
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  25 kwietnia   2019 r. 

do dnia 13 czerwca  2019 r. 

                                                                                                                                                                                             
W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 
SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI: 

 Wydano 1 postanowienie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej w miejscowości 

Rostkowice. 

 Wydano 1 decyzję podziałową nieruchomości położonej w miejscowości Radostynia. 

 Wydano 1 decyzję rozgraniczeniową nieruchomości położonej w miejscowości 

Rostkowice.  

 Nadano 1 numer porządkowy nieruchomości położonej w miejscowości Górka 

Prudnicka.  

 Podpisano 1 umowę dzierżawy gruntu. 

 Wydano 1 zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż 

(lokalu mieszkalnego położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 8/1C)  

            

            

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

 Zakończono rewitalizację Rynku i ulic przyległych. Obecnie trwa proces odbiorowy i 

rozliczenie kosztów. 

 Trwają prace budowlane obejmujące przebudowę budynku dawnej stolarni w ramach 

rewitalizacji centrum miasta Biała. 

 Prowadzone są prace budowlane przy na przebudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Białej przy ul. Lipowej. 

 Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających 

azbest. 

 Trwa nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Zakończono prace budowalne przy budowie ścieżki na Cmentarz Żydowski w Białej.  

 Na bieżąco realizowane są projekty polsko-czeskie: ”W poszukiwaniu piękna żydowskich 

cmentarzy” oraz „Nasze pogranicze doceniamy siebie i sąsiadów”.   

 Na bieżąco realizowane są zadania w ramach funduszy sołeckich wsi. 

 Ogłoszono trzy postepowania przetargowe na  :Przebudowę ulicy Prudnickiej oraz budowę 

ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Prudnickiej, Przebudowę ulic Opolskiej i 

Tysiąclecia w Białej oraz na dowóz uczniów do szkół na lata 2019-2022. 

 Zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc na 

budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radostyni na kwotę 578 480 zł. Zadanie 

dofinansowane w ramach FOGR. 

 Kompletowane są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach 

RPO WO 2014-2020 na Termomodernizację obiektów szkolnych na terenie gminy Biała. 

Wniosek składny jest wraz z innymi gminami Subregionu Południowego. 

 Prowadzony jest remont budynku zaplecza sportowego w Łączniku.  

 

 

 



SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW: 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 25 kwietnia 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

a) wydano 7 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r., w których 

zwiększono dochody i  wydatki o kwotę 1.055.093,37 zł z przeznaczeniem na: 

 zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 842.483,93 zł, 

 zadania z zlecone administracyjne – 876,10 zł, 

 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 47.700,00 zł, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.400,00 zł, 

 stypendia dla uczniów – 6.947,00 zł, 

 dodatki energetyczne – 1.846,34 zł, 

 realizację projektu „Senior+” – 144.840,00 zł. 

 

1) wydano 8 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała na 

2019 r, 

2) wydano 5 zarządzeń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

wprowadzonych zmian w budżecie.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

Wydano 10 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

Wydano 2 decyzje w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów. 

UMORZENIA 

Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie podatku, które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia 

dokonano na kwotę 1.353,50 zł.  

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

Wpłynął jeden wniosek w sprawie rozłożenia należności na raty. Wniosek rozpatrzono 

pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu (netto) wraz z odsetkami.  1 wniosek rozpatrzono 

pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę  140,14 zł. Drugi w trakcie rozpatrzenia. 

 

 

ODPRACOWANIE 

 

W miesiącach maj - czerwiec nie odpracowano żadnej zaległości czynszowej. 

 



W okresie między sesjami przyjęto 19 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz 9 

wniosków o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH: 

 
 26.04.2019 Rada budowy PSZOK 

 29.04.2019 Walne Zebranie Euroregionu Pradziad w Chrząszczycach 

 30.04-01.05.2019 Wyjazd do Zuttau na zaproszenie Marszałka Województwa A. Bułę 

 06.05.2019 Spotkanie z Przewoźnikami Komunikacji Zbiorowej 

 07.05.2019 Spotkanie w sprawie możliwości dostarczenia gazu ziemnego dla gminy oraz 

udział w Gali OSP w Opolu organizowanej przez Marszałka Andrzeja Bułę 

 Spotkanie w sprawie dożynek w Łączniku udział w pracach Komisji rewizyjnej oraz 

Spotkanie Zarządu Gminnego OSP w sprawie zawodów strażackich 

 09-11.05.2019 Szkolenie wyjazdowe w ramach firmy ubezpieczeniowej TUW 

 13.05.2019 Rady budowy rewitalizacji Rynku i Kościoła Ewangelickiego , spotkania z 

urbanistkami oraz z nadzorem budowlanym 

 14.05.2019 Spotkanie w sprawie Happeningu z p. Marią Klimowicz i Jolantą Barską 

PCPR, spotkanie z projektantem drogi w Krobuszu oraz ze Starostą Vilcic Józefem 

Fojtkiem 

 15.05.2019 Spotkanie z dyrektorem PKS-u Głubczyce 

 16-17.05.2019 Dwudniowe Szkolenie Obronne organizowane przez wojewodę Adriana 

Czubaka 

 19.05.2019 Udział w Paradzie Orkiestr Dętych w Białej 

 21.05.2019 Udział w Konferencji organizowanej przez BGK w sprawie dofinansowania 

Budownictwa Komunalnego oraz Zarząd Gminny OSP 

 22.05.2019 Spotkanie z dyrektorem PKS-u Głubczyce , Burmistrzami Prudnika i 

Głogówka i Wójtem Lubrzy 

 Spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej z Prudnika 

 26.05.2019 Młodzieżowe Zawody Strażackie w Grabinie 

 27.05.2019 Spotkanie w sprawie inwestycji drogi 407 łączącej Pogórze z Łącznikiem 

 Spotkanie ze Starostą Radosławem Roszkowskim i pracownikami Starostwa Prudnickiego 

oraz Szkolenie przed Gminnymi zawodami strażackimi 

 29.05.2019 Przegląd gwarancyjny ul. opolskiej i Szynowic 

 31.05.2019 Uroczyste Nadanie Sztandaru jednostce PSP w Prudniku 

 03.06.2019 Spotkanie ze Związkowcami i Dyrektorami szkół Białej i Łącznika 

 04.06.2019 Spotkanie w sprawie ekologicznych kotłów w Mosznej 

 06.06.2019 Spotkanie z opiekunami wymiany uczni Marienheide-Biała w Mosznej 

 07.06.2019 Udział w otwarciu XXII Wystawy Twórców Ludowych Pogranicza w 

Prudniku 

 08.06.2019 Turniej Akademii Piłkarskiej na boisku w Białej oraz Wystawa Old Traktorów 

na Bialskim Rynku 

 09.06.2019 Gminne Zawody Strażackie w Gostomi mężczyźni (Pogórze, Chrzelice, 

Wilków), kobiety  (Pogórze, Ligota, Prężyna) 

 10.06.2019 Spotkanie z W-ce Marszałkiem Szymonem Ogłazą w Opolu 

 12.06.2019 Happening Niesprawność nie ogranicza na rynku w Białej 

 13.06.2019 Spotkanie z dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu 

 

 

     Burmistrz Białej 

               Edward  Plicko 

Biała, dnia 14 czerwca  2019 r. 


