmują realizowane przedsięwzięcia 

sklasyfikowane tematycznie i skierowane na wzmocnienie rozwoju gospodarczego gminy oraz 

jej zrównoważony rozwój.  

Dla realizacji określonych części planu strategicznego opracowane zostały programy 

faktycznie skupiające się na konkretnych sprawach, czyli realizacja w krótszym horyzoncie 

czasowym (od 2 do 4 lat), z uwzględnieniem przewidywanych kosztów zadania, źródeł 

finansowania. 

Monitoring strategii, zgodnie z zapisami w analizowanym dokumencie jest prowadzony 

dwukrotnie podczas kadencji – w jej połowie i na koniec. Ostatnio był przeprowadzony  

w marcu 2017 roku. 

Zrealizowane zadania gminne w roku 2018 w ramach podejmowanych odpowiednio działań 

inwestycyjnych i społecznych zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 niniejszego raportu: 

Realizacja inwestycji gminnych w powiązaniu z dokumentami strategicznymi Gminy Biała. 
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7.2. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała 

 

Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023 (dalej: Program) został 

przyjęty uchwałą nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016r. 

Powiązany jest z innymi dokumentami strategicznymi Gminy Biała: 

• Strategią Rozwoju Gminy Biała na lata 2014 - 2020 z perspektywą do roku 2025  

(uchwała Nr XXXIV.387.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r.) 

• Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 

2008-2018 (uchwała Nr XVI/ 206/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2008r.) 

 

Celem Programu jest identyfikacja obszarów zaniedbanych miasta, wskazanie celów 

służących rewitalizacji Białej oraz przedsięwzięć pozwalających na ich osiągnięcie. 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne 

lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni                              

i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

Obszar zdegradowany to natomiast przestrzeń, w której zidentyfikowano stan 

kryzysowy, czyli – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych                         

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

a) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

b) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska,  obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi 

bądź stanu środowiska), 

c) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego 

wyposażenia  w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych 

usług lub ich niskiej  jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru,  niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu 

lub niskiej jakości terenów publicznych), 

d) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). 

 

Program został opracowany w oparciu o cykl moderowanych warsztatów oraz o dialog 

obywatelski i wnioski wypracowane podczas prac nas szeroko konsultowaną Strategią 

Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025. Według Programu, 

głównym problemem w zakresie rewitalizacji w Gminie Biała jest degradacja terenu miasta 

prowadząca do  występowania negatywnych zjawisk społecznych (w tym bezrobocie, wysoki 

poziom ubóstwa, gorszy od średniej dla Gminy poziom edukacji, niedostateczna aktywność 

mieszkańców, depopulacja i starzenie się społeczeństwa), gospodarczych (zamykanie 

istniejących podmiotów gospodarczych, brak chęci do inwestowania oraz otwierania nowych 

punktów handlowo-usługowych) oraz przestrzennej (budynki przeznaczone do rozbiórki, 

ogólny stan elewacji). Po zasięgnięciu opinii przedstawicieli zainteresowanych środowisk oraz 

samych mieszkańców miasta, wybrano obszar rewitalizacji. Zgodnie z założeniami Programu, 

cały teren miasta jest zdegradowany i jego zurbanizowana część podlega rewitalizacji. 
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 W Programie założono, że Biała stanie się miastem rozwijającym się w sposób 

zrównoważony, przy udziale mieszkańców otwartych na zmianę, o kwalifikacjach 

dostosowanych do lokalnego i regionalnego rynku pracy. Mieszkańcy mają być inicjatorami, 

współrealizatorami i uczestnikami projektów służących poprawie życia. Jako miejsce centralne 

wskazano rynek: tętniący życiem, nie blokowanym przez ruch samochodowy, 

zagospodarowany w sposób dostosowany dla osób starszych. Miasto przyciągać ma swoją 

historią, zamkiem, murami i wieżami obronnymi, tradycyjnym układem miasta. Dla wszystkich 

dostępne mają być miejsca spotkań, zarówno w zieleni parków i skwerów, jak i na powszechnie 

dostępnych obiektach sportowo-rekreacyjnych. Meble miejskie i obiekty małej architektury 

powinny współtworzyć obraz miasta spójny z historią i nowoczesną funkcjonalnością. Miasto 

ma sprzyjać działalności gospodarczej, zarówno wspomagającej usług publiczne,  związanej                   

z usługami i handlem. Natomiast działalność niezwiązana bezpośrednio z funkcjonowaniem 

miasta znajdzie swoją lokalizację na przeznaczonych do tego i właściwie przystosowanych 

terenach inwestycyjnych. 

W oparciu o powyższe określono trzy cele rewitalizacji służące osiągnięciu wyżej opisanej 

wizji: 

1) Aktywna i zamożna społeczność lokalna 

2) Nowoczesna infrastruktura miejska 

3) Miasto przyciąga mieszkańców, turystów i inwestorów 

 Założone w Programie tzw. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą ściśle powiązane 

i wzajemnie się dopełniają – realizowane są zarówno przez Urząd Miejski w Białej, jak również 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, Gminne 

Centrum Kultury oraz w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa „Przedmieście w Białej”. 

Działania rewitalizacyjne, które w 2018r. realizowano lub przygotowano do realizacji,                               

w większości przypadków dotyczą kilku przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czym kompleksowo 

wpisują się w wypełnianie założeń Programu. 

 Szczegółowe dane na temat realizacji Programu poprzez gminne inwestycje 

prowadzone w 2018r., a także zgłoszone do dofinansowania w tym okresie, przedstawiono  

w rozdziale 4 niniejszego raportu: Realizacja inwestycji gminnych w powiązaniu  

z dokumentami strategicznymi Gminy Biała. 

 Ponad zadania inwestycyjne podjęto szereg działań nieinwestycyjnych, które realizują 

Program. Do najważniejszych projektów nieinwestycyjnych Gminy Biała realizowanych przez 

Urząd Miejski w Białej w 2018r. można zaliczyć: 

 

Lp. Tytuł projektu 

1 

„Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju 

elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu 

stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej” 

 Zwiększono efektywność i jakość zarządzania procesami administracyjnymi  

w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, poprzez 

wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających elektronizację obsługi 

procesów w tych obszarach.  

• Ogólna kwota wydatków w projekcie: 1.989.193,45 zł 

• Dofinansowanie: 1.676.492,24 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

Przedsięwzięcie nr 10: Doskonalenie procedur obsługi mieszkańców w Urzędzie 

Miejskim 

Projekt zakończony w 2018r. Projekt realizowany jako projekt partnerski (w sumie 10 

jednostek samorządu terytorialnego) 

http://biala.gmina.pl/2207/1555/innowacyjna-jakosc-obslugi-inwestorow-rozbudowa-uslug-epodatnik-dla-rozwoju-elektronicznych-kompetencji-realizacji-procesow-obslugi-interesantow-w-celu-stworzenia-nowoczesnej-elektronicznej-administracji-publicznej.html
http://biala.gmina.pl/2207/1555/innowacyjna-jakosc-obslugi-inwestorow-rozbudowa-uslug-epodatnik-dla-rozwoju-elektronicznych-kompetencji-realizacji-procesow-obslugi-interesantow-w-celu-stworzenia-nowoczesnej-elektronicznej-administracji-publicznej.html
http://biala.gmina.pl/2207/1555/innowacyjna-jakosc-obslugi-inwestorow-rozbudowa-uslug-epodatnik-dla-rozwoju-elektronicznych-kompetencji-realizacji-procesow-obslugi-interesantow-w-celu-stworzenia-nowoczesnej-elektronicznej-administracji-publicznej.html
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Przeszkolono około 100 pracowników urzędów miejskich i urzędów gmin, 

wprowadzono internetowy system ePodatki  i EBO365 (Elektroniczne Biuro 

Obywatela) służące do załatwiania spraw urzędowych przez internet. Zakupiono 

niezbędny sprzęt informatyczny służący poprawie jakości obsługi mieszkańców 

wszystkich partnerskich gmin. 

2 „Mobilny Asystent Turystyczny” 

 Utworzenie i udostępnienie aplikacji na telefony komórkowe pn. Mobilny Asystent 

Turystyczny umożliwiającej zasięgnięcie informacji turystycznej i historycznej na 

temat wybranych obiektów gminy oraz miasta Biała. 

• Ogólna kwota wydatków: 6.150,00 zł 

Realizacja Programu: 

Przedsięwzięcie nr: 9: 

Wypromowanie marki „Gmina Biała” 

W 2018r. aplikacja dostępna w Google Play oraz iStore. Na dzień 31.12.2018r. trwały 

przygotowania do oznakowania obiektów w terenie i korzystania z aplikacji 

bezpośrednio przy obiekcie. 

3 „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!” 

 Propagowanie walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Biała, w tym miasta Biała, 

wśród własnych mieszkańców oraz mieszkańców czeskiej strony pogranicza.                         

W efekcie projektu m.in. powstanie album promujący Gminę Biała oraz zostanie 

zmodernizowana podstrona turystyczna Gminy Biała, przewidziano również 

wzajemne wycieczki oraz konkursy aktywizujące społeczność lokalną po obu stronach 

granicy. 

• Planowana kwota wydatków: 21.312,35 euro 

• Planowane dofinansowanie: 19.181,10 euro ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (18.115,49 euro) i budżetu państwa 

(1.065,61 euro) w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

Przedsięwzięcie nr 9: 

Wypromowanie marki „Gmina Biała” 

W listopadzie 2018r. rozpoczęto realizację projektu poprzez ogłoszenie konkursów 

aktywizujących społeczności lokalne po obu stronach granicy polsko-czeskiej 

(konkurs fotograficzny, konkurs „Akcja międzypokoleniowa”). Główne działania 

projektu (tj. wycieczki, wydanie albumu, modernizacja podstrony turystycznej Gminy 

Biała) zaplanowano na 2019r. Zakończenie projektu przewiduje się w IV kwartale 

2019r. 

4 „Demograficzne problemy naszych gmin na przestrzeni 25-lat partnerstwa” 

 Konferencja tematyczna z udziałem partnerskich gmin: Biała i Marienheide (Niemcy), 

połączona z udziałem gości z zagranicy w uroczystych obchodach 25-lecia partnerstwa 

• Koszty kwalifikowalne projektu: 17.873,13zł 

• Dofinasowanie do kosztów kwalifikowalnych projektu: 8.000,00 zł ze środków 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 

Przedsięwzięcie nr 9: 

Wypromowanie marki „Gmina Biała” 

Obchody 25-lecia partnerstwa gmin: Biała i Marienheide, odbyły się w dniach 18-

21.05.2018r. Centralnym punktem uroczystości była konferencja tematyczna, która 

miała miejsce w sali widowiskowo-konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białej. 

Ponadto goście z zagranicy zwiedzili Opole, zamek w Mosznej, muzeum wiejskie 

„Farska Stodoła” w Biedrzychowicach oraz wzięli udział w Jubileuszowej X Paradzie 

Orkiestr Dętych w Białej. 
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Z powyższego wynika, że Gmina Biała skutecznie realizuje Przedsięwzięcia Programu.                    

W 2018r. prowadzono szereg działań o różnorodnym charakterze, przy czym najwięcej  

środków angażowały projekty dotyczące budowy, przebudowy i modernizacji miejsc 

publicznych. Znaczna część działań prowadzona była z udziałem środków zewnętrznych, które 

Gmina Biała pozyskuje z wielu źródeł (fundusze UE, budżet krajowy i zagraniczny). Dzięki 

zastosowaniu różnych montaży finansowania, można było realizować kilka zadań 

jednocześnie, a w miejsce zakończonych podejmować kolejne.  

 

7.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała (dalej: PGN) został przyjęty uchwałą 

nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016r., a zmieniony uchwałą  

nr III.32.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018r. PGN jest dokumentem 

niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014-2020 m.in. na termomodernizację 

budynków, modernizację transportu publicznego czy wdrażania odnawialnych źródeł energii. 

Cel strategiczny PGN określono w następujący sposób: „Gmina Biała – obszar, na 

którym funkcjonują zasady gospodarki niskoemisyjnej oraz optymalne wykorzystanie energii, 

w tym energii ze źródeł odnawialnych”. 

PGN nie posiada końcowej daty obowiązywania, jednakże został opracowany, aby 

przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 

roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza. Główną 

podstawę dokumentu stanowi bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w Gminie Biała, 

w wyniku której określono ilość zużytej energii i emisji CO2 w roku 2014. Wyniki 

inwentaryzacji bazowej stanowią punkt wyjścia dla władz Gminy do podjęcia działań 

zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym  

i Protokole z Kioto. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że na terenie Gminy 

Biała w 2020 r. nie jest możliwy do osiągnięcia w całości cel redukcyjny określony w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym. 

W PGN określono zatem cel redukcyjny do osiągnięcia w 2020 r. w Gminie Biała  

w stosunku do roku bazowego w następujących wielkościach: 

• zmniejszenie o 0,62 % zużycia energii finalnej, tj. o 1 388,3 MWh na rok, 

•  zmniejszenie o 3,3 % wielkości emisji dwutlenku węgla, tj. o 2 387,68 Mg CO2 na rok. 

Wypełniając założenia PGN, władze Gminy Biała stale podejmują działania mające na celu 

efektywne wykorzystanie i wytwarzanie energii: 

• planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w obiektach 

gminnych, 

• planowanie oświetlenia miejsc publicznych oraz ulic, placów i dróg znajdujących się na 

terenie gminy, 

• planowanie i przygotowywanie zleceń wykonywania audytów efektywności 

energetycznej, 

• utrzymanie bieżącej infrastruktury energetycznej i oświetleniowej, 

• przygotowanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych związanych  

z zakupem energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów użytkowych, oświetlenia 

ulicznego, sygnalizacji świetlnych oraz placówek oświatowych i jednostek 

organizacyjnych w gminie, 

• rozliczanie zużycia energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii w zakresie 

oświetlenia ulicznego. 
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Ponad powyższe, podejmowano działania w dużej mierze o charakterze inwestycyjnym, 

co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów energii i paliw. Szczegółowe dane na temat 

realizacji PGN - poprzez gminne inwestycje prowadzone w 2018r. i zgłoszone do 

dofinansowania w tym  okresie - przedstawiono w rozdziale 4 niniejszego raportu: Realizacja 

inwestycji gminnych w powiazaniu z dokumentami strategicznymi Gminy Biała.  

Dodatkowo Gmina Biała zaplanowała w swoim budżecie na 2018r. kwotę 75.000,00 zł 

jako dofinansowanie do opracowania dokumentacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 

na odcinku Pogórze-Łącznik (wydatkowanie tej kwoty nastąpi w roku bieżącym).  

Należy przy tym zauważyć, iż każdy remont nawierzchni dróg położonych na terenie 

Gminy Biała (nawet w wyniku bieżącego utrzymania) czy remont budynków, wpływa na 

poziom emisji do powietrza. W niniejszym raporcie (rozdziale 4: Realizacja inwestycji 

gminnych w powiazaniu z dokumentami strategicznymi Gminy Biała) odniesiono się tylko do 

działań Gminy Biała, które ewidentnie oddziaływają  na zmniejszenie emisji. Urząd Miejski  

w Białej nie gromadzi informacji dotyczących inwestycji w budynkach czy terenach 

niestanowiących jej własności, aczkolwiek te również mają wpływ na emisję do powietrza (np. 

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian i dachów, instalacji opartych na 

odnawialnych źródłach energii).  

Od 2018r. na terenie m.in. Gminy Biała realizowany jest Program Priorytetowy 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze”, 

którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 

wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program ten skupia się na wymianie 

starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 

W dniu 28 marca 2018r. Rada Miejska w Białej przyjęła uchwałę nr XXIX.304.2018  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację 

inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. W 2018r. 

wypłacono 12 dotacji. 

Więcej informacji na temat realizacji PGN w Gminie Biała dostarczy Raport z realizacji 

i wdrażania PGN, który powinien zostać przedłożony Radzie Miejskiej co 4 lata począwszy od 

roku następnego po jego uchwaleniu. Najbliższy termin opracowania Raportu i przedłożenia 

go Radzie Miejskiej w Białej upływa w 2020r. 

 

7.4. Program ochrony środowiska 

 

Podstawowym dokumentem z ochrony środowiska, w gminie Biała, jest „Program 

ochrony środowiska Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” przyjęty 

uchwałą nr XVII.161.2016 z dnia 29 września 2016 r. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, 

Burmistrz przedstawia raport z realizacji Programu ochrony środowiska co 2 lata. Raport                      

z realizacji programu ochrony środowiska został wykonany w 2018 r. i przedstawiony na Sesji 

Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2018 r. 

 

Wszystkie zadania ujęte w Programie ochrony środowiska zostały wykonane. 

 

Zagadnieniem opisanym w raporcie z realizacji programu ochrony środowiska było 

zanieczyszczenie powietrza. 

Obecnie dużym problemem w Polsce jest zanieczyszczenie powietrza powodujące 

powstawanie smogu. Na terenie gminy Biała nie ma punktów pomiarowych jakości powietrza 

w ramach monitoringu prowadzonego przez WIOŚ w Opolu, najbliższe znajdują się                                   

w Prudniku i Głogówku. Ocena jakości powietrza na terenie gminy jest prowadzona przy 

wykorzystaniu metody modelowania matematycznego. 
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Na terenie gminy Biała nie stwierdzono przekroczeń stężenia NO2, SO2, nie występują miejsca, 

gdzie poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne wg obowiązujących przepisów oraz nie 

występują miejsca, gdzie poziom pól elektromagnetycznych przekracza wartości dopuszczalne 

wg obowiązujących przepisów. 

Problemy występowały w przypadku zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, pyłem 

zawieszonym PM10 i pyłem PM2.5, gdzie poziomy stężeń przekraczały wartości dopuszczalne. 

Pyły o wielkości ziaren do 10 µm i do 2.5 µm charakteryzuje się wieloróżnorodnością 

występowania. Poziomy stężenia tych pyłów zależą między innymi od emisji z kotłowni 

opalanych węglem, natężenia ruchu samochodów, warunków meteorologicznych oraz 

warunków rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. W celu ograniczenia wielkości emisji pyłu PM 

10, benzo(a)pireni i pyłu PM2.5 wykonano zadania ujęte w Programie ochrony środowiska oraz 

wiele innych zadań wpływających na poprawę jakości powietrza, takich jak remonty dróg, 

chodników, budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacje budynków, modernizacje 

kotłowni i inne. 

Zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, raport                     

z realizacji programu ochrony środowiska został wysłany do Starostwa Powiatowego                               

w Prudniku. 

 

Dotacje w ochronie środowiska w 2018 r. 

 

1. Dotacje do wymiany pieców węglowych na ekologiczne 

 

Na sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2018 r. została przyjęta uchwała  

nr XXIX.304.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na 

ekologiczne. 

Na realizację w/w uchwały w budżecie gminy zarezerwowano kwotę 30 tys. zł., po 1 tys. zł na 

każdą inwestycję. 

W roku 2018 złożono 15 wniosków na dofinansowanie  wymiany węglowych źródeł 

ogrzewania na ekologiczne. Wypłacono 12 dotacji, 3 wnioskodawców złożyło rezygnację  

z ubiegania się o dotację ze względu na możliwość otrzymania większej dotacji z programu 

„Czyste powietrze”, prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu. Program „Czyste powietrze” został uruchomiony we wrześniu 

2018 r. i jest on skierowany do osób fizycznych z terenu całej Polski. 

 

2. Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Rada Miejska w Białej uchwałą nr XIII.120.2016 określiła zasady udzielania z budżetu 

gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Biała. 

W roku 2016 udzielono 9 dotacji a w roku 2017 udzielono 10 dotacji do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W styczniu 2018 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków na dofinansowanie do 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Biała 

Nabór wniosków trwał od 25 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. następnie nabór został 

przedłużony od 10 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r. 

W trakcie naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków i wszystkim wnioskodawcom wypłacono dotację po 3 000 zł. 

Łącznie, od roku 2016 do końca 2018 roku udzielono 22 dotacji do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 
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7.5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
 

Rada Miejska w Białej uchwałą nr XX.247.2013 przyjęła Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012 – 2032. Na tej podstawie  

co roku są ogłaszane nabory wniosków dla osób zainteresowanych udzieleniem 

dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest. 

W 2018 roku nabór wniosków trwał od 6 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. 

W trakcie naboru przyjęto 30 wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Biała. 

Na realizację programu Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 85% zadania, w kwocie 21 960,65 zł, 

15% kosztów zadania pokrywali wnioskodawcy. 

Wykonawcą prac była firma „Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o. z Warszawy, wybrana                       

w formie przetargu zapytanie o cenę. 

Łącznie w 2018 r. z terenu gminy Biała usunięto 57,818 Mg wyrobów zawierających azbest                       

z 28 posesji (dwie osoby zrezygnowały z usunięcia azbestu w 2018 r.). 

Co roku, wszystkim  chętnym wnioskodawcom była udzielana dotacja do usunięcia wyrobów 

zawierających azbest. 

 

7.6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   

       przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy 

Biała a także uwzględniającym ustalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa Opolskiego” jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Biała”, które Rada Miejska w Białej uchwaliła w 1997 roku (uchwała 

nr XXXI/230/97 z dnia 25 kwietnia 1997r.). Dokument ten podlegał na przestrzeni czasu 

zmianom, a ostatnia, obowiązująca na dzień sporządzania niniejszego raportu, to zmiana 

uchwalona w 2014 roku uchwałą Rady Miejskiej w Białej nr XXXIII.380.2014 z dnia 24 

października 2014 roku. Kolejne zmiany studium podyktowane były zmianami                                        

w obowiązujących w tym czasie ustaw, wejściem w życie nowych, a także planami 

inwestycyjnymi Gminy, osób prywatnych i firm.    

 

Gmina Biała zajmuje powierzchnię 19.500 tyś. ha, z czego 3.920 ha jest objęta 17 miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 4,9 % powierzchni całej gminy. 

Obowiązujące plany obejmują teren miasta Biała, wsi Solec, Gostomia, Rostkowice, Wilków, 

Łącznik, Pogórze i Chrzelice. Pozostałe plany sporządzone były na potrzeby budowy 

infrastruktury wodociągowej, drogowej i na potrzeby budowy farm wiatrowych. Obowiązujące 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. 

 

Lp                          Nazwa prawa miejscowego. 
Nr Uchwały Rady Miejskiej w 

Białej. 

Publikacja w Dzienniku 

Urzędowym. 

1 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi SOLEC 

Nr XXX/316/2006 RM w 

Białej z dnia 30 czerwca 2006r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 55 z dnia 

18 sierpnia 2006r., poz.1710 

2 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi GOSTOMIA 

Nr XXX/314/2006 RM w 

Białej z dnia 30 czerwca 2006r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 54 z dnia 

16 sierpnia 2006r., poz.1682 

3 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi ROSTKOWICE 

Nr XXX/315/2006 RM w 

Białej z dnia 30 czerwca 2006r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 55 z dnia 

18 sierpnia 2006r., poz.1709 
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4 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi WILKÓW 

Nr XXX/317/2006 RM w 

Białej z dnia 30 czerwca 2006r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 56 z dnia 

23 sierpnia 2006r., poz.1732 

5 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta BIAŁA 

Nr XXV/284/2009 RM w 

Białej z dnia 31 sierpnia 2009r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 87 z dnia 

26 października 2009r., 

poz.1282 

6 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów lokalizacji 

farmy wiatrowej na gruntach wsi 

BROWINIEC POLSKI-

ROSTKOWICE - WILKÓW. 

Nr XXXVII/411/10 RM w 

Białej z dnia 5 listopada 2010r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 160 z 

dnia 30 grudnia 2010r., 

poz.1900 

7 

Uchwała zmieniająca mpzp terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na 

gruntach wsi BROWINIEC POLSKI -

ROSTKOWICE - WILKÓW, w 

zakresie stawki procentowej. 

Nr XXXII.362.2014 RM w 

Białej z dnia 12 września 2014r. 

Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 26 

września 2014r., poz.2090 

8 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi ŁĄCZNIK 

Nr III.23.2011 RM w Białej z 

dnia 10 lutego 2011r. 

Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33 z dnia 

04 kwietnia 2011r., poz.420 

9 Zmiana m.p.z.p miasta BIAŁA 

Nr XXXIV.389.2014 RM w 

Białej z dnia 14 listopada 

2014r. 

Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 3 

grudnia 2014r., poz.2696 

10 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi POGÓRZE 

Nr XII.104.2015 

RM w Białej z dnia 

23 grudnia 2015r. 

Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 15 

stycznia 2016 r. poz. 165 oraz 

w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 8 

lutego 2016r. Poz.366   

11 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi 

GOSTOMIA 

Nr XV.139.2016 

RM w Białej z dnia 29 kwietnia 

2016r. 

Dz. Urz. Woj. Op. z 16 maja 

2016r., poz. 1109 

12 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi CHRZELICE 

Nr XVII.160.2016 RM w Białej 

z dnia 29 września 2016r. 

Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 12 

października 2016r. ,poz. 2099 

13 Zmiana m.p.z.p. miasta BIAŁA 
Nr XXIV.236.2017 RM w 

Białej z dnia 29 czerwca 2017r. 

Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 14 

lipca 2017 r., poz. 1962 

 

Obowiązujące studium oraz plany miejscowe dostępne są na stronie BIP-u Urzędu 

www.bip.biala.gmina.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”. 

Na terenach objętych planami miejscowymi, czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na 

budowę dla planowanych inwestycji znacząco się skrócił. W 2018 roku wydałem 14 wypisów 

i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, celem sporządzenia 

dokumentacji projektowych. W 2018 r., w związku z dużym ruchem związanym z obrotem 

ziemią (kupno/sprzedaż), wydano 113 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie 

miejscowym, które były przedkładane wraz z innymi dokumentami w Kancelariach 

Notarialnych i bankach. 

Inwestycje planowane do realizacji na terenach nie objętych planami przestrzennymi, 

wymagają ustalenia dla nich warunków zabudowy, w decyzjach o warunkach zabudowy                         

i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                               

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.). W 2018 roku, 

wydałem ogółem 26 takich decyzji, natomiast w latach poprzednich ilość ta oscylowała                          

w granicach 30-40 szt. rocznie. Wydane decyzje dotyczyły głównie inwestycji związanych                    

z zabudową zagrodową (budynki gospodarcze – 7 decyzji, budynki produkcji zwierzęcej - 1 

decyzja, wiaty na sprzęt i maszyny rolnicze – 4 decyzje); zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną – 11 decyzji, a także z zabudową usługową – 3 decyzje. Zmniejszenie ilości 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynika z coraz większej 

http://www.bip.biala.gmina.pl/
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powierzchni terenu gminy objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

oraz dużej ilości inwestycji, których realizacja może odbywać się zgodnie z art. 29 ustawy 

Prawo budowlane, po ich uprzednim zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

Od wydanych w 2018 roku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie 

wpłynęło żadne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Ostatnie 

odwołanie miało miejsce w 2015 roku, które po przeanalizowaniu ustaleń decyzji w zakresie 

zgodności z przepisami prawa oraz sprawdzeniu przeprowadzonej procedury administracyjnej, 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu odrzuciło i utrzymało decyzję w mocy.   

 

Zgodnie z art. 32 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 

ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych z uwzględnieniem wydanych decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wniosków w sprawie sporządzenia 

bądź zmiany planu miejscowego. Wyniki sporządzonej analizy, po uzyskaniu opinii gminnej 

komisji urbanistyczno-architektonicznej, burmistrz przekazuje radzie gminy co najmniej raz  

w czasie kadencji rady. Rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów 

miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje 

działania w celu doprowadzenia ich do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

W 2012 roku dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 

Biała wraz z oceną obowiązującego w tym czasie „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała” i planów miejscowych. Sporządzona analiza 

wykazała częściowy brak aktualności dokumentów planistycznych, spowodowany głównie 

wejściem w życie (w okresie ich obowiązywania) nowych ustaw, znacznych zmian  

w wymogach niektórych ustaw, w tym szczególnie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, a także potrzebę dostosowania jego zapisów do nowo uchwalonego w tym 

czasie „Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego”. W związku  

z planowanymi inwestycjami na terenie Gminy Biała, a związanymi min. z gazyfikacją miasta 

Biała, budową nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-

ów), wyznaczeniem dodatkowych terenów pod lokalizację ogniw fotowoltaicznych, terenów 

pod urządzenia związane z gospodarką ściekową, a także złożonych wniosków o zmianę 

planów, w bieżącym roku dokonana zostanie kolejna oceny aktualności obowiązującego 

Studium i planów miejscowych. Wykonaną analizę wraz z jej wynikami przedłożę  

i zaprezentuję Radzie Miejskiej na sesji, celem podjęcia stosownej uchwały. Analiza wskaże 

nam te dokumenty planistyczne, które winny podlegać zmianie oraz określi ich zakres, celem 

dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, a także realizacji planowanych gminnych 

i prywatnych inwestycji. 

 

7.7. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

       i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018 – 2020 
 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-

2020 opracowany został przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej i przyjęty został 

uchwałą nr  XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 roku.  Zakres planu 

zgodny jest z wytycznymi zapisanymi w art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2018.1152). 

Zakresu usług świadczony przez spółkę WiK w zakresie wodno-kanalizacyjnym zgodny jest  

z zapisami planu i został szczegółowo opisany w pkt. 2 planu.   
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W zakresie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych wymienionych w pkt. 3 planu w roku  

2018 wykonano zadania inwestycyjne : 

 

Zaopatrzenie w wodę: 

 

• remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Szynowice w Białej – 

wymieniono ok. 800 mb sieci wodociągowej fi 110 mm oraz 33 przyłącza 

wodociągowe  do nieruchomości. Łączny koszt zadnia wyniósł 280 000 zł. 

 

Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków: 

 

• przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej – rozbudowa oczyszczalni 

ścieków na ulicy Łąkowej w ramach której wykonano reaktor biologiczny, zbiorniki 

magazynowe osadu nadmiernego, pompownie ścieków surowych, zbiornik 

uśredniający ścieków dowożonych, studnię pompową ścieków oczyszczonych oraz 

budynki techniczne i wiaty. Koszt wykonania obiektu to 5.276.700 zł.  Zadanie 

dofinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020 

działanie 5.4. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przebudowa 

oczyszczalni była największa inwestycją realizowaną przez Spółkę Wodociągi  

i Kanalizacja w Białej dotycząca gospodarki wodno – ściekowej. Pierwotny plan 

zakładał podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej miasta do oczyszczalni ścieków 

wybudowanej przez firmę „Ustronianka” a zlokalizowanej w okolicy ulicy 

Opolskiej. Taka konieczność wystąpiła z uwagi na stan techniczny istniejącej 

miejskiej oczyszczalni ścieków. Ścieki trafiać miały do w/w oczyszczalni poprzez 

specjalnie wybudowany tranzyt i tam być oczyszczane. Koszty takiego działania 

oraz zakres odpowiedzialności stron czyli gminy, firmy Ustronianka i Spółki WiK 

określać miała trójstronna umowa. Jednak po przenalizowaniu sytuacji i kalkulacji 

kosztów oczyszczenia ścieków podjęto decyzję o przebudowie i rozbudowie 

istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków przy ul. Łąkowej. Odprowadzanie 

ścieków do oczyszczalni stanowiącej własność spółki komunalnej ma na celu 

zwiększenie kontroli gminy nad oczyszczaniem ścieków oraz stabilność cen. 

Planowany udział Gminy Biała (poprzez zwiększenie udziałów w spółce) wynosi 

234.000,00 zł i ma być dokonany w 2019 r. 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na ul. Opolskiej, 

Traugutta, Kościuszki i Wałowej w Białej – budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej i grawitacyjnej o dł. 1123 m oraz przyłączy o dł. 1800 m. W przypadku 

kanalizacji ciśnieniowej zamontowano 37 szt. przepompowni przydomowych. 

Koszt wykonania zadana to 869 879,33 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków 

Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 5.4. „Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach” 
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Budowa oczyszczalni ścieków w Białej przy ul. Łąkowej 
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7.8. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem    

       Gminy Biała na lata 2017 - 2021 

 
Gospodarkę mieszkaniową Gminy Biała regulują dwa akty prawne: 

• Uchwała nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2007 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Biała. 

• Uchwała nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Biała na lata 2017-2021. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 

2017-2021 określa wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Biała, analizę 

potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków  

i lokali z podziałem na lata 2017 – 2021, zasady polityki czynszowej oraz obniżania czynszu, 

sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu Gminy Biała, 

źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość wydatków w latach 2017 – 2021 

z podziałem na koszty. 

 

1. Wielkość i stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Biała 

 

Zasoby mieszkaniowe Gminy Biała zarządzane są przez Urząd Miejski w Białej. Na 

dzień 31. 12. 2018r. Urząd Miejski zarządzał 47 budynkami stanowiącymi 100% własności 

Gminy, w których znajdowało się 167 lokali mieszkalnych i socjalnych o łącznej powierzchni 

użytkowej 9.932 m2. Gminne lokale mieszkalne znajdowały się również w 31 budynkach 

wspólnoty mieszkaniowej, gdzie Gmina posiadała swoje udziały. W budynkach tych liczba 

gminnych lokali mieszkalnych wynosiła 56 o łącznej powierzchni użytkowej 2.765 m2. 

 

Prognozowaną wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Biała w latach 2017-2021 przedstawia 

tabela i wykres: 

 

Rok Ilość lokali mieszkalnych Ilość lokali socjalnych 

2017 201 16 

2018 198 17 

2019 196 18 

2020 193 19 

2021 190 20 

Rzeczywistą liczbę mieszkań komunalnych i ich powierzchnię na dzień 31.12.2018 r. 

przedstawia tabela: 

 

Liczba mieszkań komunalnych w zasobie Gminy Biała 223 

Liczba mieszkań komunalnych w budynkach stanowiących 100% własność Gminy 167 

W tym liczba mieszkań socjalnych 14 

W tym niezamieszkane 11 

Liczba mieszkań w budynkach stanowiących współwłasność 56 



 

72 
Raport o stanie Gminy Biała na rok 2018 

 

 

 

Razem powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych [ m2 ]  12.697,00 

Powierzchnia mieszkań komunalnych w budynkach stanowiących 100% 

własność Gminy 

9.932,00 

W tym powierzchnia mieszkań socjalnych [m2] 581,24 

W tym niezamieszkane [ m2 ] 472,00 

W budynkach stanowiących współwłasność [ m2 ] 2.765,00 

 

Budynki w których znajdują się mieszkania gminne w przeważającej części są budynkami 

sprzed 1945r. Średni wiek tych budynków wynosi 97 lat, a stopień zużycia przekracza 60%.  

 

Nieco wyższy standard posiadają gminne lokale mieszkalne usytuowane w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych, z których 42% to budynki wybudowane po 1945 r. lub po 

kapitalnym remoncie. 

 

Infrastruktura techniczna mieszkaniowych zasobów gminnych w dniu 31 grudnia 2018 r.  

• wyposażone w wodociąg: 223 

• wyposażone w kanalizację: 191 

• wyposażone w centralne ogrzewanie: 54 

 

W 2018 r. wpłynęło 12 wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, w tym 

6 wniosków o przydział lokalu socjalnego.  

 

Na dzień 31.12.2018 r. : 

• na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego znajdowało się 29 osób, 

w tym 16 osób na przydział lokalu socjalnego, 

• na liście osób oczekujących na zamianę mieszkania znajdowały się 4 osoby. 

W 2018 r. zawarto 20 umów na wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Biała, w tym 

10 umów na wynajem lokalu socjalnego. Mieszkania zostały przydzielone osobom, które 

złożyły wnioski w latach 2014 – 2018.  

 

2. Remonty i modernizacja wynikająca ze stanu technicznego budynków i lokali. 

Stan techniczny zasobu, w tym jego wiek oraz stopień zużycia wyznaczają potrzeby 

remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji. Zdecydowana większość budynków 

wymaga modernizacji ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność 

dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych.  

W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na rok 2018 ujęto 

kwotę 504.000 zł z przeznaczeniem na remonty i modernizację budynków należących do 

zasoby Gminy Biała. 

Przeprowadzono remonty mieszkań stanowiących własność Gminy Biała oraz objętych 

wspólnotami mieszkaniowymi, roboty te obejmowały 23 mieszkań, w 15 mieszkaniach 

doprowadzono centralne ogrzewanie. 
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W 2018 r. dokonano remontów budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na łączną 

kwotę 668.010,47 w tym: 

 

 

Lp. Zakres prac Kwota 

1 Wykonanie CO i instalacji elektrycznej - ul. Kościuszki 30 13.600,00 zł 

2 
Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji wodno - kanalizacyjnej 

ul. 1 Maja 44 
4.650,48 zł 

3 
Wykonanie instalacji CO w budynku mieszkalnym przy  

ul. 1 Maja 14 
10.796,76 zł 

4 
Usługa hydrauliczna, wykonanie instalacji CO dot. 1 Maja 34,  

1 Maja 46, 1 Maja 48 
60.000,00 zł 

5 Wykonanie instalacji CO w lokalu mieszkalnym Chrzelice 27 13.800,00 zł 

6 Wymiana grzejnika CO ul. Nyska 3a 1.195,12 zł 

7 
Naprawa i przerobienie kanalizacji sanitarnej ul. Św. Walentego w 

Łączniku 
1.318,20 zł 

8 
Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej z dostawą materiałów 

wraz z montażem ul. Wałowa 6 
2.800,00 zł 

9 Wykonanie instalacji telewizyjnej w budynku ul. Wałowa 6 3.890,00 zł 

10 Budowa pieca pokojowego ul. Góra Wolności 3 9.396,00 zł 

11 Rozbiórka dachu, częściowa rozbiórka budynku ul. 1go Maja 16 7.017,15 zł 

12 Wykonanie komina Solec 36 3.240,00 zł 

13 Rozbiórka części budynku komunalnego przy ul. Stare Miasto 7 20.000,00 zł 

14 Remont pokrycia dachowego ul. 1 Maja 24 14.500,00 zł 

15 
Wymiana tablic rozdzielczych oraz częściowa wymiana instalacji 

elektrycznej OPS w Białej 
3.038,76 zł 

16 
Awaryjna naprawa dachu na budynku gospodarczym przy ul. 1go 

Maja 36 
1.301,96 zł 

17 Wykonanie schodów metalowych z podestem ul. Wałowa 1 4.955,04 zł 

18 
Budowa centralnego ogrzewania i remont lokali komunalnych ze 

zmianą na lokale socjalne na ul. Wałowej 
375.755,84 zł 

19 
Opracowanie audytu energetycznego na ocieplenie budynków 

położonych w Białej ul. Prudnicka 10 i 14 
6.150,00 zł 

20 Pozostałe wydatki 110.605,16 zł 

 

 

Realizacja planu przebiegała zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, realizowane były zadania 

przyjęte w budżecie roku 2018. Środki wydatkowano na najpotrzebniejsze remonty. 

 

 

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w 2018 r. 

 

Dane z zakresu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych przedstawione w rozdziale 6  

niniejszego raportu MIENIE KOMUNALNE. 
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4. Zasady polityki czynszowej 

 

Zasady polityki czynszowej zasobów mieszkaniowych Gminy Biała określa Rada 

Miejska w drodze uchwały, natomiast Burmistrz Białej zarządzeniem ustala stawkę bazową 

czynszu w oparciu o tę uchwałę.  

 

Kształtowanie się stawki bazowej czynszu w latach 2013 – 2018 przedstawia tabela: 

 

 

Data uchwały Stawka czynszu 

11 kwietnia 2018 r. 3,72 zł 

22 marca 2017 r. 3,61 zł 

14 marca 2013 r. 3,50 zł 

 

 

Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021,  

zarządzeniem Burmistrza z dnia 11 kwietnia 2018 r. dokonano podwyżki obowiązującej stawki 

bazowej czynszu z 3,50 zł za m2 do 3,72 zł za m2. Stawka bazowa czynszu podlegała 

zróżnicowaniu, uwzględniając czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu 

mieszkalnego, które obejmował: 

1. wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne, 

2. wiek budynku, 

Najniższa stawka czynszu w 2018 r. po obniżeniu o czynniki obniżające wartość użytkową 

lokalu wynosiła 2,05 zł. 

Natomiast stawka czynszu za lokale socjalne w 2018 r. wynosiła 1,03 zł, stanowiła ona 50% 

najniższej stawki w zasobie mieszkaniowym. 

 

 

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład   

    mieszkaniowego zasobu Gminu Biała 

Zarządzanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Biała powierzone jest Urzędowi Miejskiemu w Białej. Wykup lokalu w budynku 

powoduje postanie wspólnoty mieszkaniowej i ustanie zarządu Urzędu Miejskiego w Białej. 

Współwłaściciele podejmują uchwałę o sposobie zarządzania i administrowania 

nieruchomością wspólną. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Biała w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych pozostają w administrowaniu spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja 

w Białej.  

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiadała 56 mieszkań w 31 budynkach wspólnoty 

mieszkaniowej o łącznej powierzchni 2.765,00 m2. 
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6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 

 

 

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w 2018 r. były wpływy z: 

 

• czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże: 887.557,73 zł 

• pozyskane środki zewnętrzne: 112.452,33 zł 

• środki własne: 226.161,02 zł 

 

 

Wpływy te w całości były przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji, remontów 

budynków gminnych, inwestycji, zarządu nieruchomościami oraz częściami wspólnymi, 

remontów i utrzymania części wspólnych oraz kosztów postępowań sądowych  

i egzekucyjnych.  

 

 

 

7. Wysokość wydatków z podziałem na koszty 

W 2018 r. przewidywano następujące koszty związane z utrzymaniem gminnych zasobów 

mieszkaniowych:  

 

 

Lp. Zakres wydatków Plan Realizacja 

1 koszty bieżącej eksploatacji 750.000,00 zł 423.222,84 zł 

2 
remonty i modernizacja budynków 

komunalnych 
400.000,00 zł 668.010,47 zł 

3 
koszty zarządu nieruchomościami oraz 

częściami wspólnymi 
40.000,00 zł 29.146,62 zł 

4 
koszty remontów i utrzymania części 

wspólnych 
250.000,00 zł 104.270,56 zł 

5 
koszty postępowań sądowych i 

egzekucyjnych 
5.000,00 zł 1.520,59 zł 

Razem: 1.445.000,00 zł 1.226.171,08 zł 

 

Zmniejszeniu względem planu głównie uległy koszty bieżącej eksploatacji oraz remonty  

i koszty utrzymania części wspólnych ze względu na dalszą sprzedaż mieszkań i tym samych 

wycofywanie się Gminy jako udziałowca ze wspólnot mieszkaniowych. 
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8. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację        

    gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała 

 

W ramach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych pod koniec 2018 r. Gmina 

wydzieliła dwa lokale do realizacji projektu: „Nie sami dzielni” - Rozwój usług społecznych 

oraz wspierających osoby niesamodzielne. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie 

dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób 

niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie  

w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do 

zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym 

w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych 

świadczonych w regionie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej przejął realizację tego zadania. 

 

7.9. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy   

       Biała na lata 2008 – 2018 
 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała   na lata 2008-2018 

– uchwalona uchwałą Nr XVI/206/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2008 r.  

w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Biała na lata 2008-2018   

 

Strategia określa cel i kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków marginalizacji 

społecznej 

 

Cel Strategiczny 1. Bezpieczna socjalnie rodzina 

 

Zrealizowano przedsięwzięcia: 

• podniesiono jakość i dostępność realizowanego systemu świadczeń rodzinnych poprzez 

udoskonalenie sieci komputerowej: możliwość składania wniosków za pomocą 

platformy e-PUAP, ZUS, Banków, elektroniczna weryfikacja danych w systemach 

zewnętrznych, udział pracowników działu w 3 szkoleniach merytorycznych, 

• wspierano materialnie rodziny z systemu pomocy społecznej. Poniższe tabele 

przedstawiają ilość osób otrzymujących wsparcie, strukturę wiekową klientów oraz 

rodzaje otrzymywanego wsparcia w formie zasiłków. 

Rodziny objęte pomocą  społeczno-materialną bez względu na rodzaj i formę pomocy  

w stosunku do liczby ludności 

 

Ilość rodzin Ilość osób w rodzinie Wskaźnik procentowy 

177 363 3,5% 

 

*liczba mieszkańców gminy Biała  na koniec grudnia 2018r.– 10 455 (źródło UM Biała) 
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Struktura wiekowa beneficjentów pomocy społecznej w gminie w 2018 r.  

Wiek odbiorców Liczba osób w rodzinach 

0-16 lat 89 

17-21 lat 25 

22-30 lat 16 

31-40 lat 35 

41-50 lat 39 

51-60 lat 75 

61-70 lat 27 

71 lat i więcej 57 

razem: 363 

 

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych w 2018 r. 

Forma pomocy 
Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Zasiłek okresowy z tego: 80 582 190.916 

środki własne 0 0 0 

dotacja 80 582 190.916 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0 

Zasiłki celowe, celowe specjalne i w 

naturze (w tym zasiłki Pomoc Państwa w 

zakresie dożywiania) 

120 x 254.071 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego 
0 0 0 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Udzielona pomoc w formie zasiłków stałych w 2018 r. 

Forma pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w zł 

Zasiłki stałe ogółem 32 322 161.789 

w tym z przeznaczeniem dla: X x x 

- osoby samotnie gospodarującej 27 264 140.962 

- osoby  pozostającej w rodzinie 5 58 20.827 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Z analizy porównawczej lat 2017-2018 wynika, iż spadła liczba osób korzystających ze 

wsparcia. Odsetek osób korzystających w 2018 wynosi 3,5% a w roku 2017 wynosi 3,7%. 

Spadek wynika ze zwiększonej liczby programów wspierających m.in. Program 500+. Zmieniła 

się również struktura wiekowa osób korzystających. Zanotowano wzrost w grupach   

w przedziale wiekowym 41 – 50 lat i 51 – 60 lat, które z uwagi na wiek i niskie kwalifikacje 

utraciły zatrudnienie, a jednocześnie mają trudności w podjęciu nowego zatrudnienia. 
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Obserwuje się także wzrost liczby osób w przedziale wiekowym powyżej 70 lat. Osoby te 

korzystają również z zasiłków celowych specjalnych z przeznaczeniem na koszty leczenia oraz 

wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. Zmiany społeczne, demograficzne i gospodarcze 

wyznaczają nowe kierunki w pracy socjalnej na rzecz osób wymagających wsparcia. 

 

CEL Strategiczny 2. Sprawny system pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb 

osób zagrożonych marginalizacją. 

 

 

Zrealizowano kierunki działań: 

 

• zmniejszono skutki ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową                                          

i finansową, 

• świadczenie usług opiekuńczych w gminie. Poniższe tabele przedstawiają  

realizację usług w gminie z podziałem na strukturę klientów oraz ponoszenie 

odpłatności za usługę, 

 

 Ogólna liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w 2018 r. 

 

Lata Rodzaj usługi 
Osoby 

samotne 

Osoby 

samotnie 

gospodarujące 

Osoby  

w rodzinie 
Ogółem 

2018 Usługi opiekuńcze 26 2 11 39 

 

Ogólna liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych a rodzaj odpłatności  

w 2018 r. 

 

Lata 
Usługi 

bezpłatne 

Usługi 

częściowo 

odpłatne 

Usługi 

pełnopłatne 
Ogółem osób 

2018 0 38 1 39 

Źródło: dane statystyczne działu usług opiekuńczych 

• świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla 3 osób z terenu gminy Biała 

• przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla kadr zajmujących się opieką 

środowiskową udział w 4 szkoleniach, 

• współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót 

publicznych, prac społecznie użytecznych - kwalifikacja osób bezrobotnych do prac- 13 

osób, 

• praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi, podejmowanie działań 

zmierzających do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych -

prowadzenie naboru dla 15 osób, 

• funkcjonował Punkt Konsultacyjny  ,w którym zatrudniony był psycholog udzielając 

systematycznych porad 15 rodzinom w sytuacjach zagrożenia 

• umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w imprezach 

integracyjnych. 

 

Zauważono znaczny wzrost  liczby osób w przedziale wiekowym powyżej 70 lat, które są 

objęte pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, co 

spowodowane jest najczęściej  migracja zarobkową osób zobowiązanych do alimentacji. Brak 
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sprawowania opieki przez dzieci na rzecz dzieci zaburza system rodziny wielopokoleniowej, 

która na naszym terenie była wiodąca. 

Ulega zmianie oddziaływanie aktywizacyjno-motywacyjne   osób bezrobotnych korzystających 

ze wsparcia, gdyż posiadają oni niskie kwalifikacje a poziom motywacji do zmian jest 

zaburzony. 

