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1. WSTĘP 

 
Konieczność przygotowania raportu o stanie gminy wprowadziła znowelizowana w 2018 roku 
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z zapisem tej ustawy burmistrz 
co roku w terminie do 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. 

W obecnym 2020 r., w związku z stanem epidemii na terytorium naszego kraju, na mocy 
ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych                 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz.875),  termin przedłożenia 
raportu został przedłużony o 60 dni. 

Przedkładany dokument - Raport o stanie Gminy Biała za 2019 r. podsumowuje działalność 
organu wykonawczego - Burmistrza  Białej za rok 2019. 

Raport ten obejmuje obligatoryjny zakres tematyczny  określony  w ustawie, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii i pozostałych uchwał Rady Miejskiej w Białej jak  
i szersze informacje z zakresu zadań  realizowanych przez organ wykonawczy Gminy.    

Zadania przedstawione w raporcie realizowane były przez aparat pomocniczy Burmistrza  
Białej jakim jest Urząd Miejski w Białej  oraz  przez  jednostki organizacyjne Gminy  Biała. 

Informacje przedstawione w raporcie posłużą radnym Rady Miejskiej w Białej oraz 
mieszkańcom w pozyskaniu informacji o sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Biała, gdyż 
w dokumencie tym zostały zgromadzone dane z wielu aspektów funkcjonowania Gminy  
i działaniach  gminnej  administracji samorządowej  w roku 2019. 

Dokument ten nie zawiera ocen, komentarzy, poszczególnych działań lecz zawiera dane 
konkretne, informacyjne za rok 2019 a jednocześnie częściowo zawiera materiał porównawczy 
danych do roku 2018. 

Jest więc dokumentem, który powinien się przyczynić do zobrazowania sytuacji Gminy Biała,  
a czytający mógł wyrobić sobie obiektywną ocenę o stanie samorządu gminnego. 

 

 

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 29 miejscowości (gdzie funkcjonuje 30 sołectw 
i jedno osiedle). W mieście Biała funkcjonuje jedno sołectwo i jedno osiedle. 
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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. 

Na koniec grudnia 2019 roku w Gminie Biała zameldowanych był 10 379 mieszkańców, a na 
koniec z grudnia  2018 roku - 10 455. W przeciągu roku w Gminie nastąpił więc spadek ilości 
mieszkańców  o 76 osób. 

 Poniższe tabele i wykresy przedstawiają szczegółowe dane w zakresie demografii w Gminie. 

Lp. Miejscowość 

Liczba mieszkańców na dzień: 
Demografia 

31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

1 Biała 
2 412 2 374 -38 

1149 1263 1131 1243 -18 -20 

2 
Browiniec 
Polski 

137 143 +6 

59 78 62 81 +3 +3 

3 Brzeźnica 
255 255 0 

120 135 119 136 -1 +1 

4 Chrzelice 
593 588 -5 

263 330 256 332 -7 +2 

5 Czartowice 
119 112 -7 

61 58 56 56 -5 -2 

6 Dębina 
93 89 -4 

48 45 45 44 -3 -1 

7 Gostomia 
421 415 -6 

204 217 202 213 -2 -4 

8 
Górka 
Prudnicka 

191 185 -6 

94 97 92 93 -2 -4 

9 Grabina 
421 422 +1 

183 238 183 239 0 +1 

10 Józefów 
113 110 -3 

53 60 51 59 -2 -1 

11 Kolnowice 
234 236 +2 

119 115 121 115 +2 0 
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12 
Kolnowice-
Kokot 

4 4 0 

1 3 1 3 0 0 

13 Krobusz 
295 286 -9 

142 153 140 146 -2 -7 

14 Laskowiec 
92 89 -3 

47 45 44 45 -3 0 

15 Ligota Bialska 
357 345 -12 

177 180 170 175 -7 -5 

16 Łącznik 
1008 1015 +7 

494 514 498 517 +4 +3 

17 Miłowice 
121 115 -6 

55 66 51 64 -4 -2 

18 Mokra 
147 146 -1 

66 81 66 80 0 -1 

19 
Nowa Wieś 
Prudnicka 

208 209 +1 

99 109 101 108 +2 -1 

20 
Ogiernicze 

 

143 142 -1 

61 82 61 81 0 -1 

21 Olbrachcice 
336 331 -5 

172 164 169 162 -3 -2 

22 Otoki 
178 183 +5 

78 100 81 102 +3 +2 

23 Pogórze 
692 693 +1 

338 354 338 355 0 +1 

24 Prężyna 
284 282 -2 

128 156 127 155 -1 -1 

25 Radostynia 
395 396 +1 

182 213 182 214 0 +1 

26 Rostkowice 
209 206 -3 

95 114 93 113 -2 -1 

27 Solec 
194 193 -1 

95 99 94 99 -1 0 

28 Śmicz 
469 465 -4 

225 244 224 241 -1 -3 
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29 Wasiłowice 
163 164 +1 

79 84 80 84 +1 0 

30 Wilków 
171 166 -5 

79 92 77 89 -2 -3 

RAZEM: 10 455 10 359 -96 

SUMA (M,K) 4966 5489 4915 5444 -51 -45 

 

Mężczyźni Mężczyźni Kobiety Kobiety 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 

wiek liczba wiek liczba wiek liczba wiek liczba 

0-2 148 0-2 133 0-2 149 0-2 158 

3 43 3 67 3 50 3 47 

4-5 97 4-5 92 4-5 98 4-5 101 

6 56 6 52 6 42 6 47 

7 51 7 54 7 45 7 43 

8-12 263 8-12 272 8-12 224 8-12 221 

13-15 129 13-15 129 13-15 148 13-15 141 

16-17 101 16-17 84 16-17 99 16-17 112 

18 49 18 55 18 48 18 40 

19-20 100 19-20 92 19-20 97 19-20 89 

21-40 1472 21-40 1443 21-40 1568 21-40 1532 

41-60 1501 41-60 1467 41-59 1526 41-59 1527 

61-64 304 61-64 302 60-64 299 60-64 302 

65-70 222 65-70 232 65-70 315 65-70 317 

71-81 276 71-81 274 71-81 438 71-81 409 

>81 154 >81 167 >81 343 >81 358 

Suma: 4966 Suma: 4915 Suma: 5489 Suma: 5444 

 

Rok URODZENIA ZGONY 
ZAMELDOWANIA   
NA POBYT STAŁY  

spoza gminy 

WYMELDOWANIA Z 
POBYTU STAŁEGO 

2018 r. 94 124 168 137 

2019 r. 104 159 179 131 
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3. INFORMACJE FINANSOWE 

 
Budżet Gminy Biała na 2019 r. przyjęto uchwałą Nr III.25.2018 Rady Miejskiej  
w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok 
kalendarzowy 2019. 

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. opiewał na kwoty: 

1. plan dochodów – 55.589.275,20 zł; w tym: 

a) dochody bieżące na kwotę 45.685.491,48 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 – 11.597.509,58 zł, 

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

b) dochody majątkowe na kwotę 9.903.783,72 zł; 
 

2. plan wydatków – 62.189.122,20 zł; w tym: 

a) wydatki bieżące na kwotę 44.077.376,20 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 – 11.597.509,58 zł, 

- wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w gminie – 177.480,00 zł, 
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b) wydatki majątkowe na kwotę 18.111.746,00 zł. 

 

 
Realizacja budżetu gminy Biała ogółem w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Plan wg 
uchwały 

budżetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie % wykonania 

w zł % 

Dochody, w tym: 49 143 861,00 55 589 275,20 54 216 855,12 97,5 

dochody bieżące 40 076 582,00 45 685 491,48 45 740 265,81 100,1 

dochody majątkowe 9 067 279,00 9 903 783,72 8 476 589,31 85,6 

Wydatki, w tym: 56 274 378,00 62 189 122,20 55 656 016,81 89,5 

wydatki bieżące 38 052 258,00 44 077 376,20 39 791 049,90 90,3 

wydatki majątkowe 18 222 120,00 18 111 746,00 15 864 966,91 87,6 

Nadwyżka/Deficyt -7 130 517,00 -6 599 847,00 -1 439 161,69 x 

Przychody 8 194 517,00 7 754 847,00 7 759 346,42 100,1 

Rozchody  1 064 000,00 1 155 000,00 1 152 748,46 99,8 

Wynik 0,00 0,00 5 167 436,27 x 

Początek…

Koniec roku0 zł

5 000 000 zł

10 000 000 zł

15 000 000 zł

20 000 000 zł

25 000 000 zł

30 000 000 zł

35 000 000 zł

40 000 000 zł

45 000 000 zł

50 000 000 zł

Dochody

bieżące Dochody

majątkowe Wydatki

bieżące Wydatki

majątkowe

Zmiany planu budżetu  w 2019 r. (w zł) 

Początek roku Koniec roku
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Główne pozycje budżetowe w latach 2018-2019 (w zł) 

Realizacja dochodów w 2019 r. wyniosła 97,5% planu. Dochody w 2019 r. wzrosły nominalnie 
rdr o 13,4%, tj. o kwotę 6.421.484,77 zł. 

 

Wykonanie planu dochodów bieżących w 2019 r. wyniosło 100,1%. Dochody bieżące                       
w 2019 r. wzrosły nominalnie rdr o 13,2%, tj. o kwotę 5.350.823,43 zł. 

 

Realizacja planu dochodów majątkowych  w 2019 r. wyniosła 85,6%. Dochody majątkowe  
w 2019 r. wzrosły nominalnie rdr o 14,5%, tj. o kwotę 1.070.661,34 zł. 

 

Plan wydatków ogółem na 2019 r. zrealizowano w 89,5%. Wydatki ogółem w 2019 r. wzrosły 
nominalnie rdr o 13,2%, tj. o kwotę 6.491.429,80 zł. 

 

Wykonanie planu wydatków bieżących w 2019 r. wyniosło 90,3%. Wydatki bieżące w 2019 r. 
wzrosły nominalnie rdr o 9,9%, tj. o kwotę 3.568.715,26 zł. 

 

Realizacja planu wydatków majątkowych  w 2019 r. wyniosła 87,6%. Wydatki majątkowe  
w 2019 r. wzrosły nominalnie rdr o 22,6%, tj. o kwotę 2.922.714,54 zł. 
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3.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  

 
Realizacja przychodów budżetu w 2019 r. 

 

Wyszczególnienie 

Plan wg 
uchwały 

budżetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie Wykonanie 

w zł % 

Kredyty i pożyczki, w tym: 5 710 000,00 2 924 700,00 2 924 700,00 100,0 

na zadania inwestycyjne 5 710 000,00 2 924 700,00 2 924 700,00 100,0 

Inne źródła, w tym: 2 484 714,00 4 830 147,00 4 834 646,42 100,1 

Wolne środki, o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 
6 ustawy 

2 400 714,00 4 750 647,00 4 750 646,42 100,0 

Spłaty udzielonych 
pożyczek 

84 000,00 79 500,00 84 000,00 105,7 

RAZEM  8 194 714,00 7 754 847,00 7 759 346,42 100,1 

 

Realizacja rozchodów budżetu w 2019 r. 

 

Wyszczególnienie 

Plan wg 
uchwały 

budżetowej 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie Wykonanie 

w zł % 

Spłata kredytów i 
pożyczek, w tym: 

1 064 000,00 1 064 000,00 1 064 000,00 100,0 

na zadania inwestycyjne 1 064 000,00 1 064 000,00 1 064 000,00 100,0 

Udzielone pożyczki, w 
tym: 

0,00 91 000,00 88 748,46 97,5 

dla OSP Pogórze 0,00 91 000,00 88 748,46 97,5 

RAZEM  1 064 000,00 1 155 000,00 1 152 748,46 99,8 
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Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Łączna kwota długu (w zł) na koniec okresu sprawozdawczego (art. 
170 ust. 1i2 ufp)  

7 684 000,00 

% do dochodów wykonanych 14,2 

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) 

1 214 399,57 

% do dochodów planowanych 2,2 

Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r. w zł 15 349,21 

% do dochodów planowanych  2,2 

 

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  

 

DOCHODY 

Budżet gminy w 2019 r. po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 54.216.855,12 zł, co 
stanowi 97,5% planu rocznego, w tym: 

1. dochody bieżące na kwotę 45.740.265,81 zł, tj. 100,1% planu, w tym: 

• dochody własne   - 15.050.097,51 zł, tj.101,7% 

• dotacje celowe na zadania bieżące - 13.036.546,30 zł, tj. 98,5% 

• subwencja ogólna - 17.653.622,00 zł, tj.100,0% 

 

2. dochody majątkowe na kwotę 8.476.589,31 zł, tj. 85,6% planu, w tym: 

• dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne - 8.137.647,60 zł, tj. 85,2% 

• dochody ze sprzedaży mienia   - 338.941,71 zł, tj. 97,5% 

 

Dochody własne; 

2.8    

Subwencje; 33   

Dotacje; 3.9   

Struktura dochodów wykonanych w 2019 r. (w %)
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WYDATKI 

Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 55.656.016,81zł, co 
stanowi 89,5% planowanych wydatków gminy na 2019 r. Porównując kwotowo wydatki w 
analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o 6.491.429,80zł, czyli o 13,2% (wydatki 
bieżące były wyższe o kwotę 3.568.715,26 zł, wydatki majątkowe były wyższe o kwotę 
2.922.714,54 zł). 

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy wynosi 71,5%, a wydatki wynoszą 
39.791.049,90 zł. 

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 87,6% zakładanego planu, tj., na kwotę 
15.864.966,91 zł, a stanowią one 28,5% w strukturze ogólnych wydatków. 

 

 

 

3.3. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  

 

Na rok 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 18.111.746,00 zł. Wydatki te 
zrealizowano w kwocie 15.864.966,91 zł, co stanowi 87,6%, w tym kwota 1.087.630,00 zł 
dokonana została w ramach wydatków niewygasających, ustalonych uchwałą Nr V.119.2019 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nie wygasania wydatków  
w roku 2019. 

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji zaplanowanych                  
w uchwale budżetowej jak i inwestycje wprowadzane w trakcie roku budżetowego. 

Wydatki majątkowe stanowią 28,5% łącznych wydatków dokonanych w 2019 r. 
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W realizację tych wydatków gmina zaangażowała: 

• kwotę 4.845.815,51 zł środków własnych, tj. 30,5% wydatków inwestycyjnych, 

• kwotę 8.094.451,40 zł środków bezzwrotnych z budżetu państwa i innych 
jednostek samorządu terytorialnego, tj. 51,0% wydatków inwestycyjnych, 

• kwotę 2.924.700,00 zł kredyt, tj. 18,5% wydatków inwestycyjnych. 