 

Cel Strategiczny 3. Rozwój aktywności i  odpowiedzialności obywatelskiej 

 

Zrealizowano kierunki działań: 

• systematycznie dokształcano pracowników socjalnych w zakresie podniesienia jakości 

świadczonych usług-udział w 11 szkoleniach  

• podnoszono motywację pracowników socjalnych do zdobycia specjalizacji                                

w zawodzie – udział 1 osoby, 

• zorganizowano wspólnie z organizacjami pozarządowymi  Projekt Socjalny                                                                                                                     
happening „Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem Światowy Dzień Żywności”.  

       W dniu 17 października 2018 zorganizowano  na bialskim rynku happening w ramach  

obchodów  Międzynarodowego  Dnia Walki  z Ubóstwem  oraz Światowego Dnia Żywności  

pod hasłem: Wspólnie budujemy świat pełen szacunku dla praw i godności człowieka” 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ .Dzień ten poświęcony jest osobom  najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar 

nędzy na całym świecie ,znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się 

w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. 

Uroczyste obchody tego dnia w naszej Gminie miały uświadomić opinii publicznej konieczność 

likwidacji ubóstwa na całym świecie, a walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze 

rozwoju społeczeństwa. Aby podkreślić rangę tego dnia w budynku Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Urzędu Miejskiego pojawiły się dekoracje i plakaty z sentencjami na temat 

ubóstwa. 

Ponad to w trakcie imprezy były stoiska informacyjne: „Gdzie szukać pomocy”. 

Mieszkańcy gminy mogli uzyskać informacje m.in.: w temacie zjawiska przemocy, uzyskania 

wsparcia z pomocy społecznej ,na temat organizacji pozarządowych działających w gminie.  

     Wpływ na wzrost aktywności lokalnej, rozwinięcie i pobudzenie świadomości 

społeczeństwa w zakresie nurtujących problemów społecznych jest kierunkiem oddziaływań 

polityki społecznej na lata następne. Rozwój grup samopomocowych, podniesienie wrażliwości 

społecznej poprzez realizację hepeningów angażujących wszystkie grupy społeczne oraz 

szeroko pojęte  akcje informacyjne winny wpłynąć na rozwój aktywności i odpowiedzialności 

społecznej społeczeństwa. 
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7.10. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 
 

Na podstawie art. 176  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej  uchwałą nr XXIII.223.2017 Rady Miejskiej w Białej  z dnia 27 kwietnia 2017r. 

przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.  

W  zakresie wspierania rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, na 219 rodzin 

pomocą objął  38 rodzin z dziećmi.  Dzieci z tych rodzin są w szczególnym  zainteresowaniu 

tut. Ośrodka. W miarę potrzeb rodzinom udzielana była pomoc w formie: 

 

Posiłki w szkole dla dzieci 

 

W ramach realizacji Programu pomocą w formie  zasiłku  na zakup żywności objęto 

116 rodzin (263 osoby w rodzinie). Z pomocy w formie obiadów skorzystało 32 dzieci w 

szkołach i 8 w przedszkolach.  

 

 

 

Stypendia 

 

System udzielania pomocy materialnej dla uczniów, jest uregulowany w ustawie z dnia  

7 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. poz. 1457) oraz Uchwałą Nr 

XX/205/2005 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu pomocy 

materialnej dla uczniów zamieszkałych w Gminie Biała. W okresie od stycznia do czerwca 

2018 r. (rok szkolny 2017/2018) ze stypendiów szkolnych skorzystało 26 uczniów; w okresie 

od września do grudnia 2018 r. (rok szkolny 2018/2019) - 17 uczniów. 

 

Świadczenia rodzinne 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. ze świadczeń rodzinnych średnio na miesiąc korzystało 296 

rodzin. Z liczby 296 - 220, to rodziny, w których wypłacane są tylko zasiłki rodzinne.  Na dzień 

31 grudnia 2018 r. spośród 220 rodzin, 88 to rodziny z 1 dzieckiem, 69 rodzin z 2 dzieci, 50 

rodzin z 3 dzieci i 13 rodzin z 4 i więcej dzieci. 

 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 

 

Wyszczególnienie 2018r. 

I 

kwartał 

2018 r. 

II 

kwartał 

2018 r. 

III 

kwartał 

2018 r. 

IV 

kwartał 

2018 r. 

Dynamika 

II kw. / 

I kw. 

Dynamika 

III kw. / 

II kw. 

Dynamika 

IV kw. / 

III kw. 

Liczba rodzin 

pobierających 

świadczenia 

rodzinne 

/narastająco/ 

3.764 965 982 

 

978 

 

839 101,76% 99,59% 83,43% 

Liczba rodzin 

pobierających 

zasiłek rodzinny 

/narastająco/ 

2214 564 590 590 470 104,61% 100,00% 79,66% 
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Liczba świadczeń rodzinnych w latach 2017-  2018 r  

 

Lp. Wyszczególnienie 
Rok 

2017 

Rok 

2018 

Dynamika 

(2017r./2018r.) 

1 Zasiłki rodzinne 4.754 4.604 96,78% 

2 Dodatki do zasiłku rodzinnego 2.669 2.390 89,55% 

3 
Świadczenia opiekuńcze /bez zasiłków dla 

opiekunów/ 
2.536 2.496 98,42% 

4 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
63 66 104,76% 

5 Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe  451 383 84,92% 

6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  130 160 123,08% 

 

Zasiłek pielęgnacyjny był wypłacany średnio na miesiąc dla około 175 osób. Świadczenie 

pielęgnacyjne na koniec grudnia 2018 r. było wypłacane dla 35 rodzin, specjalny zasiłek 

opiekuńczy  wypłacano w 5 rodzinach.  W 3 rodzinach wypłacany był zasiłek dla opiekuna. 

  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

 

Na koniec  grudnia 2018 r. ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 16 rodzin i jest 

porównywalna z rokiem 2017 . Uprawnionych do świadczeń w 2018 r. było 23 osoby a w roku 

2017 – 22. W roku 2018 roku zostało wypłaconych 261 świadczeń na kwotę 110.940,00 zł.  

a w 2017 r. było wypłaconych 234 świadczeń na kwotę 101.790,00 zł. Średnia wysokość 

jednego świadczenia wyniosła 425 zł w roku 2018 r. a  435 zł w roku 2017. 

 

 Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2017/2018 

 2017 2018 

Liczba uprawnionych osób do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 
22 23 

Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu 

alimentacyjnego  
234 261 

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 
101.790,00 110.940,00 

 

Postepowanie wobec dłużników alimentacyjnych - ustawa nakłada na organ właściwy 

dłużnika alimentacyjnego (organ właściwy oznacza wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) podejmowanie 

określonych działań wobec dłużnika. W celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej                                  

i zawodowej dłużnika, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie 

osoby uprawnionej, przeprowadza się wywiad alimentacyjny i odbiera od niego oświadczenie 

majątkowe. Na dzień 31.12.2018 r. w gminie było zarejestrowanych 16 dłużników 

alimentacyjnych. W roku 2018 skierowano  do prokuratury 17 wniosków  o ściganie dłużników 

w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa tzw. „niealimentacji”, określonego w art. 

209 § 1 kodeksu karnego. Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy 

z wnioskiem o aktywizację 2 dłużników alimentacyjnych. 
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Egzekucja świadczeń- w 2018 r. poprzez bezpośrednie wpłaty na konto OPS lub poprzez 

komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne, wynosiły 14.978,29 zł, co 

stanowi blisko 13,50 % kwoty wypłaconych świadczeń a w 2017 r. została zwrócona kwota  

w wysokości  19.485,56zł, co stanowiło 19,14 % wypłaconych świadczeń. 

 

Wykres przedstawia wyegzekwowane wpłaty zadłużeń od dłużników alimentacyjnych  

w latach 2017-2018 r 
 

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze - Program 500+ 

 

W 2018 r. zostało przyjętych 768 wniosków, z tego 97 to wnioski przesłane 

elektronicznie. Zostało wypłaconych ok 10 tysięcy świadczeń na kwotę 4.980.828zł. 

 

Wypłacone świadczenia wychowawcze w 2018 r. 
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Liczba rodzin korzystających ze wsparcia: 

 

 
 

Ilość świadczeń zrealizowanych od I-XII/2018 z podziałem na ilość dzieci: 

 

 
 

 

Program „Dobry Start” - 300+ 

 

Przyjęto 707 wniosków, z tego 214 to wnioski przesłane elektronicznie, wypłacono 

1068 świadczeń na kwotę 320.400,00 zł. 

Diagram przedstawia ilość wniosków przyjętych z podziałem na formę: papierową                                 

i elektroniczną. 
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Wsparcie asystenta rodziny 

 

Wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 12 rodzin. Gmina Biała w 2018 r.  poniosła 

koszty dotyczące umieszczenia 8 dzieci w pieczy zastępczej    w wysokości  33.281,00 zł,  

w tym 8 w rodzinach zastępczych. Wszystkie dzieci zostały umieszczone na podstawie 

postanowienia sądu.  

 

Promowano zmiany zachowań społecznych: w szkołach w Białej i Łączniku zorganizowano 

spotkania edukacyjne dla rodziców dzieci klas VI - VIII z zakresu przeciwdziałania 

cyberprzemocy pt. Stop przemocy - „Bezpieczna rodzina” w której uczestniczyło 126 

rodziców. 

 

System wspierania rodziny na terenie gminy realizowany jest w sposób zabezpieczający 

podstawowe potrzeby rodziny. Metody działania asystenta, oparte są na idei empowermentu – 

wzmacniania z zastosowaniem elementów podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, 

działa z pozycji eksperta. Praca realizowana była indywidualnie z poszczególnym członkami 

rodziny,  zbiorowo z całą rodziną, a także odbywały się spotkania  o charakterze konsultacyjno 

– superwizyjnym, czyli omawiano sytuację rodziny oraz analizowano użyteczność danych 

technik w postępowaniu z danym klientem na zasadach ewaluacji i badania  w działaniu 

(obserwacja, refleksja, działanie). Aktualne problemy w rodzinie ulegają zmianom  i podlegają 

ciągłej  ewaluacji wyznaczając inny kierunek wsparcia.  

 

7.11. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

         i Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2018 
 

Program uchwalony uchwałą nr IX.125.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada  

2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Skuteczne przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień i przemocy w rodzinie 

powinno opierać się na ścisłej współpracy wszystkich powołanych do tego instytucji  

i organizacji. Konieczne jest dokładne rozpoznanie danego problemu i okoliczności jego 

występowania oraz zapewnienie ciągłości działań podejmowanych wcześniej, jak choć  

w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego. W ujawnionych przypadkach stosowania 
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przemocy w rodzinie lub uzasadnionego podejrzenia, że w danej rodzinie dochodzi 

do przemocy, wdrażana i prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół 

czynności podejmowanych przez przedstawicieli OPS, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

Gminnej Komisji Roziwązywania Problemów Alkoholowych i organizacji pozarządowych,  

a wszystkie te działania koordynuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 

Liczba założonych Niebieskich kart z podziałem na instytucje lata 2015-2018 

 

 
 

Tabelaryczny układ porównawczy w latach 2015-2018 

 

 
 

W 2018 roku na terenie gminy założono 18 „Niebieskich Kart”, z lat poprzednich 

kontynuowano prace nad 6 kartami. Prowadzone sprawy dotyczyły 4 rodzin z problemem 
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alkoholowym, a objętych pomocą w formie opieki asystenta była 1 rodzina. W sumie 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się 109 razy w grupach roboczych                                 

i 4 spotkaniach całego Zespołu. 

Oszacowanie rzeczywistej skali  zjawiska przemocy, jak i pomoc ofiarom jest trudna  

z wielu powodów, m.in. dlatego, iż ofiarami są najczęściej kobiety i dzieci, czasem osoby 

starsze lub niepełnosprawne, u których szukaniu pomocy towarzyszy obawa, a niekiedy wstyd 

związany z ujawnieniem sprawcy – osoby spokrewnionej lub bliskiej.  

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy mogą być wypowiedzi mieszkańców, którzy  

w przeprowadzonym badaniu ankietowym odnieśli się do styczności pośredniej lub 

bezpośredniej z osobami doświadczającymi lub stosującymi przemoc. Rozkład uzyskanych 

odpowiedzi ilustruje poniższy wykres.  

 

Czy zna Pani/Pan przypadki stosowania przemocy w rodzinie na terenie gminy lub o nich 

słyszała/słyszał? 

 
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

Większość ankietowanych twierdzi, iż nie zna przypadków stosowania przemocy w rodzinie, 

nieco mniej niż połowa badanych zna takie przypadki lub o nich słyszała.  

 

Oceniając ryzyko nasilania się problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy respondenci 

najczęściej wskazywali na odpowiedź „nie wiem”, co świadczy o znacząco dużym braku 

świadomości badanej społeczności co do zagrożenia tym zjawiskiem. Mniej niż jedna piąta 

ankietowanych uznała, iż istnieje ryzyko nasilania się problemu przemocy w rodzinie. 

 Czy Pani/Pan zdaniem istnieje ryzyko nasilenia się problemu przemocy w rodzinie na terenie 

gminy? 

 
Dane z badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku lokalnym. 

                  Podsumowując problem przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w naszej 

gminie stwierdza się ,że ogólnie wzrasta oddziaływanie Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i powoływanych grup roboczych wymagają innowacyjnego podejścia  

9%

36%

55%

znam takie przypadki

słyszałem/ słyszałam o takich
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18%
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z uwrażliwieniem społeczeństwa. Na podstawie badań społeczności lokalnej wynika, że 

środowisko lokalne nie jest zorientowane co do problemów przemocy co powoduje izolację 

społeczną tej grupy osób i skutecznie przeciwdziałanie temu zjawisku. 

7.12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    

         Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała 
 

Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na 

gminy obowiązek prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii. 

W szczególności zadania te obejmują: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem; 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych; 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii. 

Realizacja zadań, o których mowa powyżej, prowadzona jest w postaci gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

(zwanego dalej gminnym programem profilaktyki). Na rok 2018 program ten został przyjęty 

uchwałą nr XXVII.276.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. 

Środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii pochodzą z opłat wnoszonych przez 

przedsiębiorców z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 

r. wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wyniosły 166.639,74 zł. 

Kwota ta została powiększona o: 

• 827,32 zł, tj. o środki przekazane przez Sąd Rejonowy w Prudniku tytułem zwrotu 

niewykorzystanych zaliczek na pokrycie kosztów sporządzenia opinii psychiatryczno-

psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawach z wniosku 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej, 

• 863,10 zł, tj. środki własne z budżetu gminy stanowiące uzupełnienie planu wydatków  

w związku z wykonaniem wydatków w wyższej kwocie niż wypracowane wpływy  

z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Całkowita kwota do wykorzystania wyniosła więc 168.330,16 zł i została przeznaczona  

w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki. 

 

Zrealizowane zadania: 

 

1. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom zagrożonym uzależnieniem: 

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

pijących szkodliwie i ryzykownie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Białej podjęli następujące działania: 

• prowadzili rozmowy motywacyjno - informacyjne z osobami zgłaszającymi się na 

posiedzenia komisji, 

• kierowali wnioski do biegłych w celu uzyskania opinii psychiatryczno-psychologicznej  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

• motywowali osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,  

a w przypadku braku współpracy, kierowali wnioski do sądu o wszczęcie postępowania  

w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

• motywowali osoby zgłaszające się na posiedzenia komisji oraz członków ich rodzin do 

korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego w Białej oraz grup samopomocowych AA 

i Al-Anon, 

• podejmowali współpracę z Poradnią Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  

w Prudniku, Zespołem Interdyscyplinarnym w Białej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Białej oraz Posterunkiem Policji w Białej w zakresie udzielania pomocy osobom  

z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. 

 

W 2018 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej 

wpłynęło 15 wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co do których istnieje 

podejrzenie nadużywania alkoholu. Ponadto komisja kontynuowała 12 spraw wszczętych w 

latach 2015-2017. W dwunastu prowadzonych sprawach, komisja wystąpiła do biegłych 

sądowych o sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu. W pięciu sprawach członkowie komisji postanowili sporządzić wniosek do sądu 

o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W sumie komisja obradowała na 

9 posiedzeniach, które odbywały się w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego 

komisji. 

 

Działalność Punktu Konsultacyjnego w Białej 

 

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, w ramach gminnego programu profilaktyki finansowana była 

również działalność Punktu Konsultacyjnego w Białej. 

 W 2018 r. z usług Punktu Konsultacyjnego korzystało 13 osób mających problem  

z nadużywaniem alkoholu. Osobom tym udzielono łącznie 60 porad. Ponadto z usług Punktu 

Konsultacyjnego korzystało 8 osób żyjących w najbliższym otoczeniu osoby uzależnionej od 

alkoholu. Osobom tym udzielono łącznie 25 porad. 

Punkt Konsultacyjny w Białej czynny był w każdy piątek w godzinach od 15:30 do 19:30. 

Siedziba Punktu Konsultacyjnego mieści się w Białej przy ul. Prudnickiej 29 (budynek Ośrodka 

Pomocy Społecznej). 

 

Na realizację opisanych wyżej zadań wydatkowano kwotę 21.664,18 zł zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 9.618,80 zł, w tym: 

• 9.219,00 zł – wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach, 

• 399,80 zł - zakup artykułów biurowych na potrzeby pracy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2. Koszty sporządzenia opinii przez biegłych: 3.510,00 zł; 

3. Opłaty sądowe: 200,00 zł; 
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4. Zaliczka dla sądu na wydanie opinii: 1.662,98 zł; 

5. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Białej: 6.672,40 zł, w tym: 

• 6.000,00 zł to koszty wynagrodzenia konsultantki, 

• 672,40 zł to koszty bieżącej działalności punktu, w tym koszty usług 

telekomunikacyjnych. 

 

2. Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii: 

 

Działalność świetlic realizujących program opiekuńczo-wychowawczy 

 Elementem systemu udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe było prowadzenie świetlic w 13 miejscowościach naszej gminy. Zadanie to zostało 

powierzone do realizacji Gminnemu Centrum Kultury w Białej. Świetlice stanowiły element 

systemu pomocy i odegrały bardzo ważną rolę w procesie pomagania, zwłaszcza dzieciom  

z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlice zapewniały dzieciom pomoc w nauce, organizację czasu 

wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zajęć sportowych i zabaw. 

 

W 2018 r. na terenie gminy funkcjonowały następujące świetlice: 

 

Lp. Miejscowość Godziny otwarcia Dzień otwarcia 
Średnia ilość 

dzieci 

1 Olbrachcice 16:00-20:00 Wtorek ok. 10 

2 Ligota Bialska 16:00-20:00 Czwartek ok. 10 

3 Solec 16:00-20:00 Czwartek ok. 12 

4 Śmicz 17:00-20:00 Środa ok. 11 

5 Chrzelice 16:00-20:00 Wtorek ok. 10 

6 Nowa Wieś 16:00-20:00 Poniedziałek ok. 12 

7 Prężyna 17:00-20:00 Czwartek ok. 8 

8 Grabina 16:00-20:00 Piątek ok. 8 

9 Laskowiec 17:00-20:00 Poniedziałek ok. 7 

10 Radostynia 16:00-20:00 Środa ok. 16 

11 Kolnowice 17:00-20:00 Wtorek ok. 14 

12 Łącznik 16:00-20:00 Poniedziałek i Czwartek ok. 22 

13 Biała 16:00-20:00 Poniedziałek-Piątek ok. 20 

W wymienionych świetlicach zatrudnione były 4 opiekunki, z tego 3 na podstawie 

umowy zlecenia, jedna w wymiarze ½ etatu. 

 

Działalność psychologa 

Do systemu pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe                                           

i narkomanii, oprócz funkcjonowania świetlic, należy zaliczyć: 

• pracę psychologa, który udzielał konsultacji psychologicznych w zakresie uzależnień, 

problemów rodzinnych i wychowawczych, doświadczania przemocy (fizycznej, 

psychicznej, ekonomicznej), trudności w relacjach interpersonalnych, sytuacji 

kryzysowych. Konsultacje odbywały się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Białej, ul. Prudnicka 29 co tydzień, naprzemiennie we wtorki w godzinach 9:00-11:00 

oraz w czwartki w godzinach 15:00-18:00; 

• kontynuowanie współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Białej, Posterunkiem Policji w Białej oraz Powiatowym Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej w Prudniku w zakresie realizacji procedury „Niebieskie 

Karty”. 
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Ponadto Gmina Biała współpracuje z Posterunkiem Policji w Białej oraz Komendą 

Powiatową Policji w Prudniku, pedagogami i psychologami szkolnymi. W ramach tej 

współpracy prowadzono lokalną diagnozę zagrożeń społecznych, opracowano                                                                 

i rozpowszechniono materiały informacyjne o możliwościach uzyskania pomocy; 

organizowane były również szkolenia, warsztaty, zapewniono dostęp do fachowej literatury                         

i branżowych czasopism, aby podnosić kwalifikacje i poziom wiedzy osób zaangażowanych                            

w pracę z rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym oraz problemem przemocy. 

 

Na realizację opisanych wyżej zadań wydatkowano kwotę 144.107,20 zł zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

1. Prowadzenie świetlic: 130.000,00 zł – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, tj. 

jednostki prowadzącej świetlice; 

2. Wynagrodzenie dla psychologa - 13.200,00 zł; 

3. Prenumerata czasopisma „Świat Problemów” na 2018 r. i 2019 r. - 2 x 453,60 zł = 

907,20 zł. 

 

3. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii: 

 

Poważnym wyzwaniem dla osób realizujących gminny program profilaktyki jest 

przeciwdziałanie piciu nieletnich. Gmina, aby zapobiegać takim ryzykownym zachowaniom, 

prowadziła profilaktykę na poziomie uniwersalnym, czyli adresowaną do całej populacji. Jej 

celem było ograniczenie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów 

alkoholowych w społeczności lokalnej. Wiele takich działań realizowanych było w placówkach 

oświatowych. 

 

Profilaktyka w placówkach oświatowych 

 

Publiczne Gimnazjum w Białej zrealizowało następujące działania: 

• wycieczka szkolna dla uczniów zdolnych i aktywnie uczestniczących w życiu 

szkolnym, środowisku rówieśniczym i lokalnym. W ramach działań mających na celu 

promowanie zdrowego stylu życia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzebę 

ruchu i aktywności fizycznej oraz promowanie wzorców prozdrowotnych, a także 

uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z inicjacji alkoholowej, tytoniowej 

czy narkotykowej zorganizowano grę terenową „Ciekawe zakątki Białej” – koszt 

realizacji zadania 500,00 zł; 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej zrealizował następujące działania: 

• w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej zrealizowane zostały dwa przedstawienia 

profilaktyczne (dla młodszych i starszych dzieci), których celem było przybliżenie 

uczniom zagrożeń wynikających z uzależnień, wzmocnienie postawy empatii, 

asertywności  

i odpowiedzialności za własne wybory - koszt realizacji zadania 700,00 zł, 

• w Publicznym Przedszkolu w Białej zorganizowano sportowy festyn rodzinny 

promujący zdrowy tryb życia, podczas którego rozpowszechniano aktywność fizyczną. 

Celem imprezy było zintegrowanie środowiska przedszkolnego oraz dostarczenie 

prawidłowych wzorców spędzania wolnego czasu, przez wspólne zabawy z mamą i tatą 

– koszt realizacji zadania 200,00 zł, 
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• Szkoła Filialna w Gostomi zorganizowała wyjazd sportowo-rekreacyjny pn. „Dobra 

zabawa to zdrowie i radość”, którego celem było kształtowanie prozdrowotnych postaw 

przez ukazanie pozytywnych cech sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz 

skutków niezdrowego stylu życia – koszt realizacji zadania 500,00 zł; 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku podjął następujące inicjatywy: 

• zakup prezentacji multimedialnych „Uzależnienia i zagrożenia XXI wieku”, na którą 

składają się prezentacje na temat uzależnień, zagrożeń związanych z korzystaniem  

z internetu i telewizji do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych i wywiadówek 

szkolnych – koszt realizacji zadania 389,00 zł. 
 