 

Dynamika udziału środków w wydatkach inwestycyjnych w latach 2014-2019 (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%, 
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• 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%, 

• w 2019 r. – 28,5%. 

 

Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej 

 

Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2019 r. w przekroju głównych działów 
klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od 42,6% do 99,3%. 
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Realizację wydatków inwestycyjnych w 2019 r. – przedstawia poniższa tabela 

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

Lp. Nazwa zadania 
Data 

rozpoczęcia 
Planowane 

zakończenie 

Plan na 2019 r. Wykonanie Wykonanie 

w zł w % 

Inwestycje łącznie 18 111 746,00    15 864 966,91    87,6 

I.  Dział 600 Transport i łączność 8 717 053,00    8 285 301,97    95,0 

1. 
Rozdział 60013 - 
Drogi publiczne 
wojewódzkie 

    825 000,00    813 241,20    98,6 

  

dofinansowanie 
rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 407 
na odcinku Pogórze - 
Łącznik 

2016 2019 307 714,00    297 955,20    96,8 

  

dofinansowanie do 
rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 407 
na odcinku Łącznik 

2019 2019 517 286,00    515 286,00    99,6 

2. 
Rozdział 60016 - 
Drogi publiczne 
gminne 

    6 460 130,00    6 390 519,74    98,9 

  

rewitalizacja 
centrum miasta 
Biała - przebudowa 
Rynku w Białej 

2017 2019 2 737 957,00    2 737 955,34    100,0 

  
przebudowa drogi 
na ul. Prudnickiej  
w Białej  

2017 2019 1 938 062,00    1 932 051,97    99,7 

  
przebudowa drogi 
na ul. Lipowej i 
1000-lecia w Białej  

2018 2019 1 543 500,00    1 504 988,70    97,5 

  
remont chodnika w 
ciągu ul. Kopernika 
w Białej 

2019 2019 84 950,00    84 950,00    100,0 

  
wykonanie barierek 
ochronnych przy ul. 
Opolskiej w Białej 

2019 2019 40 000,00    39 913,50    99,8 

  
remont drogi  
w Prężynie 

2019 2019 7 000,00    7 000,00    100,0 

  
remont drogi  
w Ogierniczu 

2019 2019 35 000,00    35 000,00    100,0 
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remont drogi  
w Gostomii 

2019 2019 34 000,00    34 000,00    100,0 

  
remont drogi na ul. 
Przedmieście  
w Białej 

2019 2019 14 661,00    14 660,23    100,0 

  

zwrot dotacji 
dotyczy realizacji 
projektu 
"Przebudowa dróg 
gminnych: ulic 
Opolskiej  
i Szynowice w Białej 

2019 2020 25 000,00    0,00    0,0 

3. 
Rozdział 60017 - 
Drogi wewnętrzne 

    811 058,00    738 856,99    91,1 

  

budowa drogi 
dojazdowej do pól  
w miejscowości 
Radostynia 

2018 2019 609 058,00    587 610,00    96,5 

  

opracowanie 
dokumentacji oraz 
budowa drogi 
dojazdowej do pół  
w miejscowości 
Krobuszu 

2018 2019 74 000,00    23 247,00    31,4 

  
remont drogi  
w Pogórzu 

2019 2019 30 000,00    30 000,00    100,0 

  
remont drogi  
w Nowej Wsi 

2019 2019 12 000,00    12 000,00    100,0 

  
remont drogi  
w Śmiczu 

2019 2019 19 000,00    18 999,99    100,0 

  
remont drogi  
w Miłowicach 

2019 2019 20 000,00    20 000,00    100,0 

  
remont drogi  
we Frąckach 

2019 2019 30 000,00    30 000,00    100,0 

  
remont drogi  
w Grabinie 

2019 2019 17 000,00    17 000,00    100,0 

4. 
Rozdział 60095 - 
Pozostała 
działalność 

    620 865,00    342 684,04    55,2 

  
budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej na 

2019 2020 345 000,00    342 179,50    99,2 
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ul. Prudnickiej  
w Białej 

  

budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych 
w południowej 
części miasta Biała 

2018 2019 275 865,00    504,54    0,2 

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 519 000,00    460 651,39    88,8 

1. 
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi 
gospodarki mieszkaniowej 

244 000,00    199 684,13    81,8 

  

ocieplenie 
budynków przy ul. 

Prudnickiej 10 - 14  
w Białej 

2017 2019 244 000,00    199 684,13    81,8 

2. 
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

275 000,00    260 967,26    94,9 

  
zakup gruntów  
w Krobuszu 

2019 2020 28 000,00    23 053,90    82,3 

  
zakup działki  
w Dębinie 

2019 2019 97 000,00    95 883,12    98,8 

  
zakup budynku 
położonego w Białej 
na ul. Stare Miasto 

2019 2019 150 000,00    142 030,24    94,7 

III. Dział 710 – Działalność usługowa 20 000,00    17 835,00    89,2 

1. 
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania 
przestrzennego 

20 000,00    17 835,00    89,2 

  

opracowanie 
studium 
uwarunkowań  
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Biała 

2019 2020 20 000,00    17 835,00    89,2 

IV. Dział 750 - Administracja publiczna 99 500,00    79 500,00    79,9 

1. Rozdział 75023 - Urzędy gmin 20 000,00    0,00    0,0 

  zakup sprzętu 2019 2019 20 000,00    0,00    0,0 

2. Rozdział 75095 - Pozostała działalność 79 500,00    79 500,00    100,0 

  

wykonanie wiaty 
rekreacyjnej w 
Łączniku w ramach 
projektu 
"Zapraszamy do 

2018 2019 72 500,00    72 500,00    100,0 
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nas!-lokalne tradycje 
i obchody 
przekraczają 
granice" 

  

opracowanie 
dokumentacji na 
budowę wiaty 
rekreacyjnej w 
Śmiczu w ramach 
projektu 
"(Bez)graniczna 
kultura 

2019 2020 7 000,00    7 000,00    100,0 

V. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

12 800,00    12 800,00    100,0 

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 12 800,00    12 800,00    100,0 

  zakup sprzętu p.poż. 2019 2019 12 800,00    12 800,00    100,0 

VI. Dział 801 - Oświata i wychowanie 2 030 000,00    1 972 887,98    97,2 

1. Rozdział 80195 - Pozostała działalność 2 030 000,00    1 972 887,98    97,2 

  

termomodernizacja 
obiektów szkolnych 
w Białej  na ul. 
Tysiąclecia 

2019 2019 1 528 000,00    1 525 472,91    99,8 

  

zagospodarowanie 
terenu przy Zespole 
Szkolno-
Przedszkolnym  
w Białej 

2019 2019 472 000,00    433 270,08    91,8 

  

wykonanie audytu 
energetycznego oraz 
studium 
wykonalności na 
potrzeby 
"Termomodernizacja 
placówek 
światowych na 
terenie gminy Biała 
w miejscowościach: 
Solec, Śmicz  
i Gostomia" 

2019 2020 30 000,00    14 144,99    47,1 

VII. 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

3 145 102,00    1 590 374,06    50,6 

1. 
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód 

50 000,00    50 000,00    100,0 
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wykonanie remontu 
odcinka kanalizacji 
sanitarnej w obrębie 
Rynku w Białej 

2019 2019 50 000,00    50 000,00    100,0 

2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 502 113,00    496 426,49    98,9 

  

przebudowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów 
Komunalnych wraz  
z infrastrukturą 
towarzyszącą  
w Białej 

2017 2020 502 113,00    496 426,49    98,9 

3. 
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i 
dróg 

114 460,00    85 488,62    74,7 

  

opracowanie 
dokumentacji 
technicznej na 
budowę oświetlenia 
ulicznego na drodze 
w Chrzelicach 

2018 2020 52 460,00    45 855,56    87,4 

  
zakup oświetlenia 
świątecznego 

2019 2019 62 000,00    39 633,06    63,9 

4. 
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki 
związane z gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska 

30 000,00    27 000,00    90,0 

  

dotacja dla 
mieszkańców gminy 
Biała do budowy 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

2019 2019 30 000,00    27 000,00    90,0 

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność 2 448 529,00    931 458,95    38,0 

  

rewitalizacja 
centrum miasta 
Biała - 
zagospodarowanie 
terenu za 
budynkiem OPS w 
Białej 

2017 2020 517 029,00    517 028,02    100,0 

  

dokapitalizowanie 
spółki Wodociągi i 
Kanalizacja w Białej  
z przeznaczeniem na 
„Budowa i 

2019 2019 234 000,00    234 000,00    100,0 
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rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 
w Białej” 

  

realizacja projektu 
"W poszukiwaniu 
piękna żydowskich 
cmentarzy" 

2018 2019 151 500,00    148 390,54    97,9 

  

opracowanie 
dokumentacji do 
realizacji projektu 
"Zapobieganie 
procesom degradacji 
obiektów 
kulturowych i 
historycznych" 

2019 2020 8 000,00    7 999,99    100,0 

  

opracowanie 
wniosku na projekt 
"Śląsk bez granic-
wieże i punkty 
widokowe" 

2017 2020 1 513 900,00    0,00    0,0 

  

zakup i montaż 
dwóch wiat 
rekreacyjnych w 
Brzeźnicy 

2019 2019 12 000,00    12 000,00    100,0 

  

zakup i montaż 
urządzeń siłowni 
zewnętrznej w 
Mokrej 

2019 2019 12 100,00    12 040,40    99,5 

VI. 
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3 396 470,00    3 372 411,13    99,3 

1. Rozdział 92195 - Pozostała działalność 3 396 470,00    3 372 411,13    99,3 

  

rewitalizacja 
centrum miasta 
Biała - przebudowa 
budynku Stolarni 

2017 2020 3 262 233,00    3 259 231,83    99,9 

  

dotacja dla 
Gminnego Centrum 
Kultury na realizację 
projektu 
"Przebudowa wieży 
Prudnickiej w Białej" 

2019 2020 40 000,00    36 900,00    92,3 

  
opracowanie 
dokumentacji na 

2019 2020 20 000,00    18 450,00    92,3 
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realizację projektu 
"Nowoczesne 
wyposażenie 
Centrum Społeczno-
Kulturalnego  
w Białej" 

  

opracowanie 
dokumentacji na 
realizację projektu 
"Utworzenie 
centrum rekreacji  
w Białej na ul. 
Koraszewskiego" 

2019 2021 15 000,00    8 610,00    57,4 

  
remont kapitalny 
budynku w Górce 
Prudnickiej 

2015 2019 23 000,00    22 196,12    96,5 

  
remont świetlicy  
w Otokach 

2018 2019 14 297,00    14 296,26    100,0 

  
remont świetlicy  
w Wasiłowicach 

2019 2019 12 727,00    12 726,92    100,0 

  pozostałe wydatki 2018 2018 9 213,00    0,00    0,0 

VII. Dział 926 - Kultura fizyczna  171 821,00    73 205,38    42,6 

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 171 821,00    73 205,38    42,6 

  

przebudowa 
budynku szatni 
sportowej  
w Łączniku 

2017 2019 70 000,00    64 073,37    91,5 

  
przebudowa 
budynku szatni 
sportowej w Białej 

2019 2019 92 621,00    0,00    0,0 

  

zakup i montaż 
bramek do piłki 
nożnej na boisku  
w Śmiczu 

2018 2019 9 200,00    9 132,01    99,3 
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3.4. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY  

 

Poniższa tabela prezentuje zmiany WPF 2019-2028 dokonane w ciągu 2019 r. w zakresie 
zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie przedsięwzięć 
wieloletnich. 

 

 

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028 

 

Łączne 

nakłady 

finansowe

Poniesione 

nakłady 

finansowe do 

31.12.2018 r.

Limit 

wydatków na 

lata 2020-2028

Limit 

wydatków na 

2019 r.

Wykonanie 

wydatków w 

2019 r.

Stopień 

zaawansowania 

realizacji 

przedsięwzięć 

wieloletnich

Stopień 

realizacji 

planu w 

2019 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 01.01.2019 r. 5 911 700   89 700   4 676 000   1 146 000   0   - - 5 822 000   

WPF z dnia 31.12.2019 r. 11 579 430   82 810   10 397 924   1 098 696   1 014 107   1 096 917   92,3 10 482 514   

Różnica  5 667 730   -6 890   5 721 924   -47 304   1 014 107   - - 4 660 514   

Zmiana % 195,9 92,3 222,4 95,9 - - - 180,1

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   54 216 855   54 866 977   50 401 500   51 463 000   52 749 500   54 169 200   55 548 700   57 073 000   58 637 000   60 244 000   

dochody bieżące 31 968 880   36 986 095   40 267 818   40 389 442   45 740 266   48 750 173   49 876 750   51 295 000   52 580 500   53 999 200   55 377 700   56 900 000   58 463 000   60 069 000   

dochody majątkowe, w tym: 547 596   1 445 808   1 294 770   7 405 928   8 476 589   6 116 804   524 750   168 000   169 000   170 000   171 000   173 000   174 000   175 000   

dochody ze sprzedaży majątku 205 939   273 415   519 847   420 615   300 640   200 000   200 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   

wydatki ogółem 31 127 692   34 684 717   40 705 226   49 164 587   55 656 017   57 746 759   49 360 000   50 259 500   51 443 000   52 765 000   54 198 000   56 199 000   57 695 000   60 039 000   

wydatki bieżące, w tym: 28 754 817   32 098 899   34 700 819   36 222 335   39 791 050   45 713 400   46 603 000   47 768 000   48 962 000   50 186 000   51 691 000   53 241 000   54 838 000   56 483 000   

odsetki i dyskonto wliczone do 

wskaźnika
179 233   140 024   106 648   90 367   155 400   600 000   550 000   500 000   450 000   400 000   350 000   300 000   250 000   200 000   

wydatki majątkowe 2 372 875   2 585 818   6 004 407   12 942 252   15 864 967   12 033 359   2 757 000   2 491 500   2 481 000   2 579 000   2 507 000   2 958 000   2 857 000   3 556 000   

Wynik budżetu 1 388 783   3 747 186   857 361   -1 369 217   -1 439 162   -2 879 782   1 041 500   1 203 500   1 306 500   1 404 200   1 350 700   874 000   942 000   205 000   

nowe przychody z kredytów, 

pożyczek
667 000   0   504 213   4 959 473   2 924 700   1 712 000   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   1 068 600   1 041 500   1 230 500   1 306 500   1 404 200   13 507 000   874 000   942 000   205 000   

wyłączenia z art.. 243 łącznie 

(rozchody+odsetki+gwarancje i 

poręczenia) 

10 000   1 808 774   24 000   242 000   236 000   230 000   321 000   409 000   304 000   

Kwota długu 6 144 040   4 685 300   4 384 513   5 823 300   7 684 000   8 327 400   7 285 900   6 082 400   4 775 900   3 371 700   2 021 000   1 147 000   205 000   0   

wskaźnik obsługi zadłużenia 

planowany 
4,65 4,16 2,19 7,56 2,25 3,04 3,16 3,36 3,33 3,33 24,95 2,06 2,03 0,67

wskaźnik obsługi zadłużenia 

dopuszczalny 
11,02 12,86 12,56 11,92 9,01 8,11 6,61 7,00 7,11 7,03 6,88 6,59

margines bezpieczeństwa 8,82 5,31 10,31 8,88 5,85 4,74 3,28 3,67 -17,84 4,97 4,84 5,91

poziom zadłużenia 18,90 12,19 10,55 12,18 14,17 15,18 14,46 11,82 9,05 6,22 3,64 2,01 0,35 0,00

nadwyżka bieżąca 3 214 063   4 887 196   5 566 999   4 167 108   5 949 216   3 036 773   3 273 750   3 527 000   3 618 500   3 813 200   3 686 700   3 659 000   3 625 000   3 586 000   

wskaźnik jednoroczny 

((nadw.bież.+sprz.maj.)/doch. 

og.)

10,52 13,43 14,65 9,60 11,53 5,90 6,89 7,05 7,05 7,22 6,82 6,59 6,35 6,12
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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.  

 

4. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W POWIĄZANIU Z 
DOKUMENTAMI STARTEGICZNYMI GMINY 

 

1. REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA BIAŁA  

Zakres rzeczowy: 

1. Przywrócenie funkcji społecznej Rynku poprzez roboty budowlane związane z remontem  
i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników (Rynek, ul. Piotra Skargi, 1-go Maja,  
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) dla przywrócenia funkcji publicznych tego obiektu (w szczególności: 
biblioteka, klub seniora, punkt informacji turystycznej, izba regionalna, przestrzeń 
szkoleniowo-warsztatowa) 

3. Przebudowa placu za budynkiem OPS (zmiana sposobu zagospodarowania terenu), która 
miała na celu stworzenie miejsca spotkań w otoczeniu zieleni. 

 

W połowie 2019 r. zakończono realizację projektu, która trwała od 2018 r.   

• Koszty zadania kwalifikowane do dofinansowania: 7.575.306,94zł 
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• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 (planowane: 4.352.002,90zł) oraz ze środków budżetu państwa 
(planowane: 647.191.71zł)  tj.   4.999.194,61 zł  

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 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 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych  

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej :  
o 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 publicznych 
o Przedsięwzięcie nr 5: Rewitalizacja zabytków 
o Przedsięwzięcie nr 6: Budowa siłowni zewnętrznych 
o Przedsięwzięcie nr 11: Aktywacja osób 60+ 
o Przedsięwzięcie nr 14: Budowa spa zewnętrznych 
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2. BUDOWA I PRZEBUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE 
MIASTA BIAŁA  

Zakres rzeczowy: 

Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Prudnickiej 
oraz modernizacji już istniejącego przy ul. Lipowej. 

W 2019r. zakończono modernizację PSZOK przy ul. Lipowej. Planowany termin zakończenia 
całego projektu: 31.12.2020r. 

W połowie 2019r. zakończono realizację projektu, która trwała od 2018r.   

• Koszty zadania kwalifikowane do dofinansowania: 936.439,64 zł 

• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020   -  790.405,42zł zł  

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 publicznych 
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3. W POSZUKIWANIU PIĘKNA ŻYDOWSKICH CMENTARZY  

Zakres rzeczowy: 

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.   

Projekt partnerski z Gminą Osoblaha (Czechy) zrealizowany w połowie 2019r. 

• Koszty zadania kwalifikowane do dofinansowania: 126.223,37zł 

• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(107.289,83zł) w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
Przekraczamy granice  i budżetu państwa (6.311,14zł) tj. 113.061,01 zł 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 Działanie inwestycyjne: 3.1.2. Rewitalizacja zabytków 

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 publicznych 
o Przedsięwzięcie nr 5: Rewitalizacja zabytków 
o Przedsięwzięcie nr 9: Wypromowanie marki „Gmina Biała” 
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4. WDROŻENIE KOMPLEKSOWEJ STRATEGII NISKOEMISYJNEJ  
W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM  

Zakres rzeczowy: 

w tym zadania Gminy Biała: 

1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej 
2) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała 

Projekt partnerski realizowany przez 4 gminy: Głuchołazy (Lider), Otmuchów, Prudnik i Biała. 
Zakłada wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu 
publicznego i indywidualnego niezmotoryzowanego. 

W 2019r. rozpoczęto realizację zadania. Planowany termin zakończenia: III kwartał 2020r.  

 

• Koszty zadania kwalifikowane do dofinansowania: 2.213.142,12zł 

• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 - 1.692.091,80zł 
 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje się w : 

• 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 

 

• 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: 3.1.3. Budowa dróg rowerowych 

 

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

o Cel operacyjny 4.2 Organizacja imprez wyróżniających obszar w regionie 
o Działanie społeczne 4.2.1 Poprawa jakości infrastruktury umożliwiającej 

organizację wydarzeń publicznych 

 
Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych  

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej :  

o budowa dróg rowerowych celem zmniejszenia emisji spalin, wykorzystanie 
OZE 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała : 

o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa , przebudowa i modernizacja miejsc 
publicznych 
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o Przedsięwzięcie nr 6: Budowa siłowni zewnętrznych 
o Przedsięwzięcie nr 9: Wypromowanie marki „Gmina Biała” 

 

5. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM – ETAP II 

Zakres rzeczowy : 

zadanie Gminy Biała: 

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała w miejscowościach: 
Solec, Śmicz, Gostomia 

Projekt partnerski realizowany przez 14 jednostek samorządu terytorialnego.  

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, dzięki 
przeprowadzeniu głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 3 placówek 
oświatowych na terenie Gminy Biała (Śmicz, Solec, Gostomia) - redukcja ilość szkodliwych 
substancji emitowanych do atmosfery; zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 
poprzez montaż trzech kotłów spalających biomasę. 

W 2019r. projekt uzyskał pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Planowany termin 
zakończenia inwestycji: IV kwartał 2020r.  

• Koszty zadania kwalifikowane do dofinansowania: 1.117.878,60zł 

• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 - 419.225,83zł 
 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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:  

o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zmniejszenie zużycia 
energii cieplnej i elektrycznej źródeł, zwiększenie wykorzystania OZE 

6. ZAPRASZAMY DO NAS! – LOKALNE TRADYCJE I OBCHODY PRZEKRACZAJĄ 
GRANICE 

 

w tym inwestycja: Budowa wiaty rekreacyjnej w Łączniku 

Projekt partnerski z Městem Albrechtice (Czechy) zrealizowany w 2019r.  

 



 

28 

 

 

 
Zakres rzeczowy Gminy Biała: 

Współpraca instytucji oraz społeczności lokalnych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, 
wzajemne poznanie i lepsze postrzeganie współegzystencji w regionie przygranicznym. Dla 
osiągniecia celów społecznych projektu stworzono warunki do wspólnych spotkań w wyniku 
budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej w Łączniku. 

 

• Koszty zadania kwalifikowane do dofinansowania: 100.202,07 zł 

• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(85.171,75zł) w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska Przekraczamy 
granice  i budżetu państwa (5.010,10zł)  tj. 90.181,90 zł 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 

• 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 

o Cel operacyjny 4.2 Organizacja imprez wyróżniających obszar w regionie 
o Działanie społeczne 4.2.1 Poprawa jakości infrastruktury umożliwiającej 

organizację wydarzeń publicznych 
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7. (BEZ)GRANICZNA KULTURA 

w tym inwestycja: Budowa wiaty rekreacyjnej w Śmiczu 

Projekt partnerski z Městem Albrechtice (Czechy), którego realizacja rozpoczęła się 
 w 2019r. Planowany termin realizacji (po zmianie terminów w wyniku sytuacji epidemicznej): 
30.09.2021r. 

Zakres rzeczowy Gminy Biała: 

Intensyfikacja kontaktów polsko-czeskich dla zmniejszenia dystansu między lokalnymi 
społecznościami. Dla osiągniecia celów społecznych projektu stworzono warunki do 
wspólnych spotkań w wyniku budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej w Śmiczu. 

 

• Koszty zadania kwalifikowane do dofinansowania: 23.542,50 euro  

• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(20.000,00 euro) w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
Przekraczamy granice  i budżetu państwa (1.176,47 euro)  tj. 21.176,47 euro  

 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 

• 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 

o Cel operacyjny 4.2 Organizacja imprez wyróżniających obszar w regionie 

o Działanie społeczne 4.2.1 Poprawa jakości infrastruktury umożliwiającej 
organizację wydarzeń publicznych 

 

8. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WSI RADOSTYNIA  

 
Zakres rzeczowy: 

Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 999 mb i szerokości 3-4 mb  
o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem pobocza gruntowego oraz mijankami. 

• Kwota wydatków:  501.020,07  zł    

• Dofinansowanie Marszałka Województwa Opolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 
228.000,00 zł     
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 Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 – przebudowa drogi celem zmniejszenia emisji spalin 
oraz ułatwienie w poruszaniu się rowerami poprzez budowę infrastruktury rowerowej 

            

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY PRUDNICKIEJ W BIAŁEJ  

Zakres rzeczowy: 

Przebudowa odcinka drogi gminnej długości  1,4 km obejmująca przebudowę chodników  
z kostki betonowej, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę skrzyżowań, 
rozbudowę oświetlenia ulicznego, wykonanie nowej  nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
budowa zatok autobusowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.   Zadanie to 
stanowi wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej kompleksową przebudowę ulicy Prudnickiej 
na odcinku do obwodnicy miasta DW 414.  

• Kwota wydatków :  1.931.277,82  zł                                         

• Dofinansowanie Wojewody Opolskiego  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:        
1.545.022,24 zł 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 – 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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10.  PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULIC LIPOWEJ I TYSIĄCLECIA W BIAŁEJ  

Zakres rzeczowy: 

Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych długości łącznej 983 mb obejmująca 
przebudowę chodników z kostki betonowej, budowę zjazdów indywidualnych  
i publicznych, przebudowę skrzyżowań, rozbudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej  
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.  
W roku 2019 wykonano przebudowę ulicy Lipowej. 

• Planowana kwota wydatków: 1.931.277,82  zł  

w tym w roku 2019 wykonano: 511.345,62 zł    

• Dofinansowanie Wojewody Opolskiego  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:        
1 545 022,24 zł                    

 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 – 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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11. REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH   
PRZY UL. PRUDNICKIEJ 10 I 14 

Zakres rzeczowy: 

Remont elewacji dwóch mieszkalnych budynków komunalnych w pierzei przy ul.  Prudnickiej 
nr 10 i 14 polegający na dociepleniu ścian tylnych, malowaniu całości elewacji wraz  
z odtworzeniem sztukaterii i zdobień, częściowej wymianie stolarki okiennej, wymianie 
parapetów oraz remoncie drzwi wejściowych. 

• Kwota wydatków :  199.684,13  zł    

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 

 

Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych  

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 
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 
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12. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNEGO W BIAŁEJ  
PRZY UL. TYSIĄCLECIA – ETAP II 

Zakres rzeczowy: 

Drugi etap termomodernizacji Zespołu szkolno-przedszkolnego w Białej polegający na 
wymianie sieci c.o. oraz źródła ciepła poprzez montaż dwóch piecy c.o. o mocy 200  
i 370kW na pellet. Ponadto w ramach zadania wymieniono część grzejników  
i zamontowano zawory termostatyczne.  

• Kwota wydatków kwalifikowanych : 1.508.625,20  zł    

• Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu (WFOŚiGW)  -  1.324.700 zł 

• Dotacja WFOŚiGW – 100.000 zł   

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 publicznych 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 
poprzez zmniejszenie zużycia  energii cieplnej i elektrycznej  źródeł  

 

 

13. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W BIAŁEJ  

Zakres rzeczowy: 

Utwardzenie terenu przy szkole i zespole boisk polegające na wydzielaniu miejsc 
parkingowych z kostki betonowej oraz dróg manewrowych z betonu asfaltowego. Ponadto 
wykonano ogrodzenie z siatki stalowej. 

• Kwota wydatków: 433.270,08 zł 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 
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Realizacja zapisów innych dokumentów strategicznych 

• Lokalny Program Rewitalizacji miasta Biała: 
o Przedsięwzięcie nr 4:  Budowa, przebudowa i modernizacja miejsc publicznych 

 

   

 

14. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE WSI CHRZELICE, 
POGÓRZE I ŁĄCZNIK  

Zakres rzeczowy: 

Rozbudowa oświetlenia poprzez budowę 11 nowych punktów świetlnych – słupów wraz  
z oprawami LED celem doświetlenia dróg na terenie gm. Biała : Łącznik, Chrzelice i Pogórze.   

• Kwota wydatków ; 50 394,26 zł 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 

15. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH NA PRZEBUDOWĘ DROGI 
GMINNEJ W ŚMICZU  

Zakres rzeczowy: 

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej dł. 084 
km w Śmiczu  w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  

• Kwota wydatków: 20.000,00 zł 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Biała – inwestycję wpisuje 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 
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16.  INNE REALIZOWANE PROJEKTY 

• Nie-sami-dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 
niesamodzielne 

• 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 

• Klub Senior + 

Opis szczegółowy realizacji projektów   ujęto w rozdziale 7.9  Raportu  o stanie   gminy 

Gmina Biała wnioskowała o zewnętrzne dofinansowanie do niżej 
wymienionych projektów inwestycyjnych: 

 

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: 298.878,92euro 

Projekt  rekomendowany w 2019 roku do wsparcia jako wniosek rezerwowy 

 

NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE CENTRUM  SPOŁECZNO-KULTURALNEGO 
W BIAŁEJ  

 

Zakres rzeczowy: 

Wyposażenie budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej (dawny kościół ewangelicki) 
przy ul. Kościuszki 10 wraz z remontem budynku zaplecza dla zapewnienia funkcji 
pomocniczych Centrum.  

• Planowany koszt zadania: - 412.500,12zł 

• Planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 - 299.970,09 zł 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wniosek był na etapie oceny formalnej. 
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ZAPOBIEGANIE PROCESOM DEGRADACJI OBIEKTÓW  KULTUROWYCH  
I HISTORYCZNYCH 

 

Zakres rzeczowy Gminy Biała: 

Udostępnienie zabytku archeologicznego (grodzisko średniowieczne) na wzgórzu Kopiec wraz 
z późniejszym szańcem szwedzkim poprzez: uporządkowanie terenu, wyznaczenie ścieżek na 
pozostałościach fortyfikacji, montaż ławek, oświetlenia, tablic informacyjnych.  