Na realizację opisanych wyżej zadań wydatkowano kwotę 2.289,00 zł zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

• Realizowanie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych: 2.289,00 zł,  

w tym: 

• wspieranie szkolnych programów profilaktyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Białej: 1400,00 zł, 

• wspieranie szkolnych programów profilaktyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Łączniku: 389,00 zł, 

• wspieranie szkolnych programów profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Białej:  

500,00 zł. 
 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

 

Działalność grup samopomocowych 

 Instytucją działającą na terenie Gminy Biała, która realizuje zadania na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych jest grupa Al-Anon – czyli grupa samopomocowa 

skupiająca krewnych i przyjaciół alkoholików, której celem jest niesienie pomocy członkom 

rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Uczestnicy spotkań w wymienionych grupach, a także 

inne osoby zaangażowane w ruch abstynencki, brali udział w licznych spotkaniach 

promujących trzeźwy styl życia; utrzymywali również kontakty z grupami AA i Al-Anon  

z terenu całego województwa opolskiego. Spotkania grup samopomocowych odbywają się  

w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. w budynku przy 

ul. Prudnickiej 29 w Białej. 

 

Na realizację opisanych wyżej zadań wydatkowano kwotę 269,78 zł. 

 

Wnioski 

 

 Z przeprowadzonej diagnozy problemów uzależnień w Gminie Biała, sporządzonej w 

oparciu o dane przekazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji oraz Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że konieczne jest kontynuowanie 

działań pomocowych zapisanych w gminnym programie profilaktyki, z uwagi na wzrost liczby 

wniosków kierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

wzrost liczby rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą w Ośrodku Pomocy 

Społecznej. Niezwykle ważne jest również kierowanie działań profilaktycznych w stronę dzieci 

i młodzieży, które będą miały na celu edukację na temat negatywnych skutków zażywania 

alkoholu, aby zapobiec powstawaniu nowych problemów w przyszłości. 
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7.13. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie realizowana jest w oparciu  

o corocznie uchwalany przez Radę Miejska w Białej Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Na rok 2018 roczny program został uchwalony w dniu 29 listopada 2017 r. 

Współdziałanie  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie miała charakter finansowy i pozafinansowy.  
 

Zadania o charakterze finansowych z zakresu: 

 

1. Pomocy społecznej pod nazwą: 

 

• „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych           

i starszych”, 

• „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”. 

 

W dniu 06.12.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań pn.: „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, 

samotnych i starszych” oraz „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”- 

została złożona jedna oferta na każde zadanie przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. 

Szpitalna 5a, 48-010 Opole (bezpośrednią placówką wykonującą zadanie jest Stacja Opieki 

Caritas w Białej ul. Stare Miasto nr 24, 48-210 Biała).  

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych                           

i starszych” umowa na udzielenie dotacji zawarta w dniu 26 lutego 2018 r. Nr OŚ.8121.2.2018 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania wynosi: 108.560,87 zł. w tym: 

• dotacja Gminy Biała w kwocie: 50.000,00 zł., 

• środki własne w kwocie: 58.560,87 zł., 

Skala działań podejmowanych wyłącznie dla pacjentów Gminy Biała poprzez Stację Opieki 

Caritas w Białej: 

1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 185 os. 

2. Liczba wizyt domowych – 3020. 

3. Liczba wszystkich czynności – 4195 zabiegów, w tym: 

a) czynności higieniczno- pielęgnacyjne – 920 czynności 

b) czynności zabiegowe – 2550 czynności 

c) diagnostyczne – 630 czynności 

d) socjalno-bytowe – 70 czynności 

e) z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 105 czynności 

4. Ilość osób korzystających ze sprzętu wyniosła - 50 osób 

5. Ilość wypożyczonego sprzętu do domu wyniosła:  

a) Ilość wypożyczonych łóżek - 42 łóżek  

b) Ilość wypożyczonych materaców odleżynowych – 17 materaców 

c) Ilość wypożyczonych wózków inwalidzkich – 25 wózków 

d) Ilość wypożyczonych krzeseł toaletowych – 21 krzeseł 

e) Ilość wypożyczonych chodzików – 20 chodzików  

f) Ilość wypożyczonych kul łokciowych i pachowych – 10 par kul 
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 „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” - umowa na udzielenie 

dotacji zawarta w dniu 26 lutego 2018 r.  Nr OŚ.8121.1.2018 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 149 872,03 zł w tym: 

 

• dotacja Gminy Biała to kwota: 95 000,00 zł, 

• środki własne w kwocie: 54 872,03  zł. 

 

Zakładane cele, jakimi były usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów, 

tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawniania leczniczego, gimnastyka 

lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, integracja osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem oraz rezultaty realizacji zadania – przede wszystkim poprawa stanu zdrowia osób 

wymagających rehabilitacji, tym samym wsparcie i odciążenie rodzin w opiece nad chorymi 

oraz integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem zostały osiągnięte.  

Skala działań podejmowanych wyłącznie dla pacjentów Gminy Biała w ramach działania 

Gabinetu Rehabilitacyjnego w Białej: 

1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 430 

2. Liczba wizyt w gabinecie zgodnie z ofertą – 4.010 

3. Liczba wszystkich zabiegów – 11.836 zabiegów, w tym: 

a) zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1.336 

b) zabiegi z zakresu masażu – 2.700 

c) zabiegi z zakresu elektro-lecznictwa – 3.600 

d) zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 1.500 

e) zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 3.070 

f) zabiegi z zakresu krioterapii – 0 

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: 

 

• „Wspieranie działalności Gminnego Zrzeszenia LZS”, 

• „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. 

 

W dniu 06.02.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania pt. „Wspieranie 

działalności Gminnego Zrzeszenia LZS” z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły 

Sportowe”. 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 208.766,69 zł, w tym: 

 

• dotacja Gminy Biała w kwocie:  165.000,00 zł, 

• środki własne w kwocie: 43.766,69 zł 

 

W dniu 03.04.2018 r. podpisano umowę na realizację zadania pt. „Wspieranie                                                 

i upowszechnianie kultury fizycznej” z Stowarzyszeniem sportowym „Akademia Piłkarska 

Biała”. 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 21.035,04 zł, w tym: 

• dotacja Gminy Biała w kwocie:  18.000,00 zł , 

• środki własne w kwocie: 3 035,04 zł. 

 

Celem zakresu rzeczowego zadań było: 

1. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 

zawodach w tym: 
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a) udział drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym, 

b) wynajem obiektów sportowych, 

c) delegacje sędziowskie, 

d) transport na zawody, 

e) zabezpieczenie medyczne, 

f) ubezpieczenie zawodników, 

g) ochrona zawodów, 

h) wyżywienie zawodników biorących udział w zawodach, w trakcie ich trwania                           

i bezpośrednio po ich zakończeniu; 

2. pokrycie kosztów realizacji programów szkolenia sportowego w tym: 

a) wynagrodzenia trenerów i instruktorów, 

b) wynajem obiektów sportowych, 

c) zakup sprzętu sportowego, 

d) zakup strojów sportowych, 

e) badania okresowe zawodników; 

 

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe w dniu 28.09.2018r. wpłynęła uproszczona 

oferta Stowarzyszenia sportowego „ Akademia Piłkarska Biała”, po rozpatrzeniu której dnia 

12.10.2018 r. podpisano stosowną umowę i przekazano 7.000,00 zł dotacji. 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci: 

 

1. Konsultacji projektów uchwał w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy 

Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” oraz 

„Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała”. Projekty uchwał 

zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl na 

stronie internetowej Gminy Biała www.biala.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Białej w celu wyrażenia pisemnej opinii bądź uwag. 

2. Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy 

merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu  

o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. 

3. Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej  

i ponadregionalnej. 

4. Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, 

konkursach organizowanych przez różne instytucje. 

 

7.14. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    

         bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała 
 

Zadaniem własnym Gminy jest m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Rada Miejska ma obowiązek określić  

w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Program taki został opracowany i zrealizowany  

w 2018r, Gmina Biała podpisała umowę na wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt  

z Firmą „Gabi” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice. 

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom została zawarta umowa z schroniskiem 

„Fundacja S.O.S dla Zwierząt, ul. Antoniów 1, 48-508 Chorzów. Ponadto podpisano umowę  

z Gabinetem Weterynarii Janem Stroka, Wilków 43, 48-210 Biała na zapewnienie całodobowej 

http://www.bip.biala.gmina.pl/
http://www.biala.gmina.pl/
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opieki weterynaryjnej oraz wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. W 2018r. zapewniono 

opiekę w schronisku 4 bezdomnym psom (całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  

9 319,86zł), dodatkowo zakupiona karmę dla bezdomnych kotów zgodnie z programem opieki 

nad zwierzętami. 

 

8. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Białej jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m. in. wykonywanie 

uchwał Rady Miejskiej w Białej. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Białej przy 

pomocy Urzędu i jednostek organizacyjnych realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską 

w 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

W 2018 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie  

z planem pracy przyjętym uchwałą nr XXVII.279.201 z dnia w 29 grudnia 2017 r. 

Wypełniając dyspozycję zawartą planie pracy w 2018 roku Rada Miejska obradowała na  

9 sesjach i podjęła 100 uchwał, w tym 31 to akty prawa miejscowego. 

 

 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw  z zakresu gospodarki 

finansowej, oświaty, spraw organizacyjnych, spraw gospodarki komunalnej, gospodarki 

nieruchomościami, z zakresu opieki społecznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

Podjęte przez Radę Miejską uchwały zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym 

przekazywane były w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ich podjęcia do organów nadzoru 

jakimi są: Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 

Obrachunkowa. Uchwały będące prawem miejscowym przekazywane były do Redakcji 

Dziennika Urzędowego celem publikacji.  

9

10

16

11

9

7

2

21

15

3

2

10

4

4

2

0

2

4

0 5 10 15 20 25

Sesja nr XXVIII z dnia 9 lutego 2018 r

Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r.

Sesja nr XXX z dnia 24 maja 2018 r.

Sesja nr XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r.

Sesja nr XXXII z dnia 14 września 2018 r.

Sesja nr XXXIII z dnia 12 października 2018 r.

Sesja nr I z dnia 20 listopada 2018 r.

Sesja nr II z dnia 7 grudnia 2018 r.

Sesja nr III  z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwały prawa miejscowego Uchwały



 

97 
Raport o stanie Gminy Biała na rok 2018 

 

 

Zgodnie  z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały publikowane były w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akta 

prawa miejscowego na bieżąco w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

W podjętych przez Radę Miejską uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 

nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że są zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Jedynie Regionalna 

Izba Obrachunkowa uchwałą nr 12/26/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. stwierdziła  

o nieważności w części uchwały nr XXIX.304.2018 Rady Miejskie w Białej  z dnia 28 marca 

2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na 

realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. 

Uchwały realizowane były z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami  

i przepisami prawa.  

Szczegółowa realizacja uchwał przedstawiona w poniższym zestawieniu. 

 Zestawienie zawiera nr, datę, temat i sposób realizacji uchwał Rady Miejskiej w Białej:  

 

 

Sesja nr XXVIII z dnia 9 lutego 2018 r. 

1 

Uchwała nr XXVIII.280.2018 w sprawie zaciągniętego kredytu długoterminowego 

• Uchwała została uchylona ze względu na podjęcie nowej uchwały na 

posiedzeniu sesji w dniu 28.03.2018 r. – zmiana kwoty kredytu 

2 

Uchwała nr XXVIII.281.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

3 

Uchwała nr XXVIII.282.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2018-2028 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

4 

Uchwała nr XXVIII.283.2018* w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała 

• Zapis uchwały znalazł swoje zastosowanie w projektach arkuszy 

organizacyjnych szkół i przedszkoli przygotowywanych na rok szkolny 

2018/2019 w postaci planowania godzin zajęć dydaktycznych dla osób na 

stanowiskach kierowniczych bez godzin ponadwymiarowych. Pozostali 

nauczyciele wymienieni w uchwale planowani byli według wskazanego 

uchwałą pensum.  

5 

Uchwała nr XXVIII.284.2018* w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała 

• Na podstawie zapisów uchwały zostały pobierane opłaty za pobyt  

i wyżywienie w przedszkolu dla dzieci do lat 6, a nie jak było wcześniej do  

lat 7. 

6 
Uchwała nr XXVIII.285.2018* r zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie 

http://bip.biala.gmina.pl/3667/1526/uchwala-nr-xxviii2832018-rady-miejskiej-w-bialej-z-dnia-09-02-2018-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-irozmiaru-znizek-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-nauczycielom-ktorym-powierzono-stanowisko-kierownicze-oraz.html
http://bip.biala.gmina.pl/3667/1526/uchwala-nr-xxviii2832018-rady-miejskiej-w-bialej-z-dnia-09-02-2018-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-irozmiaru-znizek-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-nauczycielom-ktorym-powierzono-stanowisko-kierownicze-oraz.html
http://bip.biala.gmina.pl/3667/1526/uchwala-nr-xxviii2832018-rady-miejskiej-w-bialej-z-dnia-09-02-2018-w-sprawie-okreslenia-zasad-udzielania-irozmiaru-znizek-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-nauczycielom-ktorym-powierzono-stanowisko-kierownicze-oraz.html
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Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania 

• Po wejściu w życie uchwały zarówno informacja o liczbie dzieci potrzebna do 

naliczenia dotacji jak i jej rozliczenie składane są według stanu na pierwszy 

dzień miesiąca. 

7 

Uchwała nr XXVIII.286.2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na 

bezczynność Burmistrza Białej 

• Upoważniono Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej 

w dniu 5 stycznia 2018 r. przez mieszkańca Gminy Biała na bezczynność 

Burmistrza Białej w związku z niezałatwieniem w terminie złożonego 

wniosku. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 26 lutego 2018 r. 

8 

Uchwała nr XXVIII.287.2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2018 rok 

• Zatwierdzony plan pracy Komisji Rewizyjnej realizowano zgodnie  

z przyjętym planem i został zrealizowany w ciągi roku. 

9 

Uchwała nr XXVIII.288.2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej w Białej na rok 2018 

• Zatwierdzone plany pracy Komisji Stałych  realizowano zgodnie z przyjętym 

planem i zostały  zrealizowane w ciągu roku. 

Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. 

10 

Uchwała Nr XXIX.289.2018 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku  

• Z OSP Łącznik podpisana została umowa pożyczki, pożyczka udzielona 

została w kwocie określonej w uchwale – 84.000 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 

terminie do 31.12.2019 r. 

11 

Uchwała Nr XXIX.290.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

• Zgodnie z uchwałą kwota pożyczki miała wynosić 1.580.000,00 zł. Pożyczka 

ostatecznie została zaciągnięta na kwotę 997.330,00 zł i spłacona w danym 

roku budżetowym z dodatkowo pozyskanych środków na dofinansowanie 

realizacji tego zadania. 

12 

Uchwała Nr XXIX.291.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

• Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego–pierwotnie 

zakładano zaciągnięcie kredytu na kwotę 5.539.000,00 zł. W wyniku zmian 

uchwały ostatecznie kwota wynikająca z uchwały wyniosła 4.762.000,00 zł, 

 w tym: 

o w 2018 r. planowany kredyt to kwota 3.162.000,00 zł, 

o w 2019 r. planowany kredyt to kwota 1.600.000,00 zł. 

Ostatecznie w 2018 r. zaciągnięto kwotę 2.662.000,00 zł, czyli o 500.000,00 zł 

mniej niż zakładano, co równocześnie zmniejszyło zadłużenie gminy Biała. 

13 

Uchwała Nr XXIX.292.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Prudnickiemu  na realizację zadania budowa chodnika powiatowego w miejscowości 

Olbrachcice 

• Pomocy udzielono na kwotę 40.000,00 zł. Podpisana została umowa  

o dofinansowanie zadania, środki przekazane zostały na rachunek Powiatu 

Prudnickiego i rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 
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14 

Uchwała nr XXIX.293.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na 

odcinku Biała – Górka Prudnicka” 

• Nie doszło do zawarcia porozumienia z Powiatem, uzgodniono, że realizacja 

zadania ponowiona zostanie w 2019 r. 

15 

Uchwała nr XXIX.294.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi  

w miejscowości Pogórze 

• Z Samorządem została zawarta umowa o dofinansowanie, która z końcem roku 

została rozwiązana ze względu na przesunięcie przez Samorząd realizacji 

zadania na rok 2019. 

16 

Uchwała nr XXIX.295.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

17 

Uchwała nr XXIX.296.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2018-2028 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

18 

Uchwała nr XXIX.297.2018* w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej  

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

• Osoby wskazane w uchwale dokonują poboru opłaty skarbowej w Urzędzie 

Miejskim w Białej. 

19 

Uchwała nr XXIX.298.2018* zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych 

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso 

oraz określenia 

• Zmiana inkasenta, wyznaczone osoby dokonują poboru podatków na terenie 

wskazanym w uchwale. 

Sesja nr XXX z dnia 24 maja 2018 r. 

20 

Uchwała nr XXX.299.2018* o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 

i określenia wysokości wynagradzania za inkaso 

• Zmiana inkasenta, wyznaczone osoby dokonują poboru opłat na terenie 

wskazanym w uchwale. 

21 

Uchwała nr XXX.300.2018* zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia 

poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich 

wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała 

• Stawki określone w uchwale pobierane są w przypadku dokonania handlu na 

terenach gminnych.. 

22 

Uchwała nr XXX.301.2018* w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała 

• W 2018 r. zapewniono opiekę w schronisku 4 bezdomnym psom (całkowity 

koszt realizacji zadania wyniósł 9 319,86zł), dodatkowo zakupiona karmę dla 

bezdomnych kotów zgodnie z programem opieki nad zwierzętami. Podpisano 

umowę na wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt z Firmą „Gabi” 

Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice. 
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Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom została zawarta umowa  

z schroniskiem „Fundacja S.O.S dla Zwierząt, ul. Antoniów 1, 48-508 

Chorzów. Ponadto  podpisano umowę z Gabinetem Weterynarii Janem Stroka, 

Wilków 43 48-210 Biała na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej 

oraz wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. 

23 

Uchwała nr XXX.302.2018* w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

• Utworzono okręgi wyborcze, ustalono  ich granice, numery oraz liczbę radnych 

wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do organu 

stanowiącego samorządu terytorialnego – Rady Miejskiej w Białej. 

24 

Uchwała nr XXX.303.2018* w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody 

glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

• Uchwała  zawiera zamiany związane z zmianami granic okręgów wyborczych 

oraz w dwóch przypadkach zmiany dot. siedzib obwodowych komisji 

wyborczych.  

25 

Uchwała nr XXX.304.2018* w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 

z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych 

źródeł ogrzewania na ekologiczne.  

• W 2018 r. wypłacono 12 dotacji do wymiany węglowych źródeł ogrzewania 

na ekologiczne. Dotacja wynosiła 1 tys. zł. do jednej wymiany (Uchwała RIO 

o nieważności części uchwały). 

26 

Uchwała nr XXX.305.2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla 

rezerwatu przyrody „ Jeleni Dwór” 

• Na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu podjęto 

uchwałę opiniującą projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni 

Dwór”, znajdującego się na terenie gminy Biała. Uchwałę wysłano do RDOŚ 

w Opolu. 

27 

Uchwała nr XXX.306.2018* w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

na terenie Gminy Biała 

• Od momentu wejścia w życie uchwały dotacje przekazywane są jedynie na 

dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Biała, a nie jak było wcześniej na 

wszystkie dzieci objęte opieką żłobkową. 

28 

Uchwała nr XXX.307.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza 

Białej 

• Rada rozpatrzyła skargę mieszkańca Gminy Biała na bezczynność Burmistrz  

i uznała skargę za zasadną. 

29 

Uchwała nr XXX.308.2018 z dnia 24 maja 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała 

na 2018 r. 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

30 

Uchwała nr XXX.309.2018 z dnia 24 maja 2018 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

31 
Uchwała nr XXX.310.2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020 
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• Plan modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała 

na lata 2018-2020 opracowany został przez właściciela i zarządcę sieci, czyli 

Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej. Zapisy planu w zakresie 

planowanych inwestycji realizowane będą przez Spółkę na bieżąco do 2020 

roku. 

32 

Uchwała nr XXX.311.2018*  w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała 

• W załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Biała  który określa wykaz jednostek 

pomocniczych Gminy Biała dokonano weryfikacji nazw miejscowości, 

przysiółków i kolonii w oparciu o rozporządzenie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw 

miejscowości i ich części.   

33 

Uchwała nr XXX.312.2018* w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała 

• Uchwałą wprowadzono opłaty wysokości jednego złotego  za pobyt  

w przedszkolu ponad 5 godzinną realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

34 

Uchwała nr XXX.313.2018* w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na 

terenie Gminy Biała 

• Sezon kąpielowy dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli  

w 2018 r. był w dniach od 15.06.2018 r. do 30.09.2018 r. 

35 

Uchwała nr XXX.314.2018 o zmianie uchwały XXIX.291.2018 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego 

• Zmiana zadań finansowych z kredytu 

Sesja nr XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r. 

36 

Uchwała nr XXXI.315.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r. 

• Sprawozdanie finansowym zostało zatwierdzone przez Radę Miejską w Białej 

37 

Uchwała nr XXXI.316.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej 

za 2017 r. 

• Po zapoznaniu się z całą dokumentacją związaną z udzieleniem absolutorium 

Rada Miejska w Białej udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi 

Białej za 2017 r. 

38 

Uchwała nr XXXI.317.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

39 

Uchwała nr XXXI.318.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2018-2028  

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

40 

Uchwała nr XXXI.319.2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków obowiązującego do zaopiniowania organu 

regulacyjnego 

• Uchwała wraz z projektem regulaminu przekazana została do organu 

nadzorującego tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach celem 

zaopiniowania. W dniu 9 października organ przesłał Postanowienie nr 

GL.RET.070.4.70.2018.IS   wskazujące obszary regulaminu do poprawy bądź 

uszczegółowienia. Działanie takie miało na celu ujednolicenie zakresu i formy 

regulaminów JST na terenie działania organu. W dniu 12 grudnia spółka WiK 
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przedłożyła skorygowany projekt regulaminu, zgodnie z zapisami w/w 

postanowienia. 

41 

Uchwała nr XXXI.320.2018* w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała 

• Rada Miejska w Białej ustaliła maksymalną liczbę 160 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała. W ramach tego limitu została 

ustalona maksymalna liczba zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych z podziałem na przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży 

i poza miejscem sprzedaży.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., na ustalony limit 160 zezwoleń, 

zostało wykorzystanych 75 zezwoleń, tj. 47 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w 

sklepach) oraz 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (w lokalach 

gastronomicznych). 

42 

Uchwała nr XXXI.321.2018* w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała 

• Rada Miejska w Białej ustaliła, że miejsca sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Biała mogą być usytuowane w odległości nie 

mniejszej niż 20 metrów od: 

1) żłobków; 

2) przedszkoli; 

3) szkół 

oraz określiła zasady pomiaru tych odległości. 

Przed wydaniem każdego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych badała wniosek 

przedsiębiorcy pod kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami 

ustalonymi przez Radę Miejską. 

W 2018 r. wszystkie wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tzn. wydanie zezwoleń nie 

spowodowało przekroczenia ustalonego limitu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a punkty sprzedaży położone były w odległości większej niż 20 

m od obiektów chronionych, określonych w uchwale. 

43 

Uchwała nr XXXI.322.2018* o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Biała 

• Zapisem uchwały zostały wycofane umowy cywilno – prawne, które były 

zawierane z rodzicami dziecka objętego opieką przedszkolną, a pobierane 

opłaty mają charakter należności publicznoprawnych. 

44 

Uchwała nr XXXI.323.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Biała 

• Podpisano umowę najmu lokalu (przedłużenia umowy, która była podpisana 

na czas określony) z Pocztą Polską. 

45 

Uchwała nr XXXI.324.2018* w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała 

• Utworzono  miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w miejscowości 

,,Zielona Zatoka 1 ” oraz  ,,Zielona Zatoka 2 ” w miejscowości Łącznik. Sezon 
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kąpielowy  dla ,,Zielona Zatoka 1 ”  był w dniach od 01.07.2018 r. do 

30.07.2018 r. 

Sezon kąpielowy  dla ,,Zielona Zatoka 2 ”  był w dniach od 01.08.2018 r. do 

30.08.2018 r. 

46 

Uchwała nr XXXI.325.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Białej 

• Od dnia 1 lipca 2018 r. została realizowana uchwała w której określono 

wysokość wynagrodzenia w oparciu o nowe rozporządzenie Rady Ministrów 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które  weszło  

w życie w  dniu 19 maja 2018 r 

Sesja nr XXXII z dnia 14 września 2018 r. 