• Planowany koszt zadania: 35.519,00 euro 

• Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (30.000,00euro) w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska Przekraczamy granice i budżetu państwa polskiego (1.764,71euro)                                 
-  31.764,71 euro 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wniosek był na etapie oceny formalnej. 

 

UTWORZENIE CENTRUM REKREACJI W BIAŁEJ PRZY UL. KORASZEWSKIEGO  

 

Zakres rzeczowy: 

Przebudowa i wyposażenie obiektu infrastruktury rekreacyjnej, w którym przewiduje się 
między innymi: salę do zajęć ruchowych, salę spotkań, kuchnię, szatnie/ garderoby  
z łazienkami, toaletę ogólną, magazyny, pomieszczenie kierownika obiektu oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Poza tym planuje się zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez: 
utwardzenie kostką brukową wraz z ułożeniem gier plenerowych typu: szachy/ warcaby, 
chińczyk, klasy oraz montażem żyroskopu (symulatora lotu). 

• Planowany koszt zadania: 499.003,74 zł 

• Planowane Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 300.000 zł 

 
Projekt nie uzyskał rekomendacji i nie otrzymał dofinansowania.  
 

PRZEBUDOWA WIEŻY PRUDNICKIEJ W BIAŁEJ  

Zakres rzeczowy: 

Odtworzenie historycznego wnętrza wieży i udostępnienie mieszkańcom oraz turystom 
niniejszego obiektu poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-budowlanych 
i konserwatorskich wraz z wyposażeniem w formie kiosku multimedialnego dostosowanego 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

• Planowany koszt zadania: 467.085,00 zł 
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• Planowane Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 - 299.962,00 zł 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wniosek był na etapie oceny formalnej. 

 

3. 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, a więc również w roku 
2019. 

W 2019 r. w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę  
541.644,07 zł. Łączne wydatki na sołectwa wynoszą 889.313,87 zł, co oznacza, że gmina 
dołożyła do realizacji zadań 347.669,80 zł. W ramach wydatkowanych środków z funduszu 
sołeckiego gmina ubiegać się będzie o częściowy zwrot poniesionych wydatków w kwocie 
141.932,42 zł, co stanowi 26,204 % łącznie poniesionych wydatków. 

Porównując rok 2018 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.  

 Jak  więc widać w roku 2019 wydatkowano wyższe środki w funduszu sołeckim. 

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo uzależniona jest od ilości 
mieszkańców sołectwa. 

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 2019 fundusz sołecki był głównie przeznaczony na: remont nawierzchni dróg 
gminnych, remont budynków świetlic wiejskich/ OSP, zagospodarowanie terenów rekreacyjno 
– sportowych, utrzymanie i pielęgnację gminnych terenów zielonych. 
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Jak widać, wykres przedstawia, iż środki z funduszu sołeckiego w roku 2019 najczęściej były 
przeznaczane na zadania m.in.: „Remont nawierzchni dróg gminnych”, na drugim miejscu 
„Remont budynków świetlic wiejskich/ OSP”, a następnie zadania z zakresu 
„Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych”. 

Można zauważyć, że 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. Sołectwa z dużym zaangażowaniem realizują 
zadania z funduszu sołeckiego. Przeprowadzone remonty na trwale wpisują się w przestrzeń 
społeczną sołectw i zwiększają atrakcyjność miejscowości.  

 

 

Porównując rok 2018 z  rokiem 2019 można zauważyć, że był bardzo podobny, mieszkańcy 
stawiają na zadania inwestycyjne. Widać efekty realizacji zaplanowanych zadań, które 
zachwycają i zadziwiają lokalną społeczność. 

Realizacja zadań w ramach funduszu 
sołeckiego 2019 r. 

1. Remont dróg gminnych

2. Remont budynków gminnych (świetlic i OSP)

3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - gminnych

4. Utrzymanie porzadku i zieleni gminnej

5. Imprezy wiejskie

6. Inne

2018 r.

2019 r.

0

200000

400000

Porównanie realizacji zadań w ramach funduszu 
sołeckiego w latach 2018 - 2019 

2018 r. 2019 r.
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Browiniec Polski „Wiata rekreacyjna” Brzeźnica „Wiata rekreacyjna” 

 

  

Miłowice „Remont drogi gminnej” 

 

Grabina „Remont drogi gminnej” 

 

  

Laskowiec „Boisko sportowe przy 
świetlicy” 

Dębina „Utworzenie miejsca spotkań” 

 

  

          Józefów „Wiata autobusowa”                Krobusz „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych”  
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Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 r. w poszczególnych sołectwach przedstawiała się 
następująco: 

Lp. Wyszczególnienie zadań z funduszu sołeckiego Wydano (zł) 

1. Przedmieście - Biała 23 486,71 

 Wykonanie chodnika na drodze gminnej 8 826,48 

  Remont drogi gminnej 14 660,23 

2. Browiniec Polski 12 783,43 

 Postawienie wiaty rekreacyjnej 9 000,00 

 Kamień na drogi gminne 3 783,43 

3. Brzeźnica 17 208,21 

 Postawienie wiaty rekreacyjnej 12 000,00 

  Remont i wyposażenie pomieszczeń  świetlicy wiejskiej 4 999,75 

  
Pielęgnacja gminnych terenów zielonych, zakup materiałów do 
kosiarki 

208,46 

4. Chrzelice 30 150,25 

  Zakup kamienia na drogi gminne 7 177,43 

  Zagospodarowanie poprawa funkcjonalności zaplecza WCI 2 477,96 

  Pielęgnacja gminnych terenów zielonych 9 494,86 

  Zakup wykładziny do przedszkola 1 000,00 

  Remont odcinka kanalizacji deszczowej 5 500,00 

  Doposażenie terenu siłowni zewnętrznych  1 500,00 

  Remont ogrodzenia  na terenie remizy strażackiej 1 500,00 

 Remont rowu gminnego 1 500,00 

5. Czartowice 12 064,84 

 Remont drogi gminnej 12 064,84 

6. Dębina  11 043,67 

 Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców 11 043,67 

7. Frącki 11 194,96 

  Remont drogi gminnej 11 194,96 

8. Gostomia 23 562,36 

 Pielęgnacja i utrzymanie gminnych terenów zielonych 1 647,10 

  Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 987,24 

  Remont drogi gminnej 19 000,00 

 Remont drogi gminnej 928,02 



 

41 

 

 

 

9. Górka Prudnicka 14 863,57 

 Remont budynku gminnego 14 863,57 

10. Grabina 23 996,40 

 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego 2 091,00 

 Pobudzenie aktywności obywatelskiej 2 143,44 

  Rewitalizacja utrzymanie i nasadzenie terenów zielonych 1 699,53 

  Zakup kamienia na drogi dojazdowe 4 000,00 

  Spotkanie prorodzinne  1 000,00 

  Doposażenie jednostki OSP 1 899,40  

 Wykonanie oświetlenia w altanie 2 500,00 

  Remont drogi gminnej 8 663,03 

11. Józefów 11 836,52 

 Postawienie wiaty przystankowej  5 289,00 

 Wyposażenie terenu świetlicy w ławki biesiadne 2 500,00 

 Remont wjazdu do garażu OSP 4 047,52 

12. Kolnowice 16 980,85 

 Remont świetlicy w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej 350,45 

  Zakup i wymiana wpustów ulicznych 8 000,00 

  Pobudzenie aktywności obywatelskiej  1 649,55 

  Montaż krawężników wzdłuż drogi gminnej 4 000,00 

  Remont dróg gminnych transportu rolnego 2 000 

 Remont podłogi gminnej w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej 980,85 

13. Krobusz 18 682,47 

 Dokończenie remontu rowu burzowego  10 731,81 

  Pielęgnacja i utrzymanie gminnych terenów zielonych 7 950,66 

14. Laskowiec 10 995,9 

 

Wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku sportowym przy świetlicy 
wiejskiej 

10 000,00 

  Pobudzenie aktywności obywatelskiej 995,90 

15. Ligota Bialska 21 231,79 

 Doposażenie jednostki OSP 7 000,00 

 Zakup kamienia 3 800,00 

  Doposażenie boiska sportowego  4 000,00 

  Naprawa i remont tablicy ogłoszeniowej 125,00 
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 Doposażenie placu rekreacyjno - zabawowego 5 630,29 

 Zakup barierki zabezpieczającej mostek 676,50 

16. Łącznik 37 797,23 

 Modernizacja Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji  22 320,80 

  Zakup tłucznia na drogi gminne 4 000,00 

  Zagospodarowanie placu przed remizą OSP 1 481,89 

  Pobudzenie aktywności obywatelskiej 6 994,54 

  Modernizacja i doposażenie jednostki OSP 3 000,00 

17. Miłowice 12 329,58 

 Remont drogi gminnej 10 829,58 

  Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej 1 500,00 

18. Mokra 13 048,18 

 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 12 000,00 

  Pobudzenie aktywności obywatelskiej 1 048,18 

19. Nowa Wieś 15 582,17 

 Remont drogi gminnej 6 000,00  

  Remont OSP 5 000,00 

  Remont drogi gminnej - kamień 1 700,00 

  Pobudzenie aktywności obywatelskiej 2 882,17 

 
  

20. Ogiernicze 12 972,53 

 Remont drogi gminnej 12 972,53 

21. Olbrachcice 20 347,59 

 Odwodnienie i remont drogi gminnej 20 347,59 

22. Otoki 14 296,26 

 Remont świetlicy wiejskiej 14 296,26 

23. Pogórze 30 407,92 

 Pielęgnacja Gminnych terenów zielonych 2 000,00 

  Promocja gminnej jednostki OSP  4 000,00 

  Remont gminnej drogi  10 000,00 

  Modernizacja i renowacja terenu rekreacyjno-sportowego 8 407,92 

  Pobudzenie aktywności obywatelskiej 6 000,00 

24. Prężyna 18 607,83 

 Remont drogi gminnej 7 000,00 
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  Remont dachu na budynku remizy strażackiej 8 337,84 

  Zakup i montaż znaków informacyjnych 800,00 

  Zakup kamienia na drogi transportu rolnego 1 969,97 

  Doposażenie świetlicy wiejskiej 500,02 

25. Radostynia 22 766,82 

 Utrzymanie zieleni i porządku na terenie wsi i świetlicy 768,09 

  Modernizacja drogi gminnej 16 000,00 

  Remont świetlicy wiejskiej 5 998,73 

26. Rostkowice 15 468,71 

 Pielęgnacja gminnych terenów zielonych 2 728,00 

  
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym wraz  
z wyposażeniem 

12 740,71 

27. Solec 15 080,50 

 Wymiana ogrodzenia przy altanie 990,00 

  Wymiana tablicy ogłoszeniowej 1 000,00 

  Pobudzenie aktywności obywatelskiej 1 500,00 

  Zagospodarowanie terenu przy altanie 6 999,50 

  Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców 2 500,00 

  Doposażenie altany wiejskiej w ławki i stoły  2 091,00 

28. Śmicz 25 084,91 

 Przebudowa drogi gminnej 12 000,00 

  Remont drogi gminnej 3 000,00 

  Budowa mini boiska treningowego 9 132,01 

  Pobudzenie aktywności obywatelskiej 599,54 

  Doposażenie świetlicy wiejskiej 200,00 
 

Pielęgnacja terenów zielonych 153,36 

29. Wasiłowice 13 703,91 

 Zakup kamienia na drogi gminne 976,99 

  Remont świetlicy wiejskiej 12 726,92 

30. Wilków 14 068,00 

 Remont chodnika  na drodze gminnej 14 068,00 

 Ogółem wydatkowano w 2019 r.: 541 644,07 zł 
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Mieszkańcy Gminy Biała, aktywnie uczestniczyli w realizacji zadań funduszu sołeckiego, jak 
widać stawiają przede wszystkim  na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, wykonanie 
przedsięwzięć posłużyło na poprawę warunków jak i wizerunku danej miejscowości. 

 

 

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, 
znowelizowana uchwałami nr:  XI.100.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. i  XXII.331.2018 
z dnia 14 września 2018 r. 

• 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 2019 roku  

Gmina Biała była właścicielem nieruchomości o pow. 467,3972 ha  

Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosiła 12 
653 255,30 zł Budynki komunalne - stan na 31 grudnia 2019 roku  

Lp. Rodzaj budynku, budowli 

Ilość Ilość Ilość  

Wartość [zł]  Miasto 
Biała 

Tereny 
wiejskie 

Gmina 
Biała 

1  Budynki mieszkalne i gospodarcze  68  37  103  14 528 473,62 

2  Obiekty OSP    20  20  1 077 273,68 

3  
Obiekty kulturalno-oświatowe 
(przedszkola, świetlice, ośrodki 
kultury)  

1  4  6  3 574 051,93  

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  1 597 672,44 

  Razem:  85  88  163  21 943 136,97 

  



 

45 

 

 

 
Szczegółowy  wykaz  budników komunalnych znajduje się w „Sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za rok 2019” na stronie biuletynu informacyjnego Gminy Biała  w załączniku 
„Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 
2019 roku”  

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym - stan na 31 grudnia 2019 roku  

Gmina Biała jest właścicielem 47 działek o pow. 6,3165 ha i wartości 1 124 962,00 zł.  

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

• 39 działek o pow. 5,8752 ha położonych jest w mieście Biała  

Trwały zarząd - stan na 31 grudnia 2019 roku  

Grunty Gminy Biała będące w trwałym zarządzie - 22 działek o łącznej powierzchni   

5,0213 ha   

• z tego 20 działek o pow. 3,7641ha położonych jest na obszarze wiejskim  

• z tego 2 działki o pow. 1,2572 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 2 657 058,76 zł  

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a posiada 5 budynków o łącznej 
wartości 3 588 951,22 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.0050.638.2019 Burmistrza Białej z dnia 31 stycznia 2019 r. 
określającym plan obrotu nieruchomościami na rok 2019, 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  Biała  

Lokal mieszkalny  w Białej ul. 1 go 
Maja  wraz z udziałem w działka 

1076/2 

sprzedaż na  

rzecz najemcy  

Nie  

(wycofanie się 
najemcy z zakupu)  

2  Biała  

Lokal mieszkalny w Białej ul. 
Prudnicka wraz z udziałem w 

działka 1279/1, 1280/1 i 1281/1  
Przetarg 

Nie  

(najemca nie zdał 
lokalu)  
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3  Biała  

Lokal użytkowy U1 w Białej ul. 
Rynek  wraz z udziałem w działce 

1100 m.18 

sprzedaż na  

rzecz najemcy  
Tak  

  

Sprzedaż działek gruntów (plan i realizacja)  

Lp.  obręb  
Oznaczenie 

nieruchomości  
planowana forma 

zbycia  
Czy zostało 

zrealizowane  

1.  Pogórze  
Działka 80 m.6 o 
pow. 0,0430 ha  

przetarg  Nie  

2.  Pogórze  
Działka 81 m.6 o 
pow. 0,2170 ha  

przetarg  Nie  

3.  Radostynia 
Działka 153 m.9 o 

pow. 0,0486 ha  
przetarg  Nie  

4.  Solec  
Działka 215/25 m. 
2 o pow. 0,0034 

ha  

sprzedaż bez przetargu 
na polepszenie 

warunków zagospod. 
Tak  

5.  Ogiernicze  
Działka 95 m.1 o 
pow. 0,0400 ha  

przetarg ograniczony 
do właścicieli działek  

Tak 

6.  Ogiernicze  

Działka 96 m.1 o 
pow. 0,8887 ha  przetarg  

Nie  

(wstrzymanie 
sprzedaży) 

7.  Chrzelice  
Działka 1325 m.7 
o pow. 0,0504 ha  

sprzedaż bez przetargu 
na polepszenie 

warunków zagospod.  
Tak   

8.  Mokra  
Działka 571/33 m.1 
o pow. 0,0362 ha  

sprzedaż bez przetargu 
na polepszenie 

warunków zagospod.  
Tak  

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 ograniczony 
do właścicieli działek 

Nie 

11. Mokra 

Działka 678/33 
m.1 o pow. 0,0202 

ha 

sprzedaż bez przetargu 
na polepszenie 

warunków zagospod. 

Nie 

(wycofanie się 
zainteresowanego 

z sprzedaży)   
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12. Biała 

Działka 1001/2 
m.18 o pow. 

0,2218 ha 

sprzedaż bez przetargu 
na polepszenie 

warunków 
zagospodarowania 

Nie 

(wycofanie się 
zainteresowanego 

z sprzedaży)   

13. Biała 
Działka 2053 m.35 
o pow. 0,2359 ha 

przetarg ograniczony 
do właścicieli działek 

Nie 

 Oprócz zaplanowanych sprzedaży przedstawionych w powyższych tabelach planowano 
nabycie nieruchomości 

• Części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka 25/1 położonej w Józefowie – zamiana. Nabycie nie zostało dokonane 
(przeniesione na 2020r.) 

• Części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka 633/75, 289/68, 520/67 m.3 obręb Łącznik – zamiana. Nabycie zostało 
dokonane. 

Pomimo niewykonania planu sprzedaży nieruchomości na 2019r. określonego zarządzeniem, 
w trakcie roku dokonano sprzedaży innych nieruchomości, co pozwoliło na wykonanie 
finansowe planu sprzedaży w 97,6%. Szczegółowe dane dotyczące obrotu nieruchomościami 
zostały przedstawione w punkcie 3.  

  

6.3. ZREALIZOWANY OBRÓT MIENIEM  

 
Nabycie nieruchomości:  

• Nabyto 19 działek ewidencyjnych o łącznej pow. 0,7255 ha  
o 9 działek na terenie wsi Krobusz przeznaczonych pod przyszłą inwestycję 

drogową 
o 3 działki w miejscowości Dębina w celu realizacji zadań własnych 
o 4 działki w mieście Biała zabudowane budynkami przeznaczonymi do rozbiórki 

w  celu przyszłościowej inwestycji 
o 3 działki położone w Grabinie, Prężynie i Białej wniesione w przeszłości 

aportem do spółki 
• Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku I Ns 200/18 z dnia 16 kwietnia 2019 

roku Gmina Biała nabyła nieruchomość położone w gminie Głogówek. 

 Sprzedaż działek gruntu: 

• Zbyto 8 działek ewidencyjnych o łącznej pow. 1,0409 ha położonych  
w miejscowościach Solec, Mokra, Ogiernicze, Chrzelice, Dębina oraz Biała. 

Sprzedaż budynków mieszkalnych:  

• aktem notarialnym- umową sprzedaży  zbyto lokal mieszkalny w Białej przy ul. 
Prudnickiej  oraz udział 51/1000 części w działce nr 1133 m.19 o pow. 0,0613 ha 

• aktem notarialnym- umową sprzedaży zbyto budynek mieszkalny położony  
w Radostyni  wraz działką nr 104/3 m.4 o pow. 0,1280 ha 
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Sprzedaż lokali użytkowych:  

•  aktem notarialnym- umową sprzedaży  zbyto lokal użytkowy U3 w Białej ul. Rynek 14 
oraz udział 112/1000 części w działce nr 1100 m.18 o pow. 0,0465 ha 

 

Jednocześnie w oparciu o decyzję Wojewody Opolskiego nr. IN.I.7820.20.2019.WP  
z dnia 18 września 2019 roku na podstawie art. 12 ust.8 pkt.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
zbyto działkę nr 916/256 o pow. 0,0010 ha położoną w obrębie Pogórze. 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

Na podstawie  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, złożono                  
62 wnioski o udzielenie bonifikaty z tytułu uiszczania opłaty jednorazowej. Wydano                             
84 zaświadczenia  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Dzierżawa, użyczenie i oddawanie do dysponowania nieruchomości gruntowych  

Działki gruntu o łącznej powierzchni 20,2752 ha zostały na podstawie 106 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. 

  

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 

35 000,00 31 304,02 89,4 

2. 
Wpływy z przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności 

39 700,00 38 302,14 96,5 
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3. 
Dochody z dzierżawy składników 
majątkowych 

35 000,00 35 497,86 101,4 

4. 
Wpływy z czynszów lokali 
mieszkalnych, użytkowych i garaży 

840000,00 874 183,4 104,1 

5. Wpływy ze sprzedaży mienia 300000,00 292 834,0 97,6 

6. Odsetki od sprzedaży mienia na raty 2 000,00 1 489,99 74,5 

7. Koszty opłat egzekucyjnych 5 850,00 5 318,10 90,9 

8. 
Odsetki od nieterminowo 
regulowanych należności 

6 500,00 6 578,65 101,2 

9. 
Pozostałe w płaty (opłaty za 
energię, reklamę, zwrot środków 
z lat ubiegłych) 

5 700,00 3 753,29 65,8 

Razem 1269750,00 1289261,53 101,5 

 

 

7. REALIZACJA STRATEGII PROGRAMÓW I PLANÓW  

 

7.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014 – 2020 

Uchwałą nr XXXIV.387.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014 r. przyjęto 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 
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„Gmina Biała – obszar z funkcjonalnymi rozwiązaniami poprawiającymi byt 
mieszkańców promujący rozwój i innowacje związane z tradycyjnymi branżami 

gospodarki oraz zielone miejsca pracy” 

 

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. 
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Od ubiegłego roku 2019 monitoring jest prowadzony cyklicznie w ramach corocznego raportu 
o stanie gminy za poprzedni rok kalendarzowy. 

 

Zrealizowane zadania gminne w roku 2019 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. 

 

7.2. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA  

 
Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023  został przyjęty uchwałą  
nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. 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 2019-
2028 (uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r.) 

 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: 

• gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 
kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

• środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 
środowiska,  obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi 
bądź stanu środowiska), 

• 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), 

• technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 
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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. 

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 Gminę Biała, 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 2019r. realizowano lub przygotowano do realizacji, w większości 
przypadków dotyczą kilku przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czym kompleksowo wpisują się  
w wypełnianie założeń Programu. 
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 Szczegółowe dane na temat realizacji Programu poprzez gminne inwestycje 
prowadzone w 2019 r., a także zgłoszone do dofinansowania w tym okresie, przedstawiono  
w rozdziale „Realizacja inwestycji gminnych w powiązaniu z dokumentami strategicznymi 
Gminy Biała” niniejszego raportu.   

 Wprawdzie Program obejmuje swym zakresem opracowania jedynie miasto Biała,  
to projekty społeczne, skierowane do ogółu mieszkańców Gminy Biała, mają także znaczny 
wpływ ma realizację Przedsięwzięć Programu. Do najważniejszych projektów 
nieinwestycyjnych realizowanych w 2019 r. przez Gminę Biała można zaliczyć: 

 

Lp. Tytuł projektu Zakres 
Realizacja 
Programu 

1 „Zapraszamy do nas! – 
lokalne tradycje i 
obchody przekraczają 
granice” 

Współpraca instytucji oraz społeczności 
lokalnych na obszarze pogranicza polsko-
czeskiego, wzajemne poznanie i lepsze 
postrzeganie współegzystencji w regionie 

przygranicznym.  

Wspólny udział instytucji oraz wszystkich 
mieszkańców w wydarzeniach o 
szczególnym znaczeniu dla obydwu 
społeczności pozwolił na pokazanie 
lokalnych tradycji, zwyczajów i 

obchodów, a także zmniejszył poziom 
wszystkich barier i ograniczeń 
społecznych, które stoją na przeszkodzie 
koegzystencji na pograniczu. 

Po polskiej stronie projektu: 

- wybudowano wiatę rekreacyjną w 
Łączniku, - zorganizowano w „Święto 
chleba” oraz „Jesienne dobrodziejstwa 
ogrodu” 

Koszty kwalifikowalne do 
dofinansowania: 100.202,07 zł 

Dofinansowanie kosztów 
kwalifikowalnych: 90.181,90 zł 

Dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Interreg V-A Republika czeska-Polska 
Przekraczamy granice (85.171,80 zł) oraz 
budżetu państwa polskiego (5.010,10 zł) 

Przedsięwzięcie 
nr 9: 

Wypromowanie 
marki „Gmina 

Biała” 

 

Zadania 
inwestycyjne 

(budowa wiaty) 
nie dotyczą 

miasta Biała. 

 

 

Projekt 
zrealizowany w 

2019r. 

 

Projekt 
partnerski (z 

Městem 
Albrechtice z 

Czech) 
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2 „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. powstał album promujący Gminę 
Biała oraz zmodernizowano podstronę 
turystyczną Gminy Biała, zorganizowano 
wzajemne wycieczki oraz konkursy 
aktywizujące społeczność lokalną po obu 
stronach granicy. 

Ogólna kwota wydatków: 90.235,70 zł 

Dofinansowanie: 81.212,13 zł 

Dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (76.700,36zł) w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska 
– Polska Przekraczamy granice i budżetu 
państwa polskiego (4.511,77zł) 

Przedsięwzięcie 
nr 9: 

Wypromowanie 
marki „Gmina 

Biała” 

 

Projekt 
zrealizowano w 

2019r. 

 

Projekt 
partnerski (z 

Městem 
Albrechtice) 

3 „(Bez)graniczna kultura” Intensyfikacja kontaktów polsko-czeskich 
dla zmniejszenia dystansu między 
lokalnymi społecznościami. 
Zaangażowanie różnych grup 
społecznych i wiekowych oraz lokalnych 
społeczności we współpracę 
transgraniczną przyczyni się do: 
integracji na pograniczu, poznania 
kultury sąsiada, zmniejszenia dystansu  
i zniwelowania negatywnych 
stereotypów. 

Po polskiej stronie projektu: 

• powstanie wiata rekreacyjna  
w Śmiczu 

• zostaną zorganizowane  
w spotkania „Święto urodzaju” 
oraz „Gdy Budulinek spotkał 
Reksia” 

 

Planowana kwota wydatków:   
23.542,50 euro 

Planowane dofinansowanie: 
21.176,47euro 

Przedsięwzięcie 
nr 9: 

Wypromowanie 
marki „Gmina 

Biała” 

 

Działania 
inwestycyjne 

(budowa wiaty) 
nie dotyczą 

miasta Biała. 

 

W 2019 r. 
rozpoczęto 
realizację 
projektu. 

 

Planowany 
termin 

zakończenia (po 
zmianach 

wynikających z 
sytuacji 
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Dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (20.000,00euro) w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska 
– Polska Przekraczamy granice i budżetu 
państwa polskiego (1.176,47euro) 

epidemicznej): IV 
kwartał 2021r. 

4 Działania stałe 1) Prowadzenie profilu Gminy Biała oraz 
Gminnego Centrum Kultury na portalu 
społecznościowym facebook 

2) Prowadzenie promocyjnej strony 
internetowej Gminy Biała i Gminnego 
Centrum Kultury w Białej 

3) Promocja Gminy za pośrednictwem 
albumu „Gmina Biała” i 
zmodernizowanej strony 
www.turystyka.biala.gmina.pl 

4) Promocja Gminy w Punkcie Informacji 
Turystycznej w Centrum Społeczno-
Kulturalnym w Białej 

Przedsięwzięcie 
nr 9: 

Wypromowanie 
marki „Gmina 

Biała” 

 

Z powyższego wynika, że Gmina Biała stale i skutecznie realizuje Przedsięwzięcia Programu.  
W 2019 r. prowadzono różnorodne działania: priorytetowymi projektami były inwestycje 
dotyczące budowy, przebudowy i modernizacji miejsc publicznych, jednakże Gmina Biała 
podejmuje także inicjatywy społeczne, mające na celu dowartościowanie mieszkańców w 
zakresie miejsca ich zamieszkania, podniesienia świadomości o walorach własnej kultury i 
tradycji.   

Znaczna część działań prowadzona była z udziałem środków zewnętrznych, które pozyskano 
funduszy unijnych i budżetu państwa. 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 następnie zmieniony 
dwukrotnie: 

• uchwałą Nr III.32.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r.   

• uchwałą Nr VII.87.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. 

Plan ten jest dokumentem planistycznym, niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych  
w latach 2014-2020 m.in. na termomodernizację budynków, modernizację transportu 
publicznego czy wdrażania odnawialnych źródeł energii. 

http://www.turystyka.biala.gmina.pl/
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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. 

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki realizacji PGN dla poszczególnych sektorów wydzielonych 
w tym dokumencie: 

 

 

Zestawienie wartości celów PGN planowanych i zrealizowanych w latach raportowania 
(2015-2019) wskazuje na: 

• bardzo wysoki (392,2 %) stopień realizacji celów w sektorze „Instytucje użyteczności 
publicznej” w zakresie zmniejszenia zużycia energii finalnej w odniesieniu do celu 
głównego w tym sektorze, 

• bardzo  wysoki (260,3 %) stopień realizacji celów w sektorze „Instytucje użyteczności 
publicznej” w zakresie redukcji emisji CO2 w odniesieniu do celu głównego w tym 
sektorze, 

• wysoki (119,45 %) stopień realizacji celów w sektorze „Transport” w odniesieniu do 
celów głównych: zmniejszenia zużycie energii finalnej, 

• wysoki (123,2 %) stopień realizacji celów w sektorze „Transport” w odniesieniu do 
celów głównych: redukcji emisji CO2, 

• wysoki (85,88 %) stopień realizacji celów w sektorze „Mieszkańcy” w odniesieniu do  
zmniejszenia zużycia energii finalnej (powiązanie głównie z przeprowadzaniem 
termomodernizacji w stopniu zbliżonym do założeń przyjętych w PGN), 

• niski (14,71 %) stopień realizacji celów w sektorze „Mieszkańcy” w odniesieniu do  
redukcji emisji CO2 (powiązanie z niewielka ilością wymienionych kotłów na 
ekologiczne w stosunku do ilości założonej), 

• niski (-8,18 %) stopień realizacji celów w sektorze „Zużycie energii elektrycznej” 
w odniesieniu do obu celów głównych: zmniejszenia zużycie energii finalnej, redukcji 

Tabela 1. Plan i realizacja celów łącznie we wszystkich sektorach PGN. 