47 

Uchwała nr XXXII.326.2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 

• Zmniejszono  kwoty kredytu o 670.000 zł wraz ze zmianą zadań nim 

finansowanych 

48 

Uchwała nr XXXII.327.2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

49 

Uchwała nr XXXII.328.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2018-2028 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

50 

Uchwała nr XXXII.329.2018* w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

na terenie gminy Biała na 2019 r 

• Stawki określone w uchwale zastosowano przy wymiarze podatku na 2019 r. 

51 

Uchwała nr XXXII.330.2018* w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień  

21 października 2018 r. 

• Utworzono dwa odrębne obwody głosowania w Szpitalu w Białej oraz  

w Domu Pomocy Społecznej w Grabinie dla przeprowadzenia wyborów do 

organu stanowiącego samorządu terytorialnego – Rady Miejskiej w Białej. 

52 

Uchwała nr XXXII.331.2018* zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała 

• Zmiana dotyczyła sposobu i  procedur przekazywania osobom prawnym  

i fizycznym do dyspozycji nieruchomości Gminy Biała. Uchwała jest 

realizowana na bieżąco. 

53 

Uchwała nr XXXII.332.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Wdrażanie strategii 

niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gmin; Głuchołazy, Prudnik, 

Biała, Otmuchów” 

• W dniu 02.11.2018r. Gmina Biała wraz z Gmina Głuchołazy, Gminą Prudnik 

i Gminą Otmuchów zawarła umowę partnerską na rzecz realizacji projektu 

„Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie 

Południowym”. W dniu 19.12.2018r. złożono wspólny wniosek  

o dofinansowanie ww. projektu. W ramach przedsięwzięcia, Gmina Biała 

planuje przeprowadzić dwie inwestycje: 

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej 

2. Budowa ścieżek pieszo rowerowych w południowej części miasta Biała. 

W 2018r. obydwie inwestycje posiadały już niezbędną dokumentację 

techniczną oraz pozwolenia budowlane. 
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54 

Uchwała nr XXXII.333.2018* w sprawie upoważnienia do załatwienia 

indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 

• Uchwałę wycofano z obrotu prawnego poprzez podjęcie uchwały uchylającej. 

55 

Uchwała nr XXXII.334.2018 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej 

• Stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej w związku ze zmianą stałego  

miejsca zamieszkania i zameldowania. 

Sesja nr XXXIII z dnia 12 października 2018 r. 

56 

Uchwała nr XXXIII.335.2018 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej 

skargi na działalność Burmistrza Białej 

• Wniesiona skarga  została zakwalifikowana jako skarga anonimowa i Rada 

pozostawiła  bez rozpatrzenia. 

57 

Uchwała nr XXXIII.336.2018 w sprawie zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego 

• Zmniejszono  kredyt o kwotę 107.000 zł. - zmiana lat zaciągnięcia kredytu oraz 

zmiana zadań nim finansowanych 

58 

Uchwała nr XXXIII.337.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

59 

Uchwała nr XXXIII.338.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2018-2028 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

60 

Uchwała nr XXXIII.339.2018* zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Biała 

• Wprowadzone zapisy były realizowane zgodnie ze zmianą   ustawową (Ustawa 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych  ustaw w celu zwiększenia 

udziału  obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania  

niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130 z późn. zm.) która, 

wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie 

gminnym)i była konieczność dokonania zmian zapisów Statutu Gminy. 

61 

Uchwała nr XXXIII.340.2018* zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała 

• Pokryto koszty księgowe, administracyjne i obsługi prawnej, związane  

z funkcjonowaniem klubów sportowych z terenu gminy Biała. 

62 

Uchwała nr XXXIII.341.2018 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej 

skargi na działalność Burmistrza Białej 

• Wniesiona skarga wniesiona  została zakwalifikowana jako skarga anonimowa 

i Rada pozostawiła skargę bez rozpatrzenia. 

Sesja nr I z dnia 20 listopada 2018 r. 

1 
Uchwała nr I.1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.  

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

2 
Uchwała nr I.2.2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Rady 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

Sesja nr II z dnia 7 grudnia 2018 r. 

3 

Uchwała nr II.3.2018 z dnia w sprawie ustalenia przedmiotu działania  komisji stałych 

Rady Miejskiej w Białej. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

4 
Uchwała nr II.4.2018 w sprawie ustalenia składów liczbowych  komisji stałych Rady 

Miejskiej w Białej.  
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• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

5 

Uchwała nr II.5.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Białej. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

6 

Uchwała nr II.6.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji  Skarg, Wniosków 

i Petycji  Rady Miejskiej w Białej. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

7 

Uchwała nr II.7.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Białej. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

8 

Uchwała nr II.8.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

9 

Uchwała nr II.9.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej.  

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

10 
Uchwała nr II.10.2018 w sprawie ustalenia  składu osobowego  Komisji Rewizyjnej. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

11 

Uchwała nr II.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

12 
Uchwała nr II.12.2018 w sprawie ustalenia  składu osobowego Komisji Gospodarczej. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

13 

Uchwała nr II.13.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych  i Porządku Publicznego. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

14 

Uchwała nr II.14.2018 w sprawie ustalenia  składu osobowego Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki    Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

• Uchwała organizująca strukturę i funkcjonowanie Rady Miejskiej w Białej 

15 

Uchwała nr II.15.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

16 

Uchwała nr II.16.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2018-2028 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

17 

Uchwała nr II.17.2018* zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Biała 

• Stosownie do wniosku zgłoszonego i przyjętego przez Radę Miejską na I sesji 

Rady w sprawie zmian w Gminie Biała ilości wiceprzewodniczących Rady  

i zapisu z tym związanego w Statucie gminy Biała dokonano wyboru jednego 

Wiceprzewodniczącego Rady. Realizując przyjęty wniosek, dostosowano 

zapisy do statutu Gminy Biała. 

18 

Uchwała nr II.18.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Białej 

• W związku z rozpoczęciem przez  Burmistrza nowej kadencji  ustalano 

wynagrodzenia w drodze nowej uchwały i realizowane jest od 20 listopada 

2018 r. 
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19 

Uchwała nr II.19.2018 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 

• Sposób realizacji przedmiotowego Programu: Program określa zakres 

przedmiotowy, cele, formy i zasady współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

których obszar działalności obejmuje terytorium Gminy Biała. 

Procedury związane ze zlecaniem realizacji zadań publicznych przygotowują  

i przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej zatrudnieni na 

stanowiskach pracy, w referatach, których zakres realizowanych zadań 

obejmuje dany obszar współpracy bądź odpowiednio kierownicy jednostek 

organizacyjnych gminy. Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie 

budżetu Gminy Biała na 2019 rok z przeznaczeniem na realizację programu 

ogółem wynosi 335 000 zł . Zadania priorytetowe zostały zidentyfikowane na 

podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na podstawie 

zakresu zadań publicznych realizowanych w gminie w latach poprzednich  

i obejmują one: 

o zadania z zakresu pomocy społecznej; 

o zadania z zakresu promocji gminy; 

o zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu. 

20 

Uchwała nr II.20.2018* w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” 

• Uchwała do realizacji w 2019 r. 

21 

Uchwała nr II.21.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 

• Uchwała do realizacji w 2019 r. 

22 

Uchwała nr II.22.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu 

pn. Nie – sami – dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 

Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

• Podpisano Umowę Partnerską w dniu 22 listopada 2018 r. Uchwała do 

realizacji w 2019 r. 

23 

Uchwała nr II.23.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do 

Zgromadzenia Związku Gmin „AQUA SILESIA” 

• Przedstawicielami  Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „AQUA 

SILESIA” wybrani zostali: 

o Edward Plicko  

o Jacek Czerwiński  

o Andrzej Osiewacz 

Sesja nr III  z dnia 28 grudnia 2018 r. 

24 

Uchwała nr III.24.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2019-2028 

• Uchwalono wieloletnią  prognozę finansową Gminy Biała na lata 2019-2028. 

Uchwała ta realizowana będzie w 2019 r 
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25 

Uchwała nr III.25.2018 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Biała na 

rok kalendarzowy 2019 

• Uchwalono uchwałę budżetową Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019 

• Uchwała ta realizowana będzie w 2019 r. 

26 

Uchwała nr III.26.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

27 

Uchwała nr III.27.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2018-2028 

• Realizacja uchwały zawarta w sprawozdaniu z wykonania budżetu i realizacji 

WPF za 2018 rok 

28 

Uchwała nr III.28.2018* w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Biała; 

• Po przedłożeniu skorygowanego projektu regulaminu, podjęta została 

uchwała. Zatwierdzony regulamin przekazany został do organu regulacyjnego, 

Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej  

Stanowi on teraz podstawę działalności spółki w zakresie dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy. 

29 

Uchwała nr III.29.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 r.; 

• Rada Miejska w Białej zwiększyła plan wydatków w ramach zadania pn. 

„Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu”  o kwotę 827,32 zł. Zwiększenie to wynikało  

z przekazania przez Sąd Rejonowy w Prudniku zwrotu niewykorzystanych 

zaliczek za lata ubiegłe na pokrycie kosztów sporządzenia opinii przez 

biegłych psychologa i psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

30 

Uchwała nr III.30.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2019 r. 

• Realizacja uchwały nr III.30.2018 odbyła się w oparciu o wykonanie zadań 

zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja i finansowanie 

tych zadań zostały szczegółowo opisane w informacji dotyczącej realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 

2018. 

31 

Uchwała nr III.31.2018* w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  

i w domu” w czasie obowiązywania programu; 

• Uchwała do realizacji w 2019 r. 

32 

Uchwała nr III.32.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Biała; 

• Realizacja zmian dokonanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Biała przewidziana w latach 2019-2020 w związku z planowanymi 

inwestycjami niskoemisyjnymi, tj. budową ścieżek pieszo-rowerowych (przy 

ul. Prudnickiej w Białej oraz w południowej części miasta Biała). 



 

108 
Raport o stanie Gminy Biała na rok 2018 

 

 

33 

Uchwała nr III.33.2018 * uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwienia 

indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej; 

• Uchwałą wyeliminowano z obiegu prawnego uchwałę z dnia 14 września  

2018 r.  

34 

Uchwała nr III.34.2018 * w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacenia diet 

dla radnych Rady Miejskiej w Białej 

• Wypłata diet dokonywana jest zgodnie z podjętą uchwałą i ustalonymi 

stawkami. 

35 

Uchwała nr III.35.2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej 

w Białej na 2019 

• Wykonanie uchwały realizowane będzie w 2019 r. 

36 

Uchwała nr III.36.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów  

i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała na kadencję 2018 – 2023 

• Uchwała zrealizowana w 2019 r., przeprowadzono wybory sołtysów. 

37 

Uchwała nr III.37.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu 

Osiedla w Białej na kadencję 2018-2023 

• Uchwała zrealizowana w 2019 r., przeprowadzono wybory Zarządu Osiedla. 

38 

Uchwała nr III.38.2018 w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2018 

• Ustalono wydatki niewygasające na kwotę 107.960 zł. zadania, których 

wykonanie nastąpi w 2019 r. z umowy zawartej w 2018 r. 

* uchwały będące prawem miejscowym i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

7. USŁUGI KOMUNALNE 
 

9.1. Zaopatrzenie w wodę  

 
Na terenie gminy Biała zlokalizowana jest sieć wodociągowa o łącznej długości 97,2 

km i obejmująca swoim zasięgiem wszystkie miejscowości . Zaopatrzenie w wodę odbywa się 

z czterech podziemnych ujęć wody : Gostomia, Pogórze, Biała, Józefowie i przy pomocy pięciu 

niezależnych  wodociągów grupowych: Biała, Gostomia, Pogórze, Józefów i  Krobusz. 

Zgodnie z informacjami i ewidencją będącą w posiadaniu przedsiębiorstw wodno-

kanalizacyjnego tj.  Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej przedstawiamy poniższe dane w 

odniesieniu do korzystających tylko z sieci wodociągowej: 

• liczba odbiorców indywidualnych ( gospodarstwa domowe)  - 2111 szt. 

• liczba odbiorców indywidualnych ( mieszkańcy)  - 8438 osób, 

• pozostali odbiorcy ( przedsiębiorstwa, działalność gospodarcza, instytucje ) – 365 szt, 

W gminie Biała w 2018 roku  średnia miesięczna sprzedaż wody szacuje się na poziomie 28 998 

m3, natomiast średnie miesięczne zużycie  wody w gospodarstwie domowym wynosi 2,7 m3. 

Dokładne informacje na temat sieci wodociągowej zawarte są w Planie rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych na lata 2018 – 2020, stanowiącym załącznik do uchwały  

nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 r. 
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9.2. Odprowadzanie ścieków 
 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Na terenie gminy Biała sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest wyłącznie w obrębie 

miasta Biała  i ma łączną  długość 18,3 km z czego: 

• kanalizacja ciśnieniowa – 11,60 km, 

• kanalizacja grawitacyjne – 6,7 km . 

Sieć ta objęta jest Aglomeracją Biała o numerze PLOP050N, zatwierdzoną Uchwałą nr 

VIII/86/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23.06.2016 r. 

Oczyszczanie ścieków komunalnych odbywa się w oddanej w 2018 roku do użytkowania 

oczyszczalni ścieków na ul. Łąkowej w Białej, będącej własnością Spółki Wodociągi  

i Kanalizacja w Białej. Przepustowość maksymalna oczyszczalni to 462 m3/d, natomiast średnia 

przepustowość od momentu uruchomienia to 370 m3/d.  W roku 2018 oczyszczono 63 tyś m3 

ścieków komunalnych.   

Zgodnie z informacjami i ewidencją będącą w posiadaniu przedsiębiorstw wodno-

kanalizacyjnego tj.  Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej przedstawiamy poniższe dane  

w odniesieniu do korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: 

• liczba odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe)  - 484 szt. 

• liczba odbiorców indywidualnych (mieszkańcy)  - 2200 osób, 

• pozostali odbiorcy (przedsiębiorstwa, działalność gospodarcza, instytucje) – 11 szt, 

W 2018 roku oddano do użytku odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ulic 

Opolskiej, Traugutta, Wałowej o długości 1,3 km , co oznacza iż podłączono do sieci 174 

mieszkańców miasta. Koszt budowy sieci to 995.000 zł. 

Zbiorniki bezodpływowe 

Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach gminy, 

nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie 

ścieków (tam gdzie pozwalają na to zapisy przepisów odrębnych).  Gmina nie prowadzi rejestru 

zbiorników bezodpływowych, jednak należy przyjąć iż takich zbiorników jest ok. 2080  

i obsługują one 8438 mieszkańców gminy.  Nieczystości płynne wywożone powinny być do 

oczyszczalni ścieków w Białej przez firmy posiadające odpowiedni zezwolenia. W roku 2018 

zezwolenia takie posiadały trzy firmy: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białej, WC 

SERWIS Sp. z o.o. Zabrze, Usługi Komunalne Klaudia Basczyk  Racławiczki. 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu tut. Urzędu na terenie gminy wybudowano 

23 przydomowe oczyszczalnie ścieków, z czego w roku 2018 wybudowano 3 takie 

oczyszczalnie. 

Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Procedurę tą reguluje uchwała nr XIV.132.2016 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu 

gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Biała. W roku 2018 dotację taka otrzymało trzech wnioskujących na łączną kwotę 9.000 

zł. W roku 2017 przyznano dziesięć dotacji o łącznej wartości 31.959,38 zł.   
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Gmina nie prowadzi ewidencji budowanych przez osoby indywidualne przydomowych 

oczyszczalni ścieków, dlatego tez liczba tych urządzeń na pewno jest większa. 

 

9.3. Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
 

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1152) Organ Regulacyjny tj. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdza przedłożone przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Na podstawie wniosku złożonego w dniu 12 marca 2018 

przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej, zatwierdzonego na mocy Decyzji nr 

GL.RET.070.7.42.2018.EK z dnia 21 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Oddział w Gliwicach, taryfy na terenie Gminy Biała w latach 2018 -2021 

przedstawiają się  następująco (ceny netto w złotych): 

 

Za wodę pobraną z 

urządzeń zbiorowego 

zaopatrzenia: 

Taryfa 

obowiązująca 

Taryfa w okresie 

od 1 do 12 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 13 do 24 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 25 do 36 

miesiąca 
wszyscy odbiorcy usług: 3,42 zł/m3 3,42 zł/m3 3,62 zł/m3 3,75 zł/m3 

stała opłata 

abonamentowa: 
5,50 

zł/odb./m-c 

5,50 

 zł/odb./m-c 

5,60 

 zł/odb./m-c 

5,65 

 zł/odb./m-c 

Za ścieki wprowadzone 

do urządzeń zbiorowego 

odprowadzania ścieków: 

Taryfa 

obowiązująca 

Taryfa w okresie 

od 1 do 12 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 13 do 24 

miesiąca 

Taryfa w okresie 

od 25 do 36 

miesiąca 
wszyscy odbiorcy usług: 8,05 zł/m3 8,05 zł/m3 12,50 zł/m3 12,70 zł/m3 

stała opłata 

abonamentowa: 
6,00 

zł/odb./m-c 

6,00  

zł/odb./m-c 

6,50 

zł/odb./m-c 

6,50 

zł/odb./m-c 

 

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 1152) zatwierdzone taryfy weszły 

w życie z dniem 29 czerwca 2018 r. 

 

9.4. Energia elektryczna i sieć gazowa 

 

Biorąc pod uwagę lokalizację gminy, sieć przesyłowa energii elektrycznej należy do 

grupy TAURON Dystrybucja S.A.  Należy przyjąć, iż wszystkim gospodarstwom domowym 

oraz innym obiektom umożliwiono przyłączenie się do sieci elektroenergetycznej. Gmina nie 

posiada dokładnych danych ws. sprzedawców prądu innych niż Tauron Sprzedaż S.A., dlatego 

należy przyjąć, iż większość nieruchomości podłączonych do sieci zakupuje energię 

elektryczną od tego sprzedawcy. 

 

Na terenie gminy Biała nie ma zlokalizowanej sieci gazowej. Występują jedynie 

indywidualne instalacje gazowe na potrzeby gospodarstw domowych.  

 

8. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi  funkcjonuje na podstawie 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późń. zm. 

oraz uchwał uchwalonych przez Radę Miejską w Białej. 
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 Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała 

obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Mieszkańcy gromadzą odpady w sposób 

selektywny (tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło) lub zmieszany. System zakłada także 

akcyjną zbiórkę  wybranych frakcji tj. odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Polega on na odbiorze odpadów bezpośrednio od mieszkańca 

i odbywa się raz w roku. Mieszkańcy są informowani poprzez dostarczenie im harmonogramu 

odbioru odpadów. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzona została na podstawie ustawy 

z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiąca od lipca 

2013r dochód własny gminy. 

 

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 1 stycznia 2018r. wynosiły 

• 13 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób 

selektywny 

• 22zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób 

selektywny 

 

Liczba nieruchomości na które złożono deklaracje – 3185 (wszystkich nieruchomości na terenie 

gminy Biała, wg ewidencji gruntów i budynków jest 3633 (aktualizacja danych w 2018r.) dla 

pozostałych nieruchomości zostały złożone deklaracje zerowe lub oświadczenia, że budynek 

nie nadaje się do zamieszkiwania – 448 

 Zdeklarowana liczba mieszkańców według deklaracji – 8301 

• liczba osób w przedziale dla zbiórki selektywnej – 8047 

• liczba osób w przedziale dla zbiórki zmieszanej – 224 

Liczba złożonych deklaracji, które mają przypisane naliczenia za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - 3175 

• Liczba deklaracji ze zbiórką selektywną – 2960 

• Liczba deklaracji ze zbiórką zmieszaną – 215 

Z danych posiadanych ze złożonych deklaracji wynika, że 93,23 % mieszkańców gminy Biała 

segreguje odpady, a tylko 6,77 % mieszkańców gromadzi odpady bez segregacji. 

 

Porównując 2017 rok dane przedstawiały się następująco: 

Liczba nieruchomości, na które złożono deklaracje – 3159 (wszystkich nieruchomości na 

terenie Gminy Biała, wg ewidencji gruntów i budynków jest 3942), dla pozostałych 

nieruchomości zostały złożone deklaracje zerowe lub oświadczenia, że budynek nie nadaje się 

do zamieszkiwania – 783 

 Zdeklarowana liczba mieszkańców według deklaracji – 8051 

• liczba osób w przedziale dla zbiórki selektywnej – 7846 

• liczba osób w przedziale dla zbiórki zmieszanej – 205 

Liczba złożonych deklaracji, które mają przypisane naliczenia za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 3036 

• Liczba deklaracji ze zbiórką selektywną -2827 

• Liczba deklaracji ze zbiórką zmieszaną – 209 

Z danych posiadanych ze złożonych deklaracji wynika, że 93,12 % mieszkańców gminy Biała 

segreguje odpady, a tylko 6,88 % mieszkańców gromadzi odpady bez segregacji. 

Poniżej przedstawiono dane na wykresie, jak zmienia się w latach liczba osób ze zbiórką 

selektywną i zmieszaną. Widać na nim, iż w danych latach liczba składanych deklaracji 

klasyfikowała się na podobnym poziomie.   
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W mieście zlokalizowano PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 

znajduje się przy ul. Lipowej 1 w Białej, w którym mieszkańcy mogą zostawić wytwarzane 

przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne takie m.in. jak : meble i odpady 

wielkogabarytowe, papier, metal, szkło, tekstylia, tworzywa sztuczne, leki odpady zielone  

(w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa), chemikalia czy odpady remontowe. Punkt 

przyjmuje odpady zgodnie z Regulaminem PSZOK i obsługiwany jest przez spółkę Wodociągi 

i Kanalizacja w Białej. Poniżej został przedstawiony wykres, w którym przedstawiono ilości 

odebranych odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 
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Na wykresie widać,  że z upływem lat ilość selektywnie odpadów komunalnych oddanych do 

PSZOK się zmieniła. Z każdym rokiem coraz mniej odpadów oddawanych jest przez 

mieszkańców. Powodem tego może być coraz większa ilość odpadów zmieszanych 

odbieranych od mieszkańców z terenu Gminy przez firmę odbierającą odpady komunalne. 

Poniżej na wykresie można zobaczyć, iż z każdym rokiem zwiększa się masa odpadów 

zmieszanych, jak również segregowanych. Jednak w 2018r. widać już spadek  odebranych 

odpadów segregowanych. 

 

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r.  

w sprawie poziomów recyklingu ,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645 ) Gmina Biała 

w 2018 r osiągała następujące poziomy: 

 

 

Wielkość 

osiągniętego 

poziomu 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego 

użycia papieru, 

metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

Powinien 

osiągnąć 

Osiągnięty poziom 

recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

Powinien 

osiągnąć 

Osiągnięty poziom 

ograniczenia masy 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania 

Powinien 

osiągnąć 

2015 15,3% 16% 100% 40% 11,7 % 50% 

2016 12,2% 18% 88,76% 42% 0% 45% 

2017 18% 20% 100% 45% 16% 45% 

2018 34,15% 30% 100% 50% 24,70% 40% 
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Kolorem czerwonym zaznaczono, w których latach i jakie poziomy nie zostały osiągnięte. Jak 

widać Gmina Biała jedynie w 2018r. osiągnęła wszystkie poziomy jakie musiała spełnić. 

 

Decyzje w zakresie gospodarki odpadami 

Uregulowania formalno-prawne (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 

ordynacja podatkowa,) nakładają na gminę określone obowiązki, to m.in. wydawanie decyzji 

określających wysokość opłaty za odpady komunalne w przypadku niezłożenia przez 

właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub w przypadku wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, a także 

wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 

W roku 2018r. wydano: 

• 14 decyzji, z czego 8 decyzji określały wysokość opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 6 zostało umorzonych w toku postępowania. 

• 4 zaświadczenia o wykreśleniu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

System finansowania kosztów związanych z utrzymaniem systemu gospodarki odpadami ma 

charakter ciągły, tzn. środki niewydatkowane w roku poprzednim zasilają budżet roku 

następnego. Na przestrzeni lat 2013-2018 kształtuje się to następująco: 

 

 

Lp. Treść 
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

w zł 
1. Dochody 489.034,67 1.015.617,95 980.914,12 984.074,77 1.239.105,82 1.236.160,59 

2. Wydatki 437.778,28 934.189,31 1.005.576,32 1.022.723,71 1.232.302,35 1.243.511,21 

3. 