Sektor 

Zmniejszenie zużycia  
energii finalnej  

[MWh] 

Redukcja emisji CO2  
[Mg CO2] 

Wykorzystanie OZE 
[MWh] 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

plan wg 
PGN 

realizacja 
% 

realizacji 
celu 

Mieszkańcy 904,05 776,36 85,88 1 894,35 278,58 14,71 7,00 0,00 0,00 

Instytucje użyteczności publicznej. 582,50 2 284,54 392,2 277,63 722,59 260,3 7,00 5,06 72,2 

Transport 19,64 23,46 119,45 4,94 6,09 123,3 - - - 

Zużycie energii elektrycznej w gminie 503,90 -41,24 -8,18 498,28 -40,50 -8,18 - - - 

Plan i realizacja celu PGN 
razem dla wszystkich sektorów 

2 010,08 3 043,12 151,4 2 675,19 966,77 36,1 14,00 5,06 36,1 

Źródło: PGN dla Gminy Biała oraz opracowanie własne, obliczenia. 

Objaśnienia: kolor zielony – cele które zostały osiągnięte w latach raportowania - czyli do końca 2019 roku. 



 

57 

 

 

 
emisji CO2, związany głównie ze wzrostem zużycia energii elektrycznej przez 
mieszkańców. 

Realizacja celu głównego: 

• w zakresie zmniejszenia zużycia energii finalnej dla wszystkich sektorów sumarycznie 
na poziomie 151,4 % - należy uznać ten poziom za stosunkowo wysoki, biorąc pod 
uwagę głównie wysoki  udział sektora użyteczności publicznej, 

• w zakresie redukcji emisji CO2 dla wszystkich sektorów na poziomie 36,1 % - należy 
uznać ten poziom za stosunkowo niski, biorąc pod uwagę wysokie udziały sektora 
użyteczności publicznej (260,3 %) oraz transportu (123,3 %), jednakże bardzo niska 
realizacja w sektorze „Mieszkańcy” powoduje obniżenie łącznej wartości wskaźnika, 

• w zakresie wykorzystania OZE dla wszystkich sektorów na poziomie 36,1 % - należy 
uznać ten poziom za średni, biorąc pod uwagę tylko jedną inwestycję w sektorze 
komunalnym i brak inwestycji w sektorze „Mieszkańcy”. 

 

Podsumowując wyniki raportu, można stwierdzić, iż: 

• duża część zadań zawartych w PGN wpisuje się w pożądane przez ogół mieszkańców 
Gminy kierunki - np. poprawę stanu powietrza atmosferycznego, systematycznego 
ograniczania niskiej emisji, wsparcia finansowego dla mieszkańców do realizacji 
inwestycji proekologicznych. 

• zrealizowane zostały najważniejsze zadania w sektorach „Instytucje użyteczności 
publicznej”, „Transport”, po zakończeniu zaplanowanych na 2020 rok inwestycji 
zostanie poprawiony jeszcze cel w zakresie sektora „Transport”, 

• nie został osiągnięty cel w sektorze „Mieszkańcy” – zrealizowana została mniejsza 
liczba działań polegających na wymianie kotłów, termomodernizacji, instalacji paneli 
słonecznych i fotowoltaicznych niż zakładano. Liczba i zakres zrealizowanych działań  
zależy bowiem od możliwości finansowych mieszkańców, obecności i funkcjonowania 
programów wspierających inwestycje (z budżetu gminy i z WFOŚiGW – w okresie 
raportowania większość funkcjonujących pierwotnie programów wsparcia uległa 
wygaszeniu), cen nośników energii oraz koniunktury gospodarczej, 

• dodatkowo w różnych sektorach zrealizowano szereg zadań nie ujętych w Programie, 
jednakże wpisujących się w ramy ogólnie pojętej ochrony powietrza. 

 

Powodem braku realizacji niektórych zadań było: 

• braki środków finansowych, wsparcia na realizację niektórych zadań, głównie dla 
mieszkańców, 

• przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata, 

• bieżąca ocena sytuacji i potrzeb na terenie gminy. 
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7.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  

 
Podstawowym dokumentem z ochrony środowiska, w gminie Biała, jest „Program ochrony 
środowiska dla miasta i gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”. 

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. w więc  kolejny  raport z realizacji Programu 
ochrony środowiska zostanie wykonany i przedstawiony Radzie w 2020 r. 

 

W roku 2019 wykonano następujące zadania inwestycyjne ujęte w Programie ochrony 
środowiska: 

1) Zmodernizowano  kotłownię w budynku obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia. 
Kotły opalane węglem zastąpiono kotłami na pelet spełniającymi wymogi 5 klasy 
czystości, 

2)  Zmodernizowano kotłownię w budynku byłej stolarni w Białej przy ul. Kościuszki 10. 
Kotły opalane węglem zastąpiono kotłami na pelet spełniającymi wymogi 5 klasy 
czystości,  

3) Wybudowano drogę gminną w Radostyni, 

4) Wykonano I-szy etap przebudowy ul. Prudnickiej w Białej,  

5)  Wyremontowano elewację budynku komunalnego w Białej, ul. Prudnicka 10  
z ociepleniem tylnej ściany budynku, 

6) Wyremontowano elewację budynku komunalnego w Białej, ul. Prudnicka 14  
z ociepleniem tylnej ściany budynku, 

Zakres wykonanych prac, wydatki finansowe w tym dofinansowania zewnętrzne  w odniesieniu 
do powyższych wykonanych zadań zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 4  raportu: 
Realizacja inwestycji gminnych w powiązaniu z dokumentami strategicznymi.  

 

W ramach  działań w zakresie ochrony środowiska,   Gmina   podpisała porozumienie  
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie 
wspólnej realizacji programu „Czyste powietrze”.  W ramach porozumienia pracownicy  Urzędu 
Miejskiego w Białej udzielają mieszkańcom gminy Biała informacji o programie,  pomagają  
w uzyskaniu dofinansowania do zadań ujętych w programie. 
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Dotacje w ochronie środowiska w 2019 r. 

 

1. 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 lutym 2019 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków na dofinansowanie do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Biała 

Nabór wniosków trwał od 11 lutego 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. następnie nabór został 
przedłużony od 10 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. 

W trakcie naboru złożono 10 wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków i 9 wnioskodawcom wypłacono dotację po 3 000 zł, jeden wniosek nie 
został uzupełniony. 

Łącznie, od roku 2016 do końca 2019 roku, udzielono 31 dotacji do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

 

Od roku 2019 gmina Biała nie udziela już dotacji do wymiany pieców węglowych na 
ekologiczne ze względu na wprowadzenie ogólnokrajowego programu „Czyste powietrze”.  
W ramach tego programu osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie między innymi do 
wymiany pieców węglowych na ekologiczne. Program „Czyste powietrze” jest prowadzony 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Gmina Biała podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste powietrze”.  
W ramach porozumienia pracownicy gminy udzielają mieszkańcom gminy Biała informacji  
o programie i tym samym  pomagają w uzyskaniu dofinansowania do zadań ujętych  
w programie.  

 

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” i co roku są 
ogłaszane nabory wniosków dla osób zainteresowanych udzieleniem dofinansowania do 
usuwania wyrobów zawierających azbest. 

W 2019 roku nabór wniosków trwał  w okresie od 6 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. 

W trakcie naboru złożono 33 wnioski 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 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości po 50% kosztów zadania. Łączna pełna 100 % 
kwota dotacji  wyniosła 44 501,15 zł. 
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Wykonawcą prac była firma ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg z Łodzi, wybrana w formie przetargu 
zapytanie o cenę. 

Łącznie w 2019 r. z terenu gminy Biała usunięto 67,969 Mg wyrobów zawierających azbest  
z 32 posesji (jedna osoba zrezygnowała z usunięcia azbestu w 2019 r.). 

Ilość wniosków składanych na usunięcie wyrobów zawierających azbest jest co roku podobna 
i oscyluje w okolicach 30 sztuk, natomiast w 2019 r. usunięto ponad 10 Mg więcej wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Biała. 

Gmina Biała od 2013 roku realizuje program usuwania azbestu . Łącznie do  końca  roku 
2019usunieto już 407,982 Mg wyrobów zawierających azbest. Według posiadanej 
inwentaryzacji, do usunięcia pozostało jeszcze około 1.480,293 Mg 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. Zmiany 
studium podyktowane były zmianami w obowiązujących w tym czasie ustaw, wejściem w życie 
nowych  a także planami inwestycyjnymi Gminy, osób prywatnych i firm. 

W związku z planowanymi inwestycjami na terenie gminy Biała, a związanymi min.: 

• z gazyfikacją miasta Biała, 

• z budową nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
(tzw. PSZOK-ów), 

• z wyznaczeniem dodatkowych terenów pod lokalizację ogniw fotowoltaicznych, 

• z wyznaczeniem terenów pod urządzenia związane z gospodarką ściekową, a także 
wniosków osób prywatnych złożonych o zmianę studium, Rada Miejska w Białej  
w podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” (uchwała Nr VII.78.2019  
z dnia 14 czerwca 2019 r.). 

 

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 
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infrastruktury wodociągowej, drogowej i na potrzeby budowy farm wiatrowych. Obowiązujące 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego. 

Wykaz obowiązujących na terenie gminy Biała miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego przedstawia poniższa tabela. 

 

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 

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 

Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 3 
grudnia 2014r., poz.2696 



 

62 

 

 

 

14 listopada 
2014r. 

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 2019 roku wydano 13 wypisów  
i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (porównywalna ilość do 
roku poprzedniego), celem sporządzenia dokumentacji projektowych. W 2019 r., w związku  
z dużym ruchem związanym z obrotem ziemią (kupno/sprzedaż), wydano 142 zaświadczenia  
o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym (wzrost o 29 zaświadczeń w stosunku do 
roku ubiegłego), które były przedkładane wraz z innymi dokumentami w kancelariach 
notarialnych, bankach lub wydawane były w celach informacyjnych. 

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 2020 r., poz. 293). W 2019 roku, wydano  ogółem 
31 takich decyzji (niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego), natomiast w latach 
poprzednich ilość ta oscylowała w granicach 30-40 szt. rocznie. Wydane decyzje dotyczyły 
głównie inwestycji związanych z zabudową zagrodową (budynki gospodarcze – 9 decyzji, 
obiekty gospodarcze – 3 decyzje, budynki produkcji zwierzęcej - 3 decyzje, wiaty na sprzęt  
i maszyny rolnicze – 4 decyzje); zabudową mieszkaniową jednorodzinną – 9 decyzji, a także  
z zabudową usługową – 3 decyzje. Zmniejszenie ilości wydawanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynika z coraz większej powierzchni terenu gminy 
objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz dużej ilości inwestycji, 
których realizacja może odbywać się zgodnie z art. 29 ustawy Prawa budowlanego, po ich 
uprzednim zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

http://www.bip.biala.gmina.pl/


 

63 

 

 

 
Od wydanych w 2019 roku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie 
wpłynęło żadne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

Zgodnie z art. 32 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 2019 roku dokonano  analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Biała 
wraz z oceną obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Biała” i planów miejscowych. Sporządzona analiza wykazała, że  
w związku ze zmianami stanu prawnego, zmianami w uwarunkowaniach przestrzennych gminy 
Biała a także w związku z uchwalonym nowym „Planem zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Opolskiego”, Studium jak też obowiązujące plany miejscowe są częściowo 
nieaktualne. Wykonana analiza wraz z jej wynikami przedłożona  została  Radzie Miejskiej  
w Białej na sesji. 

Rada Miejska, po zapoznaniu się z wynikami analizy i przedstawionym w niej harmonogramem 
dalszych prac planistycznych, podjęła uchwałę Nr IX.101.2019 w dniu 28 listopada 2019 r.,  
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Biała oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku  
z wnioskami zawartymi w wykonanej analizie, w 2019 roku podjęte zostały prace związane  
ze zmianą studium, które trwają nadal. 

 

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 Rady 
Miejskiej 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.  

W zakresie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych wymienionych w planie,  
w roku 2019 nie planowano i nie wykonano żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych.  

Wykonano natomiast przedsięwzięcia utrzymaniowe sieci określonych w planie,  
między innymi: 

• Wymianę podejść wodociągowych i hydrantów w m. Biała, Gostomia, Pogórze i Józefów,  
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• Wymiana zasów w układzie technologicznym filtrów, remont filtrów  

w przepompowniach, 

• Naprawa studzienek rewizyjnych sieci kanalizacji sanitarnej, 

• Remont przepompowni ścieków w m. Biała.  

Koszt wykonanych przedsięwzięć  wyniósł 157 000 zł. 

 

7.8. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM  
ZASOBEM GMINY BIAŁA NA LATA 2017 – 2021 

 
Gospodarkę mieszkaniową Gminy Biała regulują dwa akty prawne: 

•  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. 

• 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. 

 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. 

 

WIELKOŚĆ I STAN TECHNICZNY ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY BIAŁA  

 
Mieszkaniowe zasoby Gminy Biała zarządzane są przez Urząd Miejski w Białej. Na dzień  
31  grudnia 2019 r. Urząd Miejski zarządzał 46 budynkami stanowiącymi 100% własności Gminy,  
w których znajdowało się 166 lokali mieszkalnych i socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 
9.863,00 m2. Liczba ta uległa  zmianie w stosunku do poprzedniego roku (z 47 na 46 budynków) 
ze względu na sprzedaż jednego budynku komunalnego w miejscowości Radostynia. Gminne 
lokale mieszkalne znajdowały się również w 31 budynkach wspólnoty mieszkaniowej, liczba ta 
nie uległa zmianie w stosunku do 2018 r. W budynkach tych liczba gminnych lokali 
mieszkalnych wynosiła 55 o łącznej powierzchni użytkowej 2.703,00 m2. Zmianie uległa liczba 
mieszkań w budynkach wspólnoty z 56 na 55. Zmiana ta spowodowana została sprzedażą 
jednego lokalu mieszkalnego na ul. Prudnickiej w Białej. 
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Prognozowaną wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Biała w latach 2017-2021 przedstawia 
tabela: 

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 31.12.2019 r. 
przedstawia tabela: 

 2018 r. 2019 r. 

Liczba mieszkań komunalnych w zasobie Gminy Biała 223 221 

Liczba mieszkań komunalnych w budynkach stanowiących 100% 
własność Gminy 

167 166 

W tym liczba mieszkań socjalnych 14 17 

W tym niezamieszkane 11 13 

Liczba mieszkań w budynkach stanowiących współwłasność 56 55 

Razem powierzchnia użytkowa mieszkań  komunalnych [ m2 ]   12.697,00 12.566,00 

Powierzchnia mieszkań komunalnych w budynkach stanowiących 
100% własność Gminy 

9.932,00 9.863,00 

W tym powierzchnia mieszkań socjalnych [m2] 581,24 654,29 

W tym niezamieszkane [ m2 ] 472,00 610,00 

W budynkach stanowiących współwłasność [ m2 ] 2.765,00 2.703,00 

 

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 2019 r. 

• wyposażone w wodociąg - 221 

• wyposażone w kanalizację - 191 

• wyposażone w centralne ogrzewanie - 54                
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Infrastruktura techniczna w porównaniu z 2018 r. nie uległa zmianie. W 2019 r. nie dokonano 
żadnych nowych przyłączy. 

W 2019 r. wpłynęły 4 wnioski o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, w tym  
1 wniosek o przydział lokalu socjalnego. 

Na dzień 31.12.2019 r. : 

• na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego znajdowało się 27 osób, 
w tym 16 osób na przydział lokalu socjalnego, 

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

W 2019 r. zaobserwowano spadek zainteresowania mieszkaniowym zasobem  
(2018 r. - 12 wniosków, 2019 r. - 4 wnioski). Sytuacja ta może być spowodowana nowymi 
regulacjami które wprowadziła zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów. Zmiana ta określa 
m.in. obowiązek składania podczas ubiegania się o lokal komunalny deklaracji o wysokości 
dochodów wnioskodawcy oraz oświadczenia majątkowego. 

W 2019 r. zawarto 8 umów na wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Biała. Nowe 
przydziały otrzymały dwie osoby z listy oczekujących, były to przydziały mieszkań komunalnych. 
Dwie umowy zawarto w ramach zamiany mieszkań. Cztery umowy dotyczyły przedłużenia 
umów najmu socjalnego lokalu. 

 

REMONTY I MODERNIZACJA WYNIKAJĄCA ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW   
I LOKALI 

 
Potrzeby remontów bieżących i kapitalnych określa  stan techniczny budynków oraz stopień 
ich zużycia. 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 2019 ujęto 
kwotę 504.000 zł z przeznaczeniem na remonty i modernizację budynków należących  
do zasobu Gminy Biała. 

Przeprowadzono remonty mieszkań stanowiących własność Gminy Biała oraz objętych 
wspólnotami mieszkaniowymi,  roboty te obejmowały 26 mieszkań. 

Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych przeprowadzono na łączną kwotę                       
476.797,67 zł.  

W porównaniu z 2018 r wydatki poniesione na remonty budynków komunalnych spadły  
o 28,62 % tj. o kwotę 191.212.80 zł. Realizacja planu przebiegała zgodnie ze zgłaszanymi 
potrzebami. Środki wydatkowano na remonty pierwszej potrzeby. 

W ramach inwestycji wykonano w 2019 r. zadanie związanie z termomodernizacją budynków 
komunalnych nr 10 i 14 na ul. Prudnickiej w Białej na kwotę 199.684,13 zł. 
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SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W 2019 R.  

 
W 2019 r. sprzedano budynek komunalny nr 112 w m. Radostynia oraz mieszkanie komunalne 
nr 1 c na ul. Prudnickiej w Białej. 

Szczegółowe dane z zakresu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych przedstawione  
w rozdziale 6 niniejszego raportu MIENIE KOMUNALNE. 

 

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ 

 
Zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021, 
Burmistrz Białej dokonuje zmiany stawki bazowej czynszu. 

 

Kształtowanie się stawki bazowej czynszu w latach 2013 – 2019 przedstawia tabela: 

Data zarządzenia Stawka czynszu 

08 maja 2019 r. 3,83 zł 

11 kwietnia 2018 r. 3,72 zł 

22 marca 2017 r. 3,61 zł 

14 marca 2013 r. 3,50 zł 

Zarządzeniem Burmistrza Białej w maju 2019 r. podwyższono o 3% stawkę bazową czynszu za 
lokale mieszkalne z 3,72 zł/m2 na 3,83 zł/m2. Stawka bazowa czynszu podlegała zróżnicowaniu, 
uwzględniając czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu mieszkalnego, 
które obejmował: 

• wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne, 

• wiek budynku. 

Najniższa stawka czynszu w 2019 r. po obniżeniu o czynniki obniżające wartość użytkową lokalu 
wynosiła 2,12 zł. 

Natomiast stawka czynszu za lokale socjalne w 2019 r. wynosiła 1,06 zł, stanowiła ona 50% 
najniższej stawki w zasobie mieszkaniowym. 

 

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. Lokale mieszkalne 
stanowiące własność Gminy Biała w budynkach wspólnot mieszkaniowych pozostają  



 

68 

 

 

 
w administrowaniu spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej. Pracownicy Urzędu są 
informowani o wszystkich zebraniach wspólnot mieszkaniowych w których Gmina ma swoje 
udziały i biorą udział w tych zebraniach. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała 55 mieszkań 
w 31 budynkach wspólnoty mieszkaniowej o łącznej powierzchni 2.703,00 m2. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  

 
Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w 2019 r. były wpływy z: 

• czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże:  874.183,40 zł  

• środki własne: 110.535,91 zł. 

Wpływy te w całości były przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji, remontów 
budynków gminnych, inwestycji, zarządu nieruchomościami oraz częściami wspólnymi, 
remontów i utrzymania części wspólnych oraz kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych. 
   

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA KOSZTY  

 
W 2019 r. przewidywano następujące koszty związane z utrzymaniem gminnych zasobów 
mieszkaniowych: 

Lp. Zakres wydatków Plan na 2018 r. Plan na 2019 r. Realizacja w 
2018 r. 

Realizacja w 
2019 r. 

1. koszty bieżącej 
eksploatacji 

750.000,00 zł 750.000,00 zł 423.222,84 zł 376.707,66 zł 

2. remonty i 
modernizacja 
budynków 
komunalnych 

400.000,00 zł 400.000,00 zł 668.010,47 zł 476.797,67zł 

3. koszty zarządu 
nieruchomościami 
oraz częściami 
wspólnymi 

45.000,00 zł 45.000,00 zł 29.146,62 zł 27.974,38 zł 

4. koszty remontów i 
utrzymania części 
wspólnych 

250.000,00 zł 250.000,00 zł 104.270,56 zł 100.202,86 zł 

5. koszty postępowań 
sądowych i 
egzekucyjnych 

5.000,00 zł 5.000,00 zł 1.520,59 zł 3.036,74 zł 

Razem: 1.450.000 zł 1.450.000 zł 1.226.171,08 zł 984.719,31 zł 
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Plan wydatków nie uległ zmianie w porównaniu z 2018 r. Natomiast realizacja w stosunku do 
2018 r. zmniejszyła się o 241.451,77 zł, czyli o ok.19,69 %. Stan techniczny budynków dzięki 
wykonywaniu bieżących remontów jest z roku na rok poprawiany, co przekłada się na 
mniejsze wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją. 

 

7.9. STRATEGIA  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
GMINY BIAŁA NA LATA 2019-2028 

 
Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2029-2028 
wprowadzona została na mocy uchwały Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 
2019 r.  Strategia ta to   istotny dokument w działaniach społecznych gminy, który  określa cel 
i kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków marginalizacji społecznej. 

 

CEL STRATEGICZNY 1. PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU, BEZROBOCIU  
I BEZDOMNOŚCI  

 
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 w  3 szkoleniach   

• wspierano materialnie rodziny z systemu pomocy społecznej  

• zmniejszono skutki ubóstwa poprzez systematyczną pomoc rzeczową i finansową 

• zorganizowano szkolenie dla 25 osób bezrobotnych 
Poniższe tabele przedstawiają ilość osób otrzymujących wsparcie, strukturę wiekową 
klientów oraz rodzaje otrzymywanego wsparcia w formie zasiłków. 

 Rodziny objęte pomocą  społeczno-materialną w 2019 
bez względu na rodzaj i formę pomocy w stosunku do liczby ludności 

Ilość rodzin Ilość osób w rodzinie Wskaźnik procentowy 

169 320                    3,09% 

*liczba mieszkańców gminy Biała – 10 359  (źródło UM Biała) 

 Struktura wiekowa beneficjentów pomocy społecznej w gminie w 2019 r.  

wiek odbiorców liczba osób w rodzinach 

0-16 lat 68 

17-21 lat 21 

22-30 lat 19 
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31-40 lat 33 

41-50 lat 41 

51-60 lat 54 

61-70 lat 27 

71 lat i więcej 57 

razem 320 

Zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych w 2019 r. 

 

                   Forma pomocy 

Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Zasiłek okresowy z tego: 67 573 206226 

środki własne 0 0 0 

dotacja 67 573 206226 

Sprawienie pogrzebu 4 4 13379 

Zasiłki celowe, celowe specjalne                          
i w naturze (w tym zasiłki Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania) 

118 X 241380 

Zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego 

2 2 0 

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Udzielona pomoc w formie zasiłków stałych w 2019 r. 

Analizując dane rodzin objętych wsparciem w latach 2018-2019 r – spadła ilość rodzin  w 2019 
roku o 0,41% w stosunku do roku poprzedniego .Jednakże pomimo spadku ilości rodzin kwota 
świadczeń w zasiłkach okresowych wzrosła co związane jest z liczebnością osób w rodzinach. 
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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. 

• współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót prac 
społecznie -  użytecznych - kwalifikacja osób bezrobotnych do prac- 13 osób 

Dokonując analizy porównawczej lat 2018-2019 wynika ,iż spadła liczba osób 
korzystających ze wsparcia. Odsetek osób korzystających  w 2019 wynosi 3,09 % a w roku 2018 
wynosi3,5% .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. 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.  WSPIERANIE RODZIN, PODNOSZENIE POZIOMU I JAKOŚCI 
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY  

 
Zrealizowano kierunki działań:   

• udzielano pomocy w różnych formach wsparcia m.in.:  świadczeń rodzinnych 
alimentacyjnych i innych wspierających rodzinę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• edukowano rodziny niezaradne wychowawczo w celu =nabycia i podniesienia 
świadomości w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych 

• poszerzono dostęp do poradnictwa rodzinnego  

• działania na rzecz rodziny realizowane poprzez współpracę z organizacjami 
pozarządowymi -prowadzono profilaktyczna działalność informacyjną w zakresie 
problemów alkoholowych  narkomanii oraz przemocy w rodzinie 

• wskazano alternatywne formy spędzania czasu wolnego  z wykorzystaniem zasobów 
kulturalnych 

• pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym  
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• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany                   
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa 
poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. 

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 
żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia 
społecznego. 

Warunkiem odebrania pomocy jest przedłożenie, w miejscu wydawania produktów 
żywnościowych, skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej. 

Osoby potrzebujące otrzymują produkty żywnościowe w formie paczek żywnościowych  
zawierających szeroki asortyment spożywczy. 

 

Zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową 
 

Liczba osób objęta pomocą żywnościową 

 Płeć Wiek Podział na grupy docelowe 

Ogółem 
osób 

kobiet mężczyzn 
Dzieci 
do 15 

lat 

Powyżej 
65 lat 

Pozostałe 
osoby 

Bezdomni Niepełnosprawni 
Migranci, 

mniejszości 
Pozostałe 

257 134 123 61 12 183 0 45 0 206 

257 134 123 61 12 183 0 45 0 206 
 

          

• Szkolenie dla osób bezrobotnych  

 

W ramach współpracy z OWES w Opolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości  w ramach 
projektu: Przedsiębiorczość społeczna z OMESE-em Subregionu Środkowego zorganizowano 
szkolenie dla osób bezrobotnych  z zakresu możliwości otrzymania wsparcia w zakresie 
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej .Udział wzięło 25 osób. 

 

CEL STRATEGICZNY 3 . WSPIERANIE OSÓB STARSZYCH ORAZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

    Zrealizowano kierunki działania: 

• zapewniono dostęp do usług opiekuńczych osobom wymagającym wsparcia 

• osoby starsze i niepełnosprawne wymagające wsparcia otrzymały wsparcie 
finansowe i rzeczowe 
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• rozwinięto infrastrukturę dla osób starszych poprzez utworzenie mieszkania 

wspomaganego  w ramach projektu dofinasowanego ze środków zewnętrznych 

• stworzono formę wsparcia – usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
oraz usługi w formie mieszkania wspieranego w ramach projektu dofinasowanego ze 
środków zewnętrznych 

• utworzono ośrodek wsparcia – Klub Senior+ 

• realizowano projekty: „Niezależne Życie” oraz „Nie- Sami- Dzielni” 

• współpracowano z organizacjami pozarządowymi w realizacji potrzeb osób starszych 
i niepełnosprawnych 

W roku 2019 usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami objęto 37 osób. Do 
wykonywania powyższych zadań w ramach usług opiekuńczych (zadania własne i zlecone) 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. zatrudniał 4 opiekunki. Wykonanie godzinowe usług 
opiekuńczych w wynosi 6228,5 godziny 

 Ogólna liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w 2019 

LATA RODZAJ USŁUG 

 

OSOBY 
SAMOTNE 

OSOBY 
SAMOTNIE 
GOSPODA- 

RUJĄCE 

LICZBA 
OSÓB W 
RODZINIE 

OGÓŁEM 

2019 Usługi opiekuńcze 8 28 48 37 

 

Ogólna liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych a rodzaj odpłatności  
w 2019 

Lata 
Usługi 

bezpłatne 

Usługi częściowo 
odpłatne 

Usługi 

pełnopłatne 

Ogółem 

osób 

2019 1                 35 1 37 

 Źródło: dane statystyczne działu usług opiekuńczych 

W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 4 osób. Usługi te są jedną  z form 
wsparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia 
umysłowego mają trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich 
stosunków z otoczeniem. Na terenie gminy Biała usługami specjalistycznymi objęte były dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym. 

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy 
o charakterze obowiązkowym należy: kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie 
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. 
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 Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki  
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować  
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych. W domach pomocy społecznej przebywało na koniec grudnia 2019 - 23 osoby. 

Realizowane projekty 

"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". 