Różnica 

(środki do 

wykorzystania 

na rok 

następny) 

51.256,39 132.685,03 108.022,83 69.373,89 76.177,36 68.826,74 

 

Do osób zalegających w 2017 r. wysłano 351 upomnień, wystawiono 49 tytułów 

egzekucyjnych, natomiast w 2018 r. wysłano 186 upomnień i wystawiono 53 tytułów 

egzekucyjnych. 

Pomimo możliwości legalnego (zgodnie z ustalonymi zasadami) przekazywania odpadów na 

terenie gminy istnieją jeszcze 3 nielegalne wysypiska śmieci o łącznej powierzchni 26 615m2, 

natomiast 2 wysypiska zostały zlikwidowane poprzez zakup działek przez osoby prywatne. 

Należy jednak dążyć do podnoszenia świadomości wśród mieszkańców gminy w zakresie 

przestrzegania zasad gospodarki odpadami. 

 

9.  OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

Struktura placówek na terenie Gminy Biała 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej ul. Tysiąclecia 16 w skład, którego wchodziły: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej z klasami I-VIII    

i szkołami filialnymi z klasami I-III w Gostomi, Radostyni i Śmiczu. 

• Przedszkole w Białej z oddziałami zamiejscowymi w Prężynie, Solcu, Gostomi, 

Śmiczu i Ligocie Bialskiej 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a w skład, którego wchodziły: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Filipa Roboty w Łączniku z klasami I-VIII i szkołą 

filialną w Pogórzu z klasami I-III. 

• Publiczne Przedszkole z oddziałami zamiejscowymi w Brzeźnicy, Chrzelicach i 

Pogórzu 

• Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku 

• Publiczne Gimnazjum w Białej 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa z  klasami I-VIII  i Oddziałem Przedszkolnym  

w Grabinie. 

 

Przedszkola 

 

 Publiczne przedszkola dysponowały 370 miejscami w 15 oddziałach (w tym jeden 

oddział integracyjny), a dodatkowo funkcjonował oddział przedszkolny przy niepublicznej 

szkole podstawowej w Grabinie. 

Placówki przedszkolne są dobrze wyposażone w środki dydaktyczne, pomoce i zabawki, które 

wspomagają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W roku 2018  

w przedszkolach organizowane były imprezy i uroczystości z udziałem rodziców i dziadków 

na przykład: Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Matki, Jasełka itp. 

Placówki przedszkolne zapewniały dzieciom wyżywienie w formie posiłków 

przygotowywanych na miejscu lub dowożonych w formie cateringu. 

 Ponadto w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała dodatkowo zatrudnieni byli 

nauczyciele posiadający kwalifikacje: logopedy i psychologa, którzy stanowili wsparcie we 

wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz nauczyciel wspomagający z odpowiednimi 

kwalifikacjami do pracy z dziećmi w oddziale integracyjnym. 

Na postawie wniosków składanych przez dyrektorów na prośbę rodziców wydłużano godziny 

pracy poszczególnych oddziałów zamiejscowych przedszkoli. 

 

Poniższa tabela obrazuje kształtowanie się liczby dzieci, oddziałów przedszkolnych i liczbę 

etatów pedagogicznych  w latach 2013-2018 według stanu na 31 grudnia każdego roku. 

 

Wyszczególnienie 

 

Rok szkolny 

2013/2014 

Rok szkolny 

2014/2015 

Rok szkolny 

2015/2016 

Rok szkolny 

2016/2017 

Rok szkolny 

2017/2018 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Przedszkola* 313 18 302 16 291 15 312 15 329 15 

Liczba etatów* 

pedagogicznych 
21,59 22,44 22,96 23,50 23,59 

 

* dane dot. przedszkoli publicznych 

 

Szkoły 

 

W roku 2018 na terenie Gminy Biała funkcjonowały szkoły podstawowe oraz gimnazja, do 

których uczęszczało łącznie 776 uczniów. Wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazja 

posiadały pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, co umożliwiło przystąpienie 
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Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej do rządowego programu „Aktywna tablica”                                   

i pozyskanie dla placówki pomocy dydaktycznych w postaci dwóch monitorów interaktywnych 

Promethan ActivPanel 65 cali FullHD. Placówki oświatowe na bieżąco i według potrzeb 

uzupełniały zasoby szkolne w materiały 

i pomoce dydaktyczne, wspomagające proces kształcenia uczniów. 

 

Tabela przedstawia stan zatrudnienia w szkołach oraz liczbę uczniów według stanu na                              

31 grudnia każdego roku. 

 

Wyszczególnienie 

Rok szkolny 

2013/2014 

Rok szkolny ** 

2014/2015 

Rok szkolny 

2015/2016 

Rok szkolny 

*** 

2016/2017 

Rok szkolny 

2017/2018 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Szkoły 

Podstawowe 
512 33 551 35 559 36 521 33 591 37 

Liczba etatów 

pedagogicznych 
68,38 70,53 66,17 68,88 68,61 

Gimnazja 268 13 260 12 273 14 275 14 185 9 

Liczba etatów 

pedagogicznych 
30,58 28,69 30,67 29,67 27,70 

 

* dane dot. szkół publicznych 

** obowiązek szkolny dla sześciolatków 

***koniec obowiązku szkolnego dla sześciolatków 

 

Na terenie Gminy Biała w roku 2018 działała Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym. Do szkoły podstawowej uczęszczało  39 uczniów, a do oddziału 

przedszkolnego 25 dzieci (mieszkańców Gminy Biała oraz Gminy Korfantów). Placówka na 

swoja działalność otrzymywała dotację z budżetu Gminy Biała 

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych przekazano w wysokości 866.727,56 zł, tj. 

w 97,4% zaplanowanej kwoty, w tym dla: 

 

• niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 618.554,48 zł (w 2017 r. – 573.716,10 

zł, w 2016 r. – 637.865,48 zł, w 2015 r. – 758.620,65zł), 

• niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie – 199.566,22 zł (w 2017 r. 

138.327,60 zł, w 2016 r. – 114.390,21 zł, w 2015 r. 128.908,92 zł), 

• dotacja do gminy Prudnik stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu 

Gminy Biała – 5.927,80 zł, 

• dotacja dla miasta Opole stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu 

Gminy Biała – 4.205,84 zł, 

• dotacja dla Gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko                         

z terenu Gminy Biała – 9.238,08 zł, 

• dotacja dla Gminy Głogówek stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko                           

z terenu Gminy Biała – 6.514,11 zł, 
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• dotacja dla Gminy Strzeleczki stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko                         

z terenu Gminy Biała – 9.725,11 zł, 

• dotacja dla Gminy Niemodlin stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko  

z terenu Gminy Biała – 2.089,20 zł, 

• dotacja dla Gminy Nysa stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu 

Gminy Biała – 10.906,72 zł. 

 

Wydatki poniesione na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach wyniosły 

48.606,86 zł. Natomiast dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli                      

w gminie Biała wyniosły 28.186,70 zł. 

Wydatki w oświacie 

Łącznie wydatki na realizację zadań oświatowych w Gminie Biała wyniosły w 2018 roku 

16.390 283,59 zł, w tym: 

• wydatki bieżące 13.665 190,85 zł, 

• wydatki majątkowe 2.725 092,74 zł. 

 

W wydatkach poniesionych w oświacie zawarte są również koszty związane z doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli oraz prowadzonymi inwestycjami. 

Wydatki w 2018 r. na poszczególne jednostki oświatowe wyniosły: 

• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej 7.235 543,48 zł, 

• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łączniku 3.623 252,77 zł, 

• Publiczne Gimnazjum w Białej 1.735 960,98 zł. 

 

Finansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz dotacje oświatowe 

 

 W 2018 roku kontynuowany był Rządowy program, w ramach którego jednostki 

samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa dotację celową na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Program objął swym 

zasięgiem wszystkie klasy szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum.   

Dodatkowo Gmina Biała jako organ prowadzący szkoły sfinansowała zakup podręczników do 

zajęć Języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w kwocie: 8.249,23 zł. 

 

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała (dział 801 i 854) wyniosły w 2018 r. 

13.665.190,85 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 93,1%, z czego 74,5% wydatków 

pokrytych zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa i innych 

gmin. 

W 2018 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 

oświatowych w kwocie 527.330,36 zł, w tym:. 

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 85.365,16 zł, 

2. na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 337.937,90 zł, 

3. na realizację projektu „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł, 

4. kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska – 8.360,00 zł, 

5. na stypendia szkolne – 11.253,42 zł, 

 

oraz z gminy Korfantów, Lubrza, Prudnik i Głogówek (zwrot kosztów za pobyt dzieci z tych 

gmin w przedszkolach) – 70.413,88 zł. 
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W analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki bieżące były niższe o 400.534,23 zł,                 

a pokrycie ich z subwencji i dotacji wynosiło 77,6%. 

 

Nagrody rzeczowe i stypendia o charakterze motywacyjnym 

 

 W dniu 19 czerwca 2018 r. zostało zorganizowane spotkanie z uczniami, którzy w roku 

szkolnym 2017/2018 na szczeblu gminnym zajęli miejsca: I, II, i III uzyskując przy tym, co 

najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia, jak również uczniowie którzy zostali 

finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Wyróżnieni 

uczniowie otrzymali z rąk Burmistrza Białej nagrody rzeczowe o łącznej wartości 7.633,00 zł. 

Jednocześnie pismem z dnia 22 czerwca 2018 r. Burmistrz Białej przyznał dziewięciorgu 

uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych stypendia motywacyjne - mające charakter 

jednorazowej nagrody pieniężnej - za osiągnięcia w zakresie sportu lub za szczególne 

osiągnięcia edukacyjne - na łączną kwotę 9.000,00 zł. 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 

 

W roku szkolnym 2017/2018  funkcjonowała klasa siódma szkoły podstawowej i klasy II-III 

gimnazjum. W wyniku tej sytuacji egzamin zewnętrzny pisała młodzież gimnazjalna, natomiast 

uczniowie szkoły podstawowej będą pisali po raz pierwszy test ośmioklasisty w roku 2019. 

Poniższa tabela przedstawia % wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych gimnazjów,                      

w zestawieniu z wynikiem gminy, powiatu i województwa: 

 

 

 
Liczba 

uczniów 

Część 

humanistyczn

a 

Część 

matematyczno-

przyrodnicza 

Część językowa 

GHP 
GHH

iW 

GM

M 
GMP Język 

podstawowy rozszerzony 

l. ucz wynik l. ucz wynik 

161001-51 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁĄCZNIKU 

161001-

51G0X 
19 69,2 58,8 54,1 52,9 GA 9 84,3 9 67,2 

161001-

51G0X 

 
GN 10 72,7 10 85,0 

161001-52 PUBLICZNE GIMNAZJUM W BIAŁEJ 

161001-

52G0M 
74 71,8 58,7 48,2 56,5 GA 24 69,6 24 53,8 

161001-

52G0M 

 
GN 50 80,4 12 83,4 

GMINA BIAŁA 

 93 71,3 58,7 49,4 55,8 GA 33 73,6 33 57,5 

  GN     

POWIAT PRUDNICKI 

 408 67,2 55,9 48,3 52,3 GA 306 64,9 306 47,3 

  GN 102 73,7 22 84,8 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

 7710 66,9 57,7 50,6 55,4 GA 5682 69,8 5566 52,7 

  GN 1982 64,6 537 63,3 

 
Wyjaśnienia skrótów w tabeli: 

GHP- część humanistyczna: j. polski 
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GHHW- część humanistyczna: historia, wos 

GMM – część matematyczna: matematyka 

GMP - część matematyczna: chemia, fizyka, biologia, geografia 

GA – j. angielski 

GN – j. Niemiecki 

 

Uczniowie niepełnosprawni w szkole i przedszkolu 

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej działało 5 oddziałów integracyjnych                            

(1 w przedszkolu i 4 w szkole podstawowej), oddział integracyjny funkcjonował również  

w Publicznym Gimnazjum w Białej. W gminie Biała organizowane były zajęcia rewalidacyjne, 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, potrzeba 

organizacji w/w form zajęć wynika z opinii lub orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 

uczniów wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Dla uczennicy 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej zorganizowane było nauczanie indywidualne, 

realizowane w domu dziewczynki. 

 

Organizacja opieki przedlekarskiej 

 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Biała funkcjonowały dwa gabinety pomocy 

przedlekarskiej: jeden znajdował się w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej (z gabinetu 

korzystali również uczniowie PG w Białej) i prowadzony był przez Grupową Praktykę 

Pielęgniarską w Środowisku Nauczania i Wychowania „PROFIX”  (higienistki szkolne) na 

podstawie kontraktu z NFZ, drugi znajdował się w Publicznej Szkole Podstawowej w Łączniku 

(korzystały z niego również dzieci przedszkolne i uczniowie gimnazjum) prowadzony był przez 

NZOZ ALMED, który również posiada kontrakt z NFZ. 

 

Program „Umiem Pływać” 

 

W dniu 21 lutego 2018 r. Gmina Biała podpisała umowę z Wojewódzkim Zrzeszeniem 

LZS w Opolu, której celem była wspólna organizacja rządowego programu „Umiem pływać”. 

Program powszechnej nauki pływania był adresowany do uczniów szkół podstawowych klas  

I-III i zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia w ramach programu rozpoczęły się  

5 marca 2018 r., a zakończyły w listopadzie 2018 r. 

Na realizację zadania Gmina Biała przekazała dofinansowanie w wysokości 19.500,00 zł,  

a pozostałe środki przekazane zostały WZ LZS Opole w ramach dofinansowania przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

W programie wzięło udział 130 uczniów klas I-III,  a rolę opiekunów w czasie wyjazdu 

pełnili nieodpłatnie nauczyciele z ZSP w Białej i ZSP w Łączniku. 

 

Kontrola spełniania obowiązku nauki 

 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku 2018 była kontrola spełniania obowiązku 

nauki, który obejmował młodzież w wieki 16-18 lat. 

Na podstawie  wykazów z ewidencji ludności, informacji o absolwentach gimnazjów oraz 

informacji uzyskanych od szkół ponadgimnazjalnych dokonywana była weryfikacja danych 

dotyczących spełniania obowiązku nauki. W sytuacjach niejasnych kierowane były pisma 

bezpośrednio do rodziców ucznia, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

W roku szkolnym 2017/2018 zostało wystawionych 5 wezwań zobowiązujących do 

zapewnienia w terminie natychmiastowym realizacji obowiązku nauki i 1 wezwanie w związku 
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z nierealizowaniem obowiązku szkolnego i brakiem współpracy rodziców w tej kwestii                               

z dyrektorem szkoły. W większości przypadków odstąpiono od wymierzenia kar  

administracyjnych, a w jednym przypadku uczeń – decyzją Sądu Rejonowego w Prudniku 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich – został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym. 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 59 z późn. zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę                  

o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy 

i spełnili wymogi określone w w/w ustawie oraz złożyli stosowną dokumentację dotyczącą 

przebiegu nauczania oraz zdania egzaminów czeladniczych lub dających kwalifikacje 

zawodowe - przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. 

Dane dotyczą wniosków złożonych w 2018 r.: 

 

• Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie: 14 

• Liczba pracodawców, którzy otrzymali decyzję odmowną: 0 

 

Wysokość pozyskanej i wypłaconej pracodawcom dotacji  wyniosła: 106.833,28 zł. 

 

Opieka nad dziećmi do lat trzech 

 

W Gminie Biała w 2018 roku działał Niepubliczny Żłobek „eMisiowo”, na podstawie podjętej 

uchwały Gmina przekazywała dotacje na każde dziecko uczęszczające do żłobka,                                           

a jednocześnie będące mieszkańcem Gminy Biała. W zależności od ilości godzin pobytu 

dziecka w żłobku dotacja wynosiła: 

 

• dziecko objęte opieką do 5 godzin    -    200,00 zł 

• dziecko objęte opieką 6 godzin i więcej  -    400,00 zł 

 

Zmiany wprowadzone w 2018 roku, w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 pozwoliły 

na zwiększenie ilości miejsc w żłobku z 10 do 17. 

W placówce oprócz prowadzonej opieki odbywały się różne zajęcia edukacyjne, a osiągnięcia 

dzieci w prezentowane były na zajęciach integracyjnych z rodzicami oraz wystawach prac 

dzieci. W 2018 r. wydatki wynosiły 65.600,00 zł. 

 

10.  KULTURA 
 

Obszar działania Gminnego Centrum Kultury w Białej to prowadzenie statutowej 

działalności z młodzieżą w zakresie upowszechniania kultury (poezja, plastyka, muzyka, 

piosenka, turystyka), organizacja i współudział w imprezach kulturalnych, artystycznych, 

regionalnych, masowych, przy ścisłej współpracy ze szkołami i instytucjami działającymi  

w naszym środowisku, ościennymi ośrodkami kultury. 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej (GCK) czynne jest codziennie od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8:00 do 21:00. Większość zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych 

jest w godzinach popołudniowych. Podobnie jest w świetlicach. 
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Twórczość artystyczna, jaką prowadzi GCK w Białej to ważny kierunek edukacji 

kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży. Duża waga przywiązywana jest do ścisłej 

współpracy z grupami zainteresowań działającymi w GCK w Białej tj. 

• Studio piosenki–  Realizowany program miał na celu rozwijanie uzdolnień muzycznych 

dzieci i młodzieży. Zwracano szczególną uwagę na dykcję, artykulację oraz poprawną 

emisję głosu. Grupa ze Studia Piosenki występowała podczas Przeglądu Zespołów 

Artystycznych Gminy Biała, podczas Opolskich Szmaragdów w Mosznej, na Targach 

Przedsiębiorczości i Rzemiosła w Prudniku. Ponadto grupa uczestniczyła w imprezach 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, w wernisażach malarstwa, promocjach 

książek. 

• Grupa teatralna – Realizowany program miał na celu rozwijanie uzdolnień 

artystycznych, rozwijanie teatralnej pasji. Grupa z sukcesem opracowała i przedstawiła 

spektakl „Zbigniewowi Herbertowi”. 

• Grupa tańca nowoczesnego – na dzień dzisiejszy do grupy należy około 70 tancerzy  

z Białej i okolic. Najlepszą wizytówką tej inicjatywy są grupy taneczne Rising, Little, 

Gold i Diamond Stars, które od początku swego istnienia osiągają większe lub mniejsze 

sukcesy na arenie regionalnej i krajowej. Trenerka grupy wyszkoliła również solistów, 

duety oraz mini-formacje, które w swoich kategoriach w kraju nie mają sobie równych, 

a na arenie międzynarodowej osiągają bardzo wysokie wyniki. Grupa uczestniczy  

w występach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Białej takich jak 

Zaduszki Artystyczne, Koncert Noworoczny, WOŚP, Kiermasz Świąteczny Publicznego 

Gimnazjum w Białej i wiele innych. 

• Grupa tańca mażoretkowego – zajęcia z tańca mażoretkowego podzielone były na cztery 

grupy wiekowe. Program, który realizowany był podczas zajęć obejmował: ćwiczenia  

z pałeczką, kombinacje z pomponami, akrobacje, szpagaty, różne układy taneczne  

z pałką i pomponami. Grupy brały udział w licznych występach, m.in. na Paradzie 

Orkiestr Dętych w Białej, Przeglądzie Zespołów Artystycznych, towarzyszyły na 

wyjazdach Bialskiej Orkiestrze Dętej. 

• Nauka gry na gitarze – Realizowany program miał na celu rozwijanie zdolności 

artystycznych oraz pasji do muzyki. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zaznajomić 

się zarówno z utworami klasycznymi jak i z utworami muzyki rozrywkowej.  Grupa brała 

udział w „Przeglądzie zespołów artystycznych gminy Biała”, występują podczas innych 

uroczystości, tworzą zespoły muzyczne. 

• Nauka gry na instrumentach klawiszowych 

• Nauka gry na instrumentach dętych – Zajęcia nauki gry na poszczególnych 

instrumentach przygotowują ich uczestników do występów podczas imprez 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Białej, wielu z nich należy do 

Orkiestry Dętej działającej przy GCK w Białej. Uczniowie należący do tych grup dostają 

się bez problemu do szkoły muzycznej. 

• Zajęcia plastyczne  – Program zajęć obejmował: malowanie temperami z wyobraźni  

i z natury; rysunek ołówkiem, węglem, kredkami, pastelami olejnymi i suchymi; 

ćwiczenia w poznawaniu innych technik plastycznych takich jak collage, collage „3d” 

czyli przestrzenny, maski– gipsowe odciski twarzy i dłoni, dekorowanie ich; recykling 

artykułów, czyli tworzenie nowych przedmiotów z niepotrzebnych plastikowych 

opakowań. Uczestnicy grupy przygotowywali wraz z instruktorem dekoracje na 

okolicznościowe imprezy odbywające się w Gminnym Centrum Kultury w Białej. 

Podczas „Akcji lato” realizowany był następujący program: rysunek w plenerze, 

rysowanie kredą na boisku, chodniku, parkingu; lepienie z gliny, malowanie na płótnie. 

• Nauka gry na bębnach afrykańskich – Program zajęć obejmował podstawy gry na bębnie 

afrykańskim djembe (technika uderzania, strojenia, teoria, historia i tradycja): nauka 
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kilkunastu klasycznych utworów (rytmów) i piosenek zachodnioafrykańskich. Grupa 

wystąpiła podczas Przeglądu Zespołów Artystycznych Gminy Biała. Zajęcia odbywały 

się także kilka razy w świetlicach. 

• Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad 

 

W sezonie w zajęciach dla grup zainteresowań uczestniczy ok. 200 osób tygodniowo. 

Zajęcia są prowadzone w godzinach 15:00 – 21:00 jeden lub dwa razy w tygodniu dla każdej 

grupy zainteresowań. Większość grup podzielona jest na kategorie wiekowe. Można 

powiedzieć, iż wszystkie z tych grup są już w tej chwili grupami półprofesjonalnymi, o czym 

świadczą liczne zaproszenia na koncerty, występy i pokazy w kraju i za granicą oraz zdobyte 

nagrody w konkursach lokalnych, krajowych i międzynarodowych. 

 

Warto również wspomnieć, iż na terenie Gminy działalność kulturalna i artystyczna 

prowadzona jest przez stowarzyszenia i osoby niezrzeszone np. działalność Stowarzyszenia 

Bialska Orkiestra Dęta, które we współpracy z GCK prowadzi orkiestrę dętą, oraz chóry 

działające przy kołach DFK Nowa Wieś, Łącznik i Chrzelice, Grabina i inne grupy kultywujące 

dziedzictwo kulturowe tych terenów. Od  trzech lat cykliczne spotkania w GCK prowadzi grupa 

poetów. 

GCK przywiązuje dużą wagę do tego typu działań i rozwoju twórczości ludowej. 

Wspierana jest w różnych formach sztuka ludowa i talenty twórcze.  

Pracownicy GCK w Białej w pełni byli zaangażowani w organizację koncertów, 

wystaw, przeglądów, pokazów, festynów oraz spotkań z młodzieżą. Każda taka impreza 

wymaga opracowania odpowiedniego scenariusza, dekoracji, reklamy, zabezpieczenia 

finansowego oraz sprawnego przeprowadzenia i rozliczenia. 

 

Do najważniejszych imprez, które zostały zorganizowane zaliczyć można: 

 

• Koncert kolęd i pastorałek 

• WOŚP 

• Koncerty noworoczne 

• Noworoczne spotkanie seniorów 

• Wystawa fotografii Czesława Polańskiego „Piękno jest wszędzie” 

• Akcja Zima – organizacja zajęć, warsztatów, wyjazdów dla dzieci podczas ferii 

zimowych 

• Konkursy recytatorskie (język polski i niemiecki) 

• Gminny Konkurs Kroszonkarski 

• Wystawa „Grody i zamki ziemi nyskiej” 

• Bialski Pchli Targ (organizowany średnio trzy razy w roku) 

• Koncert z okazji święta 3 Maja „Trzech tenorów na 3 Maja” 

• Rajd Pojazdów Zabytkowych Klubu 94 Oktany – ekspozycja samochodów na rynku 

• X Bialska Parada Orkiestr Dętych 

• Przegląd Zespołów Artystycznych Gminy Biała 

• Spektakl „Zbigniewowi Herbertowi” przygotowany przez grupę Klasyczny Maniak 

Teatralny działającą przy GCK w Białej 

• Wystawa prac malarskich Marty Magierowskiej „A` propos” 

• Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek 

• Strefa Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej przy GCK w Białej 

• Dni Białej 

• Spotkanie autorskie z Andrzejem Kałużą 
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• Akcja Lato (turnieje sportowe, wyjazdy do wesołych miasteczek, ZOO, przedstawienia 

teatralne, zajęcia plastyczne, pokazy magicznych sztuczek) 

• Dożynki Gminne w Olbrachcicach 

• Wystawa „Gmina Biała z lotu ptaka” 

• Spotkanie z Jerzym Rokickim 

• Filmowa noc horrorów 

• Zaduszki Artystyczne 

• Spektakl dla dzieci „Niepodległa Polska 1918” 

• Koncert z okazji 11.11. „Legenda” 

• Konkurs plastyczny „Sto lat niepodległości” 

• Mikołajki dla dzieci 

• Rozświetlenie choinki 

 

Cyklicznie  organizowane są przedstawienia teatralne dla dzieci w wykonaniu artystów 

profesjonalnych w Białej i świetlicach. Organizujemy wyjazdy i wycieczki w ramach akcji 

zimowej i letniej oraz proponujemy ciekawe spotkania na miejscu, np. z pisarzami,  

cyrkowcami, iluzjonistami itp. 

 

 Warto wspomnieć, iż pracownicy ośrodka kultury zaangażowani są w organizację wielu 

innych przedsięwzięć kulturalnych Gminy, np. organizacja konkursów poezji polskiej, śląskiej, 

niemieckiej, zdobienia jaj wielkanocnych. Uczestniczą i reprezentują naszą gminę                                  

w przedsięwzięciach kulturalnych podejmowanych przez inne placówki kulturalno – 

oświatowe regionu. Zajmują się organizacją imprez zleconych przez inne jednostki lub 

przedsiębiorstwa. Po za tym zaangażowani są w przygotowanie wielu projektów, pokazów, 

spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń itp. 

 

 Działalność w zakresie sportu i rekreacji sprowadza się do organizacji zawodów o zasięgu 

lokalnym jak i ponad lokalnym (w najpopularniejszych dyscyplinach takich jak: piłka nożna, 

siatkówka, tenis stołowy, skat) oraz do przeprowadzania gier i zabaw sportowo – rekreacyjnych 

w trakcie imprez plenerowych. Koordynowane i finansowane są wyjazdy reprezentacji gminy 

na zawody, oraz zabezpieczana jest baza sprzętowa. Przeprowadzono: turnieje tenisa stołowego 

oraz turnieje piątek piłkarskich w ramach Akcji Zima i Akcji Lato. 

W okresie letnim (od końca czerwca do 31 sierpnia) został udostępniony  mieszkańcom 

basen kąpielowy, który był czynny codziennie od godz. 10:00 do godz. 19:00. 

Świetlice 

Działalność świetlic w  gminie finansowana jest na podstawie zapisów określonych  

w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie zajęcia prowadzone są w 13 

miejscowościach, tj.: Biała, Prężyna, Laskowiec, Kolnowice, Śmicz, Grabina, Chrzelice, Nowa 

Wieś, Radostynia, Solec, Ligota Bialska, Olbrachcice i Łącznik. 

W świetlicy "Promyczek" (Biała) zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, dwa 

razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) spotkania organizowane są w Łączniku. Natomiast 

w pozostałych świetlicach zajęcia są prowadzone raz w tygodniu – według opracowanego 

harmonogramu. Jest ustalony stały czas pracy dla wszystkich świetlic (od godz. 16:00 do godz. 
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20:00) ulega on jednak zmianie w czasie ferii i wakacji – dopasowany jest on indywidualnie do 

poszczególnych miejscowości zgodnie z życzeniami uczestników. Do prowadzenia zajęć 

zatrudniona jest jedna osoba w niepełnym wymiarze czasu (½ etatu) oraz cztery na umowę 

zlecenie. Bardzo zróżnicowany jest wiek dzieci korzystających ze świetlic, dlatego dla ich 

bezpieczeństwa oraz efektywnego wykorzystania czasu, opracowano regulamin w którym m.in. 

określono minimalny wiek uczestnika.  Szacuje się, że co tydzień w zajęciach uczestniczy około 

dwieście osób. Rodzaj i charakter zajęć uzależniony jest od pory roku, świąt i uroczystości 

przypadających w danym czasie, jak również od predyspozycji uczestników oraz specyfiki 

danego środowiska. Przygotowuje się inscenizacje, scenki rodzajowe oraz układy taneczne  

i wokalne, które prezentowane są następnie na imprezach lokalnych (Dzień Babci, Dziadka, 

Dzień Kobiet, dożynki itp). Prowadzi się również zajęcia rozwijające zdolności manualne, m. 

in. wykonuje się ozdoby i dekoracje świąteczne. Część czasu przeznacza się również na pracę 

z dziećmi, które mają problemy z opanowaniem materiałów szkolnych. Najczęściej jest to 

pomoc w odrabianiu lekcji. Pomysłowość opiekunek sprawia, że typowe gry czy zabawy 

przekształcają się w intrygujące wydarzenia. Wielkim zainteresowaniem cieszą się zajęcia 

organizowane poza siedzibą świetlicy, przyjmują one formę mini pikników lub wycieczek 

pieszych i są okazją do poznawania interesujących zakątków regionu oraz odkrywania 

ciekawych okazów flory i fauny. Kilka spotkań w ciągu roku przeznaczonych jest na omawianie 

problematyki związanej z uzależnieniami i patologią społeczną. Chcąc uatrakcyjnić pobyt  

w świetlicach wzbogaciliśmy ofertę dla uczestników zajęć o spektakle teatralne wykonane 

przez profesjonalne grupy teatralne oraz o zajęcia plastyczne prowadzone przez zawodowych 

plastyków. 

 

Informacja z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej  

oraz Filii Biblioteki w Łączniku 

 Biblioteka 

Biała 

Filia 

Łącznik 

Razem 

(B+Ł) 

Księgozbiór w bibliotece (ilość w woluminach) 25496 5942 31438 
Zarejestrowanych czytelników                                              523 114 637 
Liczba odwiedzin OGÓŁEM: 

(w wypożyczalni,                                                              

czytelni prasy i komputerowej,                 

odwiedziny grupowe, imprezy w bibliotece)                                                                                                                     

5482 1666 7508 

w tym odwiedziny: 

  Czytelnia  Internetowa                           
251 244 495 

Odwiedziny grupowe, zajęcia,  imprezy w bibliotece             237 15 252 
Informacje ogólne – statystyczne:    
Wypożyczenia książek (na zewnątrz + na miejscu)                                                                                                    10516 2263 12779 
Udostępnianie czasopism (na zewnątrz + na miejscu) 1114 nie ma 1114 

 

 

Zakup książek: 

Z budżetu własnego (plan: 22.000 zł) 21.082,00 zł 5.500,00zł 26.582,00 zł 

- z „Dotacji” Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” 

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych. (plan: 4582 zł) 

W realizacji 
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Biblioteka Miejska w Białej oraz Filia w Łączniku zrealizowały :   

 

• „Dzieci książki czytają – bilet do ZOO wygrywają”: Akcja czytelnicza dla dzieci  

do lat 13  (19.03. -  05.06.); 

• Wizyta w Przedszkolu w Białej z okazji Dnia Dziecka (04.06); 

• Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Frączek dla klas młodszych (11.06); 

• Wizyta w Przedszkolu w Białej: promocja biblioteki i nowych książek  (12.06); 

• Dzień gier planszowych w bibliotece: zajęcia wakacyjne dla dzieci  (04.07); 

• „Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie dopadnie”: rozwiązywanie zagadek, rebusów, 

krzyżówek literackich (11.07); 

• Wizyta dzieci z Przedszkola, wspólna zabawa, prezentacja nowych książek w filii 

bibliotecznej w Łączniku (04.05) 

• Spotkanie autorskie dla klas szkolnych z Marcinem Brykczyńskim (16.11); 

• wizyta i zajęcia bibliotekarzy dla grup przedszkolnych w Białej i Śmiczu oraz w klasie 

I szkoły podstawowej w Białej z okazji Dnia Pluszowego Misia 

• wizyta wszystkich dzieci ze szkoły z Radostyni 

                                                                    

W Bibliotece Miejskiej w Białej oraz Filii w Łączniku jest bezpłatny dostęp do komputerów                   

i Internetu. 

Na życzenie stałych czytelników, szczególnie osób starszych, bibliotekarz prowadzi 

przyuczenie do podstawowej obsługi komputera, korzystania z internetu, poczty e-mail i kont 

społecznościowych. 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej prowadzi również działalność wydawniczą                                                  

i dokumentacyjną. Gazeta „Panorama Bialska” ukazuje się w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

Dociera do prawie wszystkich miejscowości naszej gminy oraz do miast partnerskich. 

Wszystkie wydarzenia kulturalne dokumentowane są serwisem fotograficznym oraz 

zapisywane w kronice wydarzeń i bieżącej dokumentacji. Staramy się na bieżąco informować 

mieszkańców naszej gminy o wszystkich wydarzeniach kulturalnych całego regionu poprzez: 

afisze, ulotki, zaproszenia, komunikaty w prasie i radiu, oraz za pośrednictwem Internetu – 

strony internetowe, Facebook. W GCK można uzyskać informacje o zdarzeniach, które 

dotyczyły miasta w przeszłości jak i w chwili obecnej. Bardzo często z tych informacji korzysta 

młodzież szkolna, akademicka i nauczyciele przy pisaniu referatów, prac magisterskich, 

awansów zawodowych i innych. 

W GCK w Białej oprócz proponowanej działalności kulturalnej odbywają się kursy, narady, 

szkolenia, zebrania, spotkania, zjazdy itp. za odpłatnością wg cennika zatwierdzonego przez 

dyrektora ośrodka. Wiele osób korzysta również z noclegów w pokojach gościnnych.  

Przy organizacji imprez w zależności od rodzaju i charakteru ośrodek współpracuje z radami 

sołeckimi, stowarzyszeniami, dyrektorami szkół i przedszkoli oraz w szczególny sposób                           

z Ochotniczą Strażą Pożarną w Białej, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białej. 

 

13. KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA 

         

Na terenie gminy Biała znajdują się 3 kluby sportowe. 

Lp. 
Nazwa klubu sportowego lub 

stowarzyszenia 
Adres 

Liczba 

członków 

1 
Gminne Zrzeszenie „Ludowe 

Zespoły Sportowe” 

ul. Prudnicka 35  

48-210 Biała 
18 
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2 
Stowarzyszenie sportowe 

„Akademia Piłkarska Biała” 

ul. Stare Miasto 17/1 

48-210 Biała 
17 

3 
„Uczniowski klub sportowy 

White MTB Team Biała” 

ul. Kopernika 5  

48-210 Biała 
6 

 

W 2018 roku w strukturach Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białej 

działało pięć ogniw podstawowych: 

1. LKS Polonia Biała – sekcja p. nożnej, sekcja karate (Torakan),  

2. LUKS Polonia Pogórze – sekcja p. nożnej  

3. LZS Chrzelice – sekcja p. nożnej, sekcja monocyklistów 

4. LZS Kolnowice – sekcja p. nożnej  

5. LZS Ligota Bialska – Radostynia – sekcja p. nożnej 

 

1. Piłka nożna 

 

Rozgrywki piłkarskie prowadzone są systemem jesień – wiosna, a wszystkie sprawy 

związane z rozgrywkami  prowadzone są przez Opolski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.  

W okresie sprawozdawczym drużyny rozegrały 165 meczy mistrzowskich, 5 w rozgrywkach o 

Puchar Polski, uczestniczyły w 2 otwartych turniejach halowych oraz w 7 turniejach letnich na 

dużym boisku (28 meczy w niepełnym wymiarze czasu) 

Runda wiosenna sezonu 2017/2018 

W rozgrywkach związkowych uczestniczyło  8 drużyn  w trzech kategoriach wiekowych:  

Seniorzy: 

W tej kategorii wiekowej występowało pięć drużyn (dwie w klasie A oraz trzy w klasie B) 

Rozgrywki młodzieżowe: 

W rozgrywkach młodzieżowych mieliśmy trzy drużyny, jedną w juniorach, dwie                                          

w trampkarzach. Do rozgrywek zgłoszono 72  zawodników  

Runda jesienna sezonu 2018/2019 

Do rundy jesiennej nowego sezonu przystąpiło  8 drużyn   

Seniorzy: 

W tej kategorii wiekowej występowało 5 drużyn (dwie w klasie A oraz trzy w klasie B) 

Rozgrywki młodzieżowe 

Obecnie w rozgrywkach młodzieżowych występują 3 drużyny z naszej gminy. Jedna                                   

w juniorach (Ligota Bialska), jedna w juniorach młodszych oraz jedna w trampkarzach 

(Pogórze). 
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Akademia Piłkarska Biała 

W ramach rozwoju aktywności fizycznej i rozwoju zainteresowań piłką nożną prowadzono 

treningi dla ok. 90 młodzików, którzy uczestniczyli w ok. 100 turniejach sportowych. 
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2. Karate 

 

 Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała i liczy 22 licencjonowanych 

zawodników oraz 25 adeptów sztuki walki Treningi prowadzone są cztery razy w tygodniu 

(wtorek i czwartek w Białej, poniedziałek i środa w Głogówku). Zajęcia prowadzi Marek 

Zabiegała (6dan). 

Zawodnicy tej sekcji startowali w 7 zawodach  na arenie krajowej oraz międzynarodowej 

(łącznie z Mistrzostwami Świata). W trakcie tych zawodów zdobyli 35 medali (11 złotych,   

9 srebrnych, 15 brązowych). Wybrani zawodnicy uczestniczyli również w dwóch seminariach. 

Największy sukces to złoty medal zdobyty na Mistrzostwach Świata (Tarvisio - Włochy) przez 

Paulinę Kern  - kumite indywidualne. 

 

3. Monocykle i rowery 

 

 Sekcja monocyklistów (działająca przy LZS Chrzelice) działa obecnie z mniejszym 

rozmachem. Sekcja ta prezentuje swe umiejętności na imprezach plenerowych  

i okolicznościowych – w tym pokazy za granicą.   

Działający w Gminie ,,Uczniowski klub sportowy White MTB Team Biała” w 2018 r. trenował  

ok. 25zawodników, organizował lub uczestniczył w 20 zawodach sportowych. 

 

Dotacje w zakresie  kultury fizycznej 

 

Umowa na realizację zadania pt. „Wspieranie działalności Gminnego Zrzeszenia LZS”  

z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe”. 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania:  208.766,69 zł, w tym:  

• dotacja Gminy Biała:  165.000,00 zł,  

• środki własne (praca społeczna - wolontariat): 43.766,69 zł 

Umowy na realizację zadania pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”  

z Stowarzyszeniem sportowym ,,Akademia Piłkarska Biała” 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania: 28.035,04 zł,  

w tym:  

• dotacja Gminy Biała: 25.000,00  zł ,  

• środki własne (praca społeczna - wolontariat):  3.035,04 zł. 

Podpisanie w/w umów na dotację nastąpiło na podstawie złożonych wcześniej ofert. 

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostały określone w zawartych umowach na 

wykonanie zadania publicznego.  

Działalność klubów sportowych z terenu gminy Biała finansowana jest z w/w dotacji, której 

sposób wydatkowania ściśle regulują istniejące przepisy prawne. Z w/w dotacji pokrywane są 

koszty rozgrywek sportowych oraz wszelkiego rodzaju opłaty i licencje pozwalające zespołom 

uczestniczyć w rywalizacji. Ponadto w ramach tych środków wydzielona jest pula pieniędzy 

dla poszczególnych Klubów na prowadzenie swojej działalności, która jest zróżnicowana 

ilością posiadanych drużyn i klasą rozgrywek w jakich te zespoły uczestniczą.  

,,Uczniowski klub sportowy White MTB Team Biała” w 2018 roku nie wystąpił o dotację dla 

klubu. 
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Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie Gminy Biała 
 

W dniu 30.05.2018 r. wpłynął wniosek do Urzędu Miejskiego w Białej od Centrum 

Rekreacyjnego ,,Zielona Zatoka” w Dębinie o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, Rada Miejska w Białej wyraziła zgodę na utworzenie miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie centrum rekreacyjnego ,,Zielona zatoka” 

w sezonie kąpielowym w okresie: 

• od 01.07.2018 r. do 30.07.2018 r. oraz  

• od 01.08.2018 r. do 30.08.2018 r. 

Również na podstawie ustawy Prawo Wodne uchwałą z dnia 24.05.2018 r. określono sezon 

kąpielowy na terenie gminy Biała w terminie od 15.06.2018 r. do 30.09.2018 r.  

 

14. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
 

Gmina Biała, jak każdy obszar, a w szczególności tereny rolnicze, zagrożona jest 

wystąpieniem sytuacji kryzysowych. W związku z tym istnieje system ratownictwa dla tego 

terenu. Miejscem koordynacji wszystkich sytuacji kryzysowych jest Urząd Miejski w Białej. 

Na administrowanym przez niego terenie znajdują się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 

które działają lokalnie na rzecz miejscowej społeczności oraz przy wystąpieniu szerszych 

działań ratowniczych, także na obszarze innych gmin. 

Samorząd gminny dysponuje opracowanymi planami na wypadek sytuacji kryzysowych, do 

których może zaangażować instytucje, zakłady, itp. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowych 

Gmina koordynuje i prowadzi działania ratownicze, angażując wszystkie dostępne na swoim 

terenie jednostki i instytucje, a w razie potrzeby współdziała z jednostkami i instytucjami spoza 

swojego terenu. 

Na terenie gminy Biała zarejestrowanych jest 16 jednostek OSP, w tym dwie jednostki 

włączone do ,,Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG)”. 

1. Jednostki ochrony ppoż. realizują zadania mające na celu ochronę życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska poprzez: 

• walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi 

• ratownictwo techniczne 

• ratownictwo ekologiczne 

• ratownictwo medyczne. 
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2. Teren Gminy Biała pod względem operacyjnym zabezpieczają: 

• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Prudniku 

• 2 jednostek OSP włączonych do KSRG: Biała, Chrzelice 

• 12 jednostek OSP typu "S" (samochody pożarnicze zgłoszone do systemu 

ratowniczego PSP) 

• 2 jednostki OSP typu "M" (samochody pożarnicze nie zgłoszone do systemy 

ratowniczego PSP) 

 

Jednostki OSP : 

Lp. Gmina Łącznie OSP w KSRG Pozostałe OSP typu „S” OSP typu „M” 

1 Biała 16 2 12 2 

 

Statystyka i analiza zdarzeń: 

Lp. Gmina Łącznie Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

1 Biała 167 43 123 1 

 

Ilość interwencji jednostek ochrony ppoż. w 2018 r. 

Lp. 
Jednostka 

PSP/OSP 
Łącznie Pożary 

Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Zabezpieczenie 

operacyjne 

obszaru 

chronionego 

1 Biała (KSRG) 105 25 79 1 2 

2 
Chrzelice 

(KSRG) 
19 12 7   

3 Brzeźnica 1 1    

4 Gostomia 9 4 5   

5 Grabina 12 8 4   

6 Józefów 2  2   

7 Ligota Bialska 14 6 8   

8 Łącznik 15 6 9   

9 Nowa Wieś Pr. 5 3 2   

10 Olbrachcice 8 2 6   

11 Pogórze 17 8 9   

12 Prężyna 2 2    

13 Rostkowice 0     

14 Śmicz 5 4 1   

15 Ogiernicze 0     

16 Wilków 0     
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Szkolenie Ochotniczych Straży Pożarnych: 

W 2018 r. KP PSP w Prudniku przeprowadziła: 

Szkolenie Ilość kursów 
Ukończyło 

strażaków 

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP 1 5 

 

Strażacy OSP również mieli możliwość treningu w komorze dymowej w KW PSP w Opolu. 

Szkolenia członków OSP odbywa się nie tylko podczas kursów organizowanych przez KP PSP, 

ale również podczas kontroli gotowości bojowej, ćwiczeń na obiektach lub zawodów sportowo-

pożarniczych. 

Wspólne ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej: 

Komenda PSP w Prudniku  każdego roku organizuje ćwiczenia doskonalące i zgrywające 

dla wytypowanych jednostek OSP z terenu całego powiatu. Ćwiczenia te zorganizowano  

w 2018 r. na następujących obiektach:                                                                                                                                                                                                                                                             

• na terenie Nadleśnictwa Prószków (leśnictwo Chrzelice) w dniu 14 maja 2018 r. 

przeprowadzono ćwiczeń "LAS 2018" dla wybranych jednostek ochrony ppoż. 

Udział brały zastępy JRG Prudnik, OSP Biała, Łącznik oraz inne zastępy JRG. 

Temat ćwiczeń - gaszenie pożarów lasów, w tym techniki dostarczania wody na duże 

odległości. 

• na terenie Nadleśnictwa Prudnik, Leśnictwo Dębowiec w dniu 7 września 2018 r.  

przeprowadzono ćwiczenia zgrywających dla jednostek KSRG powiatu prudnickiego 

oraz strażaków z Republiki Czeskiej. 

Udział brały między innymi zastępy  OSP Biała,  

Temat ćwiczeń - gaszenie pożarów lasów, w tym techniki dostarczania wody na duże 

odległości z wykorzystaniem wody ze zbiorników naturalnych. 

• w Prudniku 19 października 2018 r. przeprowadzono ćwiczenia "GAZOCIĄG 2018",  

w których brała udział OSP Biała. 

Pozostałe ćwiczenia mają charakter manewrów gminnych lub typowych ćwiczeń na obiektach 

i ograniczają się do sił i środków z KP PSP w Prudniku i jednostek OSP danej gminy.  

• Zawody sportowo-pożarnicze według tradycyjnego systemu polskiego „na 

mokro”:  

Zawody przeprowadzono w Pogórzu, gdzie zwycięzcami w kategorii seniorów i kobiet 

zostały jednostki OSP Pogórze. 

Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP w KSRG: 

Inspekcji poddawane są tylko jednostki OSP włączone do KSRG (2 OSP); każda z tych 

jednostek jest kontrolowana przynajmniej raz w roku. 

Zagadnienia sprawdzane podczas inspekcji: 

• alarmowanie osp  

• gotowość ratowników osp 

• gotowość (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu 

ratowniczego, sprzętu łączności 

• dokumentacja 
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• ćwiczenie 

• stan techniczny infrastruktury strażnicy, mający wpływ na gotowość operacyjną osp. 

 

Przeglądy operacyjno-techniczne jednostek OSP: 

 

Przeglądy wszystkich jednostek OSP gminy Białej zostały przeprowadzone  przez 

funkcjonariuszy KP PSP w Prudniku w obecności Komendantów Gminnych ZOSP RP oraz 

przedstawiciela Urzędu Gminy. 

Zagadnienia sprawdzane podczas przeglądów: 

• stan techniczny i wyposażanie samochodów pożarniczych 

• gotowość operacyjna ratowników, w tym wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 

• łączność i alarmowanie 

• stan techniczny infrastruktury strażnicy mający wpływ na gotowość operacyjną OSP. 

 

Jednocześnie dokonuje się: 

• aktualizacji danych technicznych, wyposażenia samochodów pożarniczych oraz 

pozostałego sprzętu pożarniczego zgłoszonych do podziału bojowego, 

• aktualizacji „Kart alarmowania OSP”, 

• aktualizacji potrzeb szkoleniowych członków czynnych OSP. 

 

Wnioski z przeglądów: 

• poprawia się stan strażnic 

• poprawia się wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy 

• występują braki w środki ochrony indywidualnej strażaków (ubrania specjalne, buty 

specjalne, rękawice specjalne i kominiarki niepalne) 

• poprawia się stan sprzętu łączności i alarmowania 

• W miarę możliwości finansowych należy podjąć działania o odnowienie taboru 

pojazdów pożarniczych 

• należy aktualizować na bieżąco uprawnienia strażaków do bezpośredniego udziału w 

działaniach ratowniczych, a w szczególności ważność badań lekarskich (brak w OSP, 

Ogiernicze oraz Wilków) 

• w chwili obecnej łącznie 2 jednostki OSP nie mogą być dysponowane do działań 

ratowniczo-gaśniczych. 

 

Dotacje finansowe dla jednostek OSP: 

Działania w celu poprawy możliwości prowadzenia działań ratowniczych w gminie Biała to 

przede wszystkim pozyskiwanie sprzętu pożarniczego przez jednostki ochrony ppoż. 

Jednostki OSP włączone do KSRG otrzymują dotację budżetową na zrealizowanie zadania 

publicznego pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 

włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego". 

W ramach projektu z Ministerstwa Sprawiedliwości ,,Doposażenie w sprzęt ratowniczy 

Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Biała”  zakupu dokonano n/w sprzętu na poszczególne 

jednostki OSP: 
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Jednostka Nazwa Cena (brutto) 

OSP Biała 

Zestaw PSP-R1 5.920,00 zł 

Nosze 1.804,62 zł 

Detektor napięcia 4.250,00 zł 

Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów 13.458,00 zł 

Bosak dielektryczny 2.089,77 zł 

Defibrylator AED 5.398,92 zł 

Zestaw do stabilizacji pojazdów 6.400,00 zł 

Zestaw do oznakowania terenu akcji 4.303,77 zł 

Butle na sprężone powietrze (4 szt.) 19.926,00 zł 

Razem:  63.551,08 zł 

OSP Chrzelice 
Zestaw PSP-R1 5.920,00 zł 

Razem:  5.920,00 zł 

OSP Łącznik 

Zestaw PSP-R1 5.920,00 zł   

Defibrylator AED 5.398,92 zł 

Agregat prądotwórczy 4.650,00 zł 

Razem:  15.968,92 zł 

OSP Pogórze 
Zestaw PSP-R1-  5.920,00 zł 

Razem:  5.920,00 zł  

OSP Ligota Bialska 

Zestaw PSP-R1 5.920,00 zł 

Agregat prądotwórczy 4.650,00 zł 

Razem:  10.570,00 zł 

 

Razem z projektu otrzymano sprzęt dla jednostek OSP gminy Biała za 101.930 zł. z czego 

gmina dopłaciła 1% wartości sprzętu. 

W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupiono: 

 

• Motopompę pływającą NIAGARA, wentylator oddymiający SKORPION max,                                             

2 radiotelefony HYTERA, motopompę szlamową. 

 

Turnieje wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”: 

W dniu 15 marca 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Białej odbył się Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” (eliminacje gminne), który miał 

na calu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony życia, 

ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

W turnieju wzięło udział 9  osób w dwóch grupach wiekowych. 

 

Obrona cywilna 

W przypadku zagrożenia Gmina ma możliwość zdalnego alarmowania mieszkańców, poprzez  

system DSP/OC. Obecnie system DSP znajduje się w 9 budynkach OSP.  

 

Lp. Jednostka OSP 

1 Biała 

2 Chrzelice 

3 Grabina 

4 Ligota Bialska 

5 Łącznik 

6 Nowa Wieś Prudnicka 
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7 Olbrachcice 

8 Pogórze 

9 Śmicz 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Biała oraz konieczność usprawnienia 

systemu DSP/OC prowadzono następujące konserwacje i przeglądy: 

 

Lp. Adres stacji obiektowej Rodzaj naprawy Koszt 

1 OSP Grabina 
Naprawa stacji obiektowej DSP – 50 

oraz radiotelefonu Motorola 
483 zł. 

2 Jednostki OSP gminy Biała 
Przegląd oraz usuniecie usterek 

systemu DSP-15 
1.230 zł 

3 OSP Śmicz Wymiana akumulatora 

2.583 zł. 4 OSP Grabina Wymiana akumulatora 

5 OSP Chrzelice wymiana radiotelefonu 

 

 

15. PARTNERSTWO GMINY I PROMOCJA 

 

Gmina Biała realizowała również swoje zadania w porozumieniu z innymi podmiotami 

będąc członkiem niżej wymienionych organizacji: 

 

• Partnerstwo gmin: Biała - Marienheide (Niemcy) 

• Partnerstwo gmin: Biała - Mĕsto Albrechtice (Czechy) 

• Partnerstwo gmin: Biała - Vlčice (Czechy) 

• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

• Związek Gmin Aqua Silesia 

• Partnerstwo Borów Niemodlińskich 

• Partnerstwo Nyskie 2020 

 

W 2018r. Gmina Biała nie zawierała nowych umów partnerskich z  partnerami z zagranicy. 

Zawierano natomiast porozumienia z krajowymi samorządami na potrzeby składanych 

wniosków o dofinansowanie. 

Współpraca międzynarodowa 

W omawianym okresie miały miejsce liczne inicjatywy i projekty realizowane we współpracy 

z naszymi partnerami zagranicznymi (Niemcami i Czechami). Wykaz przeprowadzonych 

projektów obrazuje poniższa tabela.

http://biala.gmina.pl/59/partnerstwo-gmin-biala-marienheide-niemcy.html
http://biala.gmina.pl/64/partnerstwo-gmin-biala-msto-albrechtice-czechy.html
http://biala.gmina.pl/63/partnerstwo-gmin-biala-vlice-czechy.html
http://biala.gmina.pl/60/stowarzyszenie-gmin-polskich-euroregionu-pradziad.html
http://biala.gmina.pl/61/zwiazek-gmin-aqua-silesia.html
http://www.boryniemodlinskie.pl/
http://biala.gmina.pl/1026/partnerstwo-nyskie-2020.html
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Kontakty Gminy Biała z partnerami zagranicznymi w 2018 roku 

 

Lp. Inicjatywa 

Partner zagraniczny 

inicjatywy  

(nazwa partnera oraz 

lokalizacja: region, kraj)  

Data                     

i miejsce 

inicjatywy 
Opis działań podjętych w ramach 

inicjatywy 

Dziedziny 

współpracy  

w ramach 

inicjatywy* 

1. 

„Demograficzne problemy 

naszych gmin na przestrzeni 

25 lat partnerstwa” 

Gemeinde Marienheide 

(Gmina Marienheide), 

Nadrenia Północna – 

Westfalia, Niemcy 

 

18-

21.05.2018r. 

Biała 

Konferencja z udziałem przedstawicieli obu 

partnerów oraz zaproszonych gości, podczas 

której poruszono zasadnicze problemy obu 

gmin oraz dzielono się dobrymi praktykami 

w ich rozwiązywaniu. Konferencja w 

połączeniu z programem turystycznym oraz 

udziałem gości z zagranicy w Paradzie 

Orkiestr Dętych uświetniła obchody 25-lecia 

partnerstwa Gminy Biała i Gminy 

Marienheide. 

WDSam 

K 

2. 

„Nasze pogranicze – 

doceniamy siebie i 

sąsiadów!” 

Město Albrechtice (Gmina 

Miasto Albrechtice), Kraj 

Morawskośląski, Czechy 

 

01.11.2018r. 

do nadal, 

Gmina Biała 

i Město 

Albrechtice 

Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Projekt otrzymał decyzję o możliwości 

dofinansowania ze środków EFRR i budżetu 

państwa polskiego w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska-Polska 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu 

Pradziad. Jego celem jest zwrócenie uwagi 

mieszkańców obu partnerskich gmin, 

zwłaszcza młodzieży i seniorów,  na piękno i 

kulturę własnego miejsca zamieszkania oraz 

docenienie walorów turystyczno-

kulturalnych rejonów położonych po drugiej 

stronie granicy polsko-czeskiej. 

Przewidziano konkursy aktywizujące 

M 

K 

T 
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mieszkańców obu gmin, wzajemne 

wycieczki integrujące społeczności lokalne,  

a także wydanie albumu promującego gminę 

Biała oraz ideę partnerstwa polsko-

czeskiego. 

3. 
„W poszukiwaniu piękna 

żydowskich cmentarzy” 

Obec Osoblaha (Gmina 

Osoblaha), Kraj 

Morawskośląski, Czechy 

 

01.11.2018r. 

do nadal; 

Biała, 

Osoblaha 

Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Projekt otrzymał decyzję o możliwości 

dofinansowania ze środków EFRR i budżetu 

państwa polskiego w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska-Polska 

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu 

Pradziad. 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie 

ruchu turystycznego na pograniczu polsko-

czeskim dzięki działaniom zwiększającym 

jego atrakcyjność, prowadzącym do 

udostępnienia oraz zachowania elementów 

wspólnego dziedzictwa kulturowego, którym 

jest wielokulturowość i względna tolerancja. 

Przewidziano remont ogrodzenia kirkutu w 

Osoblasze oraz renowację znacznej części 

nagrobków. W Białej planuje się budowę 

ścieżki pieszej do bramy cmentarza 

żydowskiego. Inwestycje w połączeniu z 

działaniami informacyjnymi (tablice, ulotki, 

oznakowanie trasy między cmentarzami) 

oraz promocyjnymi (wzajemne wizyty po 

zakończeniu inwestycji, publiczne otwarcie 

ścieżki w Białej) uświadomią mieszkańców i 

turystom niezwykle istotne elementy kultury 

K 

T 
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obu partnerów, które na stałe wpiszą się w 

promocję wspólnego obszaru. 

4. 
„Śląsk bez granic – nowe 

punkty widokowe” 

Obec Zátor (Gmina Zátor), 

Kraj Morawskośląski, 

Czechy, 

28.09.2018r. 

Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o 

dofinansowanie projektu ze środków EFRR 

w ramach Interreg V-A Republika Czeska-

Polska. 

K 

T 

5. 
„Muzyczno-sportowe oblicza 

przyjaźni” 

Spolek pratel umeni 

Jesenik, 

Karate Klub Jesenik, 

Zakladni 

Umelecka Skola Jesenik, 

Kraj Ołomuniecki, Czechy 

01.04.-

30.09.2018r.

, 

Jesenik, 

Biała, 

Olbrachcice 

W ramach projektu przeprowadzono 

następujące 

działania: 

a) Czeskie biesiadowanie - 12.05.2018 

Jesenik 

(teren Priessnitzovych lecebnnych lazni) 

występ 

chóru Seniores; pokazy sekcji 

monocyklistów 

b) Czerwcowe koncertowanie - 10.06.2018 

Biała - przegląd amatorskich zespołów 

artystycznych z Polski i Czech pokazy sekcji 

karate z Białej i Jesenika 

c) Lipcowe koncertowanie - 08.07.2018 

Biała - 

występy zespołów artystycznych z Czech i 

Polski 

d) Sierpniowe koncertowanie - 26.08.2018 

Olbrachcice - występy zespołów 

artystycznych z Czech i Polski 

K 

S 

6. Wymiana uczniów 

Gesamtschule 

Marienheide, 

Nadrenia Północna – 

Westfalia, Niemcy, 

11-

15.06.2018r. 

Marienheide 

Celem wyjazdu polskich uczniów do 

Marienheide było zawarcie nowych 

kontaktów zagranicznych, poznanie życia 

codziennego oraz walorów przyrodniczo-

kulturalnych partnerskiego obszaru. 

M 

K 

E 
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* Odpowiednie skróty: M- młodzież, K- kultura, E- edukacja, G- gospodarka, PM- pomoc 

materialna, WSpec- wymiana specjalistów, WDSam - wymiana doświadczeń samorządowych, 

S- sport, SP- Straż pożarna, OŚr- ochrona środowiska, Row- rozwój obszarów wiejskich,  

T- turystyka i promocja turystyczna, Z- ochrona zdrowia 

 

 

Działania informacyjne i promocyjne 

 

• prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.biala.gmina.pl) oraz samorządowej 

strony promocyjnej gminy (biala.gmina.pl) 

 

Zamieszczanie do publicznej wiadomości ważnych dokumentów i informacji związanych  

z działalnością gminy, a także systematyczne informowanie o istotnych sprawach, 

wydarzeniach, przedsięwzięciach w formie aktualności oraz promocyjnych zakładek 

tematycznych. 

 

• prowadzenie profilu gminy w mediach społecznościowych 

Od kilku lat funkcjonuje konto Gminy Biała na portalu społecznościowym Facebook, na 

którym publikowane są ważne i bieżące informacje istotne dla mieszkańców zarówno gminy 

Biała, jak i regionu. Podobny profil prowadzi Gminne Centrum Kultury w Białej, które 

skutecznie promuje i rozpowszechnia nie tylko wydarzenia kulturalne mające miejsce na 

terenie gminy Biała, ale również działalność społeczną skierowaną do amatorskich zespołów 

artystycznych oraz różnych grup wiekowych, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

• współpraca z mediami 

Gmina Biała obecna jest w prasie, audycjach radiowych, programach telewizyjnych, portalach 

internetowych nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również regionalnym, np. Panorama Bialska, 

Tygodnik Prudnicki, Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole, TVP Opole, Biała TV - YouTube. 

• materiały promocyjne i wydawnictwa 

Na bieżąco prowadzony jest kolportaż rozmaitych publikacji w postaci albumów, folderów, 

monografii, map, ulotek i innych materiałów rozpowszechnianych np. w formie gadżetów 

promocyjnych z nadrukiem herbu Białej. 

• nagrody, wyróżnienia, rankingi, konkursy 

Gmina Biała została doceniona i wyróżniona przez Marszałka Województwa Opolskiego za 

efektywne wykorzystywanie Funduszy Europejskich w realizacji strategicznych dla Gminy 

inwestycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.biala.gmina.pl/
http://www.biala.gmina.pl/
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16. DZIAŁANIA  ADMINISTRACYJNE 
 

Burmistrz, jako organ wykonawczy gminy  wykonuje uchwały organu stanowiącego - Rady 

Miejskiej  oraz realizuje zadania własne i zlecone określone  merytorycznymi ustawami. 

Wykonując te obowiązki wydaje decyzje, zezwolenia, postanowienia czy  zaświadczenia. 

 

 

 

 

Decyzje i zezwolenia 
 

W 2018 roku ilość i zakres wydanych decyzji administracyjnych (zezwoleń) w Gminie była 

następująca: 

• wymiar podatków  lokalnych  - 3.936 

• zmiany wymiaru podatków lokalnych - 521 

• zwolnienia  i ulgi  w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów - 27 

• ulgi  inwestycyjne  w podatku rolnym - 2 

• umorzenia podatków lokalnych  - 36 

• odroczenia i rozłożenia na raty podatków lokalnych - 20 

• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej - 921 

• przyznania dodatków mieszkaniowych - 114 

• odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych - 9 

• przyznania dodatków energetycznych - 60 

• odmowy przyznania dodatków energetycznych - 2 

• środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia - 1  

• zgoda na  wycinkę drzew  - 18   oraz przyjęto 91 zgłoszeń o wycinkę drzew  (bez 

konieczności wydania zezwolenia) 

• świadczeń osobistych na rzecz obrony -16 

• wymeldowania i zameldowania - 8 

• wpisania do rejestru wyborców - 11 

• odmowy udostepnienia danych z rejestru wyborców  - 1 

• przyznania pracodawcom dofinansowania kształcenia  pracowników młodocianych - 16 

• oddania nieruchomości w trwały zarząd - 2 

• podziału nieruchomości  - 15 

• rozgraniczenia nieruchomości - 10 

• o warunkach zabudowy - 26 

• o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14 

• zajęcia pasa drogowego na czas robót  - 15 

• umieszczenie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  - 11 

• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 32 

W 2018 roku wniesione zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  



 

140 
Raport o stanie Gminy Biała na rok 2018 

 

 

2 odwołania od wydanych decyzji Burmistrza jako organu podatkowego. Wydane decyzje 

dotyczyły: ustalenia wymiar podatku od nieruchomości za 2017 r. oraz wymiaru łącznego 

zobowiązania podatkowego (decyzja z grudnia 2017 r.). 

Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu  

w 2018 r. podejmowało następujące  działania  wobec Gminy Biała: 

• wydano 1 rozstrzygnięcie w odniesieniu do decyzji  Burmistrza Białej wydanej w 2017r. 

Rozstrzygnięciem tym SKO uchyliło decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• wydano 1 postanowienie uznające zażalenie strony na przewlekłość postępowania  

prowadzonego przez Gminę w zakresie negatywnego odziaływania na środowisko. 

Sprawa w dalszym toku postępowania administracyjnego, 

• wydano 1 rozstrzygnięcie uchylające decyzję Burmistrza jako organu podatkowego do 

ponownego rozpatrzenia. Decyzja dotyczyła wymiaru podatku od nieruchomości. Do 

końca roku 2018  sprawa w toku dalszego postępowania, 

• wydano 1 rozstrzygnięcie utrzymujące w mocy decyzję Burmistrza jako organu 

podatkowego. Decyzja dotyczyła łącznego zobowiązania podatkowego. Sprawa  

w dalszym toku postępowanie, sprawa wniesiona do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. 

 

Inne zadania realizowane w Urzędzie: 
 

Rejestracja działalności gospodarczej 

 

Podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest wpis do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ewidencja ta 

prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, stanowi bazę danych  

o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie bądź w formie 

spółki cywilnej. Zadania z zakresu obsługi systemu CEIDG obejmują wykonywanie czynności 

materialno-technicznych polegających na przetwarzaniu danych zgłaszanych przez 

przedsiębiorców i przekształcaniu ich na formę dokumentu elektronicznego. 

 

W 2018 r. zostały przyjęte i prawidłowo przekształcone 274 wnioski, w tym: 

 

• 35 wniosków o założenie działalności, 

• 155 wniosków o dokonanie zmiany we wpisie, 

• 39 wniosków o zawieszenie prowadzonej działalności, 

• 23 wnioski o wznowienie działalności, 

• 22 wnioski o zakończenie działalności. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. było zarejestrowanych 446 podmiotów gospodarczych, które 

miały główne miejsce wykonywania działalności na terenie Gminy Biała. Wśród tych 

przedsiębiorców, 19 prowadziło działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej. 

 

Karta Dużej Rodziny 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to, mający zasięg ogólnokrajowy, system zniżek dla rodzin 

wielodzietnych. Celem programu jest podjęcie działań, które mogą zapewnić rodzinom 

wielodzietnym szczególne uprawnienia. 
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Do otrzymania i korzystania z Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodzin  

z co najmniej 3 dzieci. Rodzicom karta wydawana jest na czas nieokreślony. W przypadku 

dzieci, brane są pod uwagę ograniczenia wiekowe, kontynuowanie nauki lub posiadanie 

określonego stopnia niepełnosprawności. 

 

W 2018 r. wpłynęły 32 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 

 

• 24 nowe wnioski o wydanie  Karty Dużej Rodziny rodzinom z co najmniej 3 dzieci, 

• 6 wniosków o przedłużenie terminu ważności karty dla członka rodziny, który był 

wcześniej jej posiadaczem, 

• 1 wniosek o wydanie duplikatu karty, 

• 1 wniosek o przyznanie formy elektronicznej jako dodatkowej formy Karty Dużej 

Rodziny. 

 

Wszystkie przyjęte wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, nie wydano żadnej decyzji  

o odmowie przyznania karty. W wyniku rozpatrzenia ww. wniosków, przyznano: 

 

• 128 kart w formie tradycyjnej (karta plastikowa), 

• 44 karty w formie elektronicznej (aplikacja na telefon), 

• 39 kart w formie tradycyjnej i elektronicznej (możliwość korzystania alternatywnie  

z obu form karty). 

 

Karta Dużej Rodziny jest programem rządowym funkcjonującym niezależnie od 

wprowadzonej przez samorząd województwa opolskiego Opolskiej Karty Rodziny  

i Seniora. 

 

Opolska Karta Rodziny i Seniora 

 

Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia rodzin, rodzin zastępczych, 

rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną 

niepełnosprawnością, opiekunów osób zależnych a także osób starszych – mieszkańców 

województwa opolskiego. Została wprowadzona w celu budowania przyjaznego klimatu dla 

rodziny oraz udzielanie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych 

Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

 W 2018 r. wpłynęło 56 wniosków o przyznanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,  

w tym: 

 

• 27 wniosków o przyznanie karty dla osób powyżej 60 roku życia, 

• 28 wniosków o przyznanie karty dla rodzin z co najmniej 2 dzieci, 

• 1 wniosek o przyznanie karty dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. 

 

 Rodziny chcące korzystać zarówno z programu regionalnego, jak i rządowego, składają 

dwa odrębne wnioski, a następnie posługują się Opolską Kartą Rodziny i Seniora przy 

korzystaniu z uprawnień lokalnych oraz Kartą Dużej Rodziny przy korzystaniu z uprawnień 

wprowadzonych programem rządowym. 
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Dodatki mieszkaniowe i  dodatki energetyczne 

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz 

rozporządzenia wykonawczego Urząd Miejski w Białej realizował wypłatę dodatków 

mieszkaniowych. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wpłynęły 123 wnioski, z tego pozytywnie rozpatrzono 

114 wniosków, negatywnie 9 wniosków. 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 116.411,66 zł, wg najemców 

przedstawiały się następująco: 

• mieszkania tworzące zasób gminy – 72.646,15 zł, 

• mieszkania spółdzielcze – 21.928,70 zł, 

• mieszkania wykupione od gminy – 15.171,33 zł, 

• pozostałe (prywatne) – 6.665,48 zł. 

 

Dodatki energetyczne 

Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. dokonano wypłaty dodatków energetycznych 

na kwotę 5.493,16 zł (w tym koszty obsługi zadania 107,73 zł). Do tut. Urzędu wpłynęły  

62 wnioski, z których 60 rozpatrzono pozytywnie, 2 negatywnie. Całość zadania finansowana 

była w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.  

W budżecie Gminy zarezerwowano na 2018 r. środki w wysokości 200.140,35 zł na wypłatę 

dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zostały 

wypłacone na kwotę 121.904,82 zł razem, co stanowi 60,9% wykonania planu rocznego.  

 

 

17. PODSUMOWANIE 
 

Przedstawiony pakiet danych, informacji w Raporcie to opis stanu Gminy w roku 2018,  

to kompendium wiedzy o sytuacji społecznej i gospodarczej Gminy Biała. Opracowanie 

w sposób kompleksowy prezentuje i analizuje działalność Urzędu Miejskiego w Białej 

 a częściowo jednostek organizacyjnych Gminy oraz Spółki Gminnej. 

Dla Gminy Biała 2018 rok był szczególny, głównie pod względem realizacji kosztownych 

inwestycji, na które środki finansowe w dużej mierze zostały pozyskane z źródeł zewnętrznych. 

To efekt aktywności i skuteczności Gminy w aplikowaniu o środki unijne i ze źródeł krajowych. 

W 2018 zrealizowanych zostało wiele zadań służących rozwojowi Gminy oraz mających 

wpływ na poprawę życia mieszkańców.  

Miniony rok był rokiem obfitym jeśli chodzi o poprawę infrastruktury drogowej poprzez 

budowę czy remonty dróg gminnych, a więc wzrosło bezpieczeństwo. 
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Poprawa komfortu nauki i pracy to efekt zadania Termomodernizacja obiektu szkolnego  

w Białej oraz inwestycji prowadzonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku oraz 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej. 

W celu rozwoju przestrzeni publicznych  w Gminie jak i w celu rozwoju aktywności fizycznej 

mieszkańców i zapewnienia miejsc do rekreacji wybudowanych zostało 5 Otwartych Stref 

Aktywności oraz doposażono place zabaw. 

Szczególnie istotnym do podkreślenia zadaniem, które zostało rozpoczęte w 2018 roku 

 a w roku 2019 jest dalszy etap realizacji to Rewitalizacja centrum miasta Biała. Zakres tego 

zadania to 3 obszary:  

• przebudowa rynku wraz z parkingami 

• rewitalizacja budynku po dawnej stolarni przy ul. Kościuszki 

• przebudowa placu za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Prudnickiej 

Po zakończeniu tego przedsięwzięcia miasto wizualnie zmieni się dużym zakresie jak  

i funkcjonalność niektórych obiektów czy otoczenia wokół nich.  

Podkreślone w podsumowaniu działania Gminy jak i opisane w Raporcie wpisują się w cele 

strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych. 

Dążymy aby działania na rzecz Gminy były przemyślane, strategiczne i skupiały się na 

maksymalnym czerpaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych co skutkuje   

i skutkować będzie wdrażaniem kolejnych projektów, zadań.  

Ważnym elementem do podkreślenia w Gminie, w której  jest 30 sołectw, jest funkcjonujący 

od wielu  lat Fundusz Sołecki. Mieszkańcy sołectw mogą więc aktywizować się, podejmować 

inicjatywę oddolną o przeznaczeniu środków finansowych w ramach tegoż funduszu. Fundusz 

Sołecki wprowadza wiele dodatkowych zadań do realizacji przez Gminę, z efektów których 

korzystają bezpośrednio mieszkańcy. Z perspektywy kilku lat funkcjonowania tego funduszu 

uznać należy zasadność jego wdrożenia w Gminie Biała gdyż odgrywa pozytywną rolę  

w ożywieniu środowiska wiejskiego. 

Jako samorząd Gminy Biała w kolejnym roku chcemy stwarzać warunki do dalszego rozwoju 

Gminy. 

 

Burmistrz Białej 

Edward Plicko 