Projekt realizowany jest w ramach konkursu II Osi Priorytetowej PO WER nr POWR.02.08.00-
IP-03-00-001/17 typ operacji: "Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży, 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Umową 
użyczenia zawartą w dniu 4 marca 2019 r. w Białej pomiędzy Województwem 
Opolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu a Gmina Biała – gmina użyczyła 
lokal położony w Białej  celem przeprowadzenia kompleksowych prac adaptacyjno-
remontowych i dostosowania lokalu do założeń projektu. W lokalu przeprowadzono 
niezbędne prace adaptacyjno-remontowe o łącznej wysokości przedsięwzięcia  95 999,99 zł. z 
czego: środki projektu 72 685 zł ,środki własne gminy stanowiła kwota 23 314,99 zł. .Ponadto 
ze środków projektu mieszkanie zostało wyposażone w meble , sprzęt rehabilitacyjny oraz 
materiały dydaktyczne. Mieszkanie prowadzone jest przez organizację pozarządową  Brzeskie 
Stowarzyszenie Chorych na SM zgodnie z założeniami projektu. 

Klub Senior + w Białej 

           W ramach ogłoszonego Konkursu ofert przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej  Gmina Biała złożyła wniosek w ramach Modułu I- utworzenie lub wyposażenie 
Klubu Senior + i otrzymała dotację na realizacje przedsięwzięcia. 

Adresatami utworzonej placówki Klub Senior +,są osoby z terenu Gminy Biała w wieku 
60+,które borykają się z problemami wieku starczego  m.in.: poczuciem osamotnienia, 
brakiem akceptacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym ,oraz  z częściową ograniczoną 
sprawnością psychoruchową 

Program Senior + przyczynił się przede wszystkim do zwiększenia atrakcyjności oferty jaką 
nasza gmina oferuje osobom starszym, ułatwiając im  dostęp do dodatkowych zajęć które 
wypełniają ich czas wolny.  

Regularna aktywność fizyczna po 60 roku życia jest jednym z najważniejszych i najbardziej 
efektywnych sposobów powstrzymywania problemów wieku starczego .Wpływa również  
na poprawę kondycji ruchowej i opóźnia procesy starzenia się stąd też zajęcia ruchowo-
usprawniające odgrywają  ważną rolę w naszym Klubie. Dodatkowo organizacja wyjazdów 
rekreacyjno – integracyjnych, zajęć rekreacyjno-sportowych i spotkań wpływa pozytywnie na 
realizację potrzeb osób starych. Ponadto planujemy  utworzenie centrum wolontariatu by 
rozszerzyć samą ideę wśród młodych i osób starszych. Wspólna korelacja działań osób 
młodych i starszych winna wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług w Klubie Senior + 
a bezinteresowna pomoc, wymiana doświadczeń oraz rozpoznanie potrzeb środowiska 
senioralnego wpłynie na uzyskanie poprawy funkcjonowania osób starszych w środowisku. 
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Klub Senior + mieści się przy ul. Kościuszki i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 
13.00-17.00. 

 Koszt całkowity realizacji zadania utworzenia i wyposażenia Klubu Senior + wyniósł                       
181 982,82 zł z czego: środki finansowe otrzymane z dotacji – 143 800,00 zł, środki własne                       
gminy – 38 182,82 zł. 

 

 Sala spotkań w Klubie Senior+ 

„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  

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 
świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych  
i niepełnosprawnych, W projekcie  realizowane są zadania :zwiększenie rozwoju usług 
asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące 
formy wsparcia - usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz 
poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane),  
a w tym - utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych  na terenie 
Gminy Białej  2 mieszkania dla co najmniej 4 osób. 

Realizacja projektu pozwoliła utworzyć dwa mieszkania wspierane na bazie zasobów 
komunalnych gminy ,których wartość na podstawie operatu szacunkowego wyniosła 
 114 400 zł. i w ubiegłym roku mieszkania zostały  zaadoptowane i wyremontowane .Wartość 
dofinansowania do remontu mieszkań wyniosła 79 000 zł. , a koszt gminy stanowił kwotę  
1000 zł. Ponadto realizowana była usługa społeczna – usługa asystencka na rzecz osób 
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niepełnosprawnościami (AOON) w ilości 80 godzin miesięcznie pokryta w całości  
ze środków projektu. 

Happening „ Niepełnosprawność nie ogranicza” 

Happening został organizowany w dniu 12 czerwca 2019 na bialskim rynku we współpracy                
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Celem projektu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
a także budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich samych w kierunku poprawy 
sytuacji osobistej poprzez dążenie do zmiany. Pośrednim, równie ważnym celem było 
zwrócenie uwagi instytucjom na fakt, że w otoczeniu są wciąż osoby wymagające pomocy  
i wsparcia . Realizacja  projektu zakładała informatyzację społeczeństwa w zakresie potrzeb 
osób niepełnosprawnych Na bialskim rynku w ramach happeningu  przygotowano występy 
artystyczne: Bialskich Mażoretek i Studia Piosenki działających przy GCK w Białej, 
przedszkolaków z Gostomii, zespołu tanecznego Roll Stars z Białej, młodzieży ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Nysie, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Głuchołaz. Pojawili się także seniorzy  
z Domu Dziennego Pobytu „Senior+” z Głogówka. Prezentacje artystyczne skupiały się głównie 
na tańcu i śpiewie. Pod szerokimi parasolami (upał był niemiłosierny) swoje stoiska miał 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Informacji Turystycznej, PCPR w Prudniku, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku, Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  
w Racławicach Śląskich, Bank Żywności w Opolu, Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Prudniku, Dom Pomocy Społecznej w Prudniku. 
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CEL STRATEGICZNY 4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM GMINY  

Zrealizowano przedsięwzięcia: 

• prowadzono akcje informacyjne w środowisku senioralnym na temat zagrożeń 
przestępczością – w formie pogadanek  w ich  środowisku 

• zrealizowano programy profilaktyczno- edukacyjne w placówkach oświatowych 
zwiększające bezpieczeństwo dzieci w drodze  do szkoły- „ Bezpieczna droga do szkoły  
„- spotkania z policjantem dla uczniów klas I 

• realizowano systematycznie programy wychowawczo-profilaktyczne w ramach 
działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 

• integrowano społeczność szkolną, budowano na terenie szkoły pozytywne relacje 
uczniów z nauczycielami i rówieśnikami poprzez organizację m.in.: zawodów 
sportowych, wyjazdów i imprez integracyjnych, kiermaszy świątecznych itp. 

CEL STRATEGICZNY 5. ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I LUDZKIEGO  

Zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie: 

• doskonalenia kadry pomocy społecznej – udział pracowników w 12 szkoleniach 
merytorycznych 

• udoskonalenie warunków pracy poprzez wyposażenie pracowników w sprzęt 
elektroniczny- stała aktualizacja programów komputerowych 

• realizacja zadania zmierzającego do włączenia się mieszkańców w życie społeczne 
gminy- realizacja happeningu „Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem Światowy 
Dzień Żywności 

Projekt Socjalny happening „ Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem Światowy Dzień 
Żywności  

W dniu 17 października 2019 zorganizowano  na bialskim rynku happening w ramach  
obchodów  Międzynarodowego  Dnia Walki  z Ubóstwem  oraz Światowego Dnia Żywności  

pod hasłem: 

„Działając razem wesprzyjmy dzieci, ich rodziny i społeczności aby skończyć                               
z ubóstwem”” 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ .Dzień ten poświęcony jest osobo 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 piorytetem 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. 
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Mieszkańcy naszej gminy mogli uzyskać informacje m.in.: w temacie zjawiska przemocy, 
uzyskania wsparcia z pomocy społecznej ,na temat organizacji pozarządowych działających     
w gminie na specjalnie przygotowanych stoiskach informacyjnych. 

W trakcie happeningu odbyły się prezentacje muzyczne  w wykonaniu uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z Głuchołaz, Studia Piosenki przy GOK w Białej, skrzypaczka Magdalena 
Gnielka  oraz Zespół Roll Stars z Białej. 

 

7.10. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2017-2019 

 

Zgodnie z  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 169 rodzin pomocą 
objął 31 rodzin z dziećmi. Dzieci z tych rodzin są w szczególnym zainteresowaniu tut. ośrodka. 
W miarę potrzeb rodzinom udzielana była pomoc w formach: 

• Posiłki w szkole dla dzieci 

W ramach realizacji Programu pomocą w formie  zasiłku  na zakup żywności objęto 104 rodzin 
(197 osoby w rodzinie)gminy Biała. Z pomocy w formie obiadów 22 dzieci w szkołach  
i 4 w przedszkolach.  

• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  

Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów, jest uregulowane 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 roku 2019 dotacja na wypłatę 
stypendiów szkolnych wyniosła  11.126,02  zł. Środki własne gminy – 2.225,20 zł. Łączna 
wartość wypłaconych stypendiów wyniosła 8 982zł.  W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. 
(rok szkolny 2018/2019) ze stypendiów szkolnych skorzystało 17 uczniów;               w okresie 
od września do grudnia 2019 r. (rok szkolny 2019/2020) - 11 uczniów .W roku 2019 nie 
przyznano żadnego zasiłku szkolnego W porównaniu z rokiem 2018 wystąpił spadek 
świadczeniobiorców w przypadku roku poprzedniego. 

• Świadczenia rodzinne 

Na dzień 31-12-2019 ze świadczeń rodzinnych średnio na miesiąc korzystało 286 rodzin.                            
Z liczby 286 -159, to rodziny, w których wypłacane są tylko zasiłki rodzinne.  Na dzień 31-12-
2019 spośród 159 rodzin, 62 to rodziny z 1 dzieckiem, 60 rodzin z 2 dzieci, 28 rodzin z 3 dzieci, 
i 9 rodzin z 4 i więcej dzieci. Zasiłek pielęgnacyjny był wypłacany średnio na miesiąc dla około 
175 osób. Świadczenie pielęgnacyjne na koniec grudnia 2019r. było wypłacane w 32 rodzinach. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy na dzień 31-12-2019 wypłacano w 6 rodzinach.  W 2 rodzinach 
wypłacany jest zasiłek dla opiekuna.  
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Informacja na temat liczby rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych   w 2019                  

Wyszczególnienie 2019r. 

I 
kwartał 

2019 r. 

II 
kwartał 

2019 r. 

III 
kwartał 

2019 r. 

IV 
kwartał 

2019 r. 

Dynamika 

II kw. / 

I kw. 

Dynamika 

III kw. / 

II kw. 

Dynamika 

IV kw. / 

III kw. 

Liczba rodzin 
pobierających 
świadczenia 

rodzinne 

/narastająco/ 

3.695 915 948 

 

960 

 

872 103,61% 101,27% 90,83% 

Liczba rodzin 
pobierających 

zasiłek rodzinny 

/narastająco/ 

2.073 500 569 554 450 113,80% 97,36% 81,23% 

 

Liczba świadczeń rodzinnych w latach 2018-  2019 r.( dane porównawcze) 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 
Dynamika 

(2018r./2019r.) 

1. Zasiłki rodzinne 4.604 4.383 95,20% 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 2.390 2.365 98,95% 

3. 
Świadczenia opiekuńcze /bez 
zasiłków dla opiekunów/ 

2.496 2.596 104,01% 

4. 
Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

66 55 83,33% 

5. 
Składki na ubezpieczenia 
emerytalno-rentowe  

383 389 101,57% 

6. 
Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne  

160 146 91,25% 

 

Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w 2019 r. 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2019 Rok 2018 
Dynamika 

(2019r./2018r.) 

1. Zasiłki rodzinne  496.629,59 521.550,34 95,22% 

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 268.765,17 276.945,53 97,05% 

3. Świadczenia opiekuńcze 1.073.415,32 960.307,44 111,78% 

4. Zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 55.000 66.000 83,33% 

5. 
Składki na ubezpieczenia emerytalno-
rentowe 

125.557,68 115.080,31 109,10% 

6. Koszty obsługi - ŚR 62.708,16 60.740,67 103,24% 
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7. Fundusz alimentacyjny  110.814,20 110.940 99,89% 

8. Koszty obsługi FA 3.427,24 3.431,13 99,89% 

9. Zasiłek dla opiekuna 3.166,50 12.880 24,58% 

11. Koszty obsługi – zasiłek dla opiekuna 97,93 398,35 24,58% 

 

• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 26 uprawnionych 
osób a w  roku 2018 – 25 .W ciągu 2019 roku zostało wypłaconych 269 świadczeń na kwotę 
110.814,20zł. W 2018 r. było wypłaconych 261 świadczeń na kwotę 110.940 zł. Średnia 
wysokość jednego świadczenia wyniosła 431,18 zł, w roku 2017 była to wartość – 425,06 
zł.  

 

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego w latach 2018-2019 

 

 2018 2019 

Liczba uprawnionych osób do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

25 26 

Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego  261 269 

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 110.940,00 110.814,20 

 

Informacje ogólne na temat korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

Wyszczególnienie 2019 
I  

kwartał 
2019 

II 
kwartał 

2019 

III 
kwartał 

2019 

IV 
kwartał 

2019 

Dynamika  

(II kw/I kw) 

Dynamika  

(III kw/ 
II kw) 

Dynamika  

(IV kw/ 
III kw) 

Liczba rodzin 
pobierających 
świadczenia z 

funduszu 
alimentacyjneg

o 

64 

narastająco 
16 17 16 15 106,25% 94,12% 93,75% 

Liczba 
wypłaconych 
świadczeń z 

funduszu 
alimentacyjneg

o 

269 69 67 75 58 97,10% 111,94% 77,33% 

Wydatki na 
wypłaty 

świadczeń z 
funduszu 

alimentacyjneg
o  

110.814,20 29.460,00 28.460,00 28.034,20 24.860,00 96,61% 98,50% 88,68% 

Przeciętna 
wysokość 

411,95 426,96 424,78 373,79 428,62 99,49% 88,00% 114,67% 
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wypłaconych 

świadczeń 

Kwoty 
zwrócone przez 

dłużników 
alimentacyjnych  

17.099,00 5.221,38 3.997,16 2.568,07 5.312,39 76,55 % 64,25 % 206,86 % 

Dochody własne 
z tytułu 

zwróconych 
należności przez 

dłużników 
alimentacyjnych 

2.022,40 1.344,70 445,08 0,00 232,62 33,10% 0% 0% 

 

• 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 31.12.2019 w gminie było 
zarejestrowanych 17 dłużników alimentacyjnych.  

Informacje na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych 

 

Działanie Liczba w 2019 r. 

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie 17 

Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odbiór oświadczenia 
majątkowego 

8 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 
prowadzona egzekucję oraz informacje o podjętych działaniach 
wobec dłużnika alimentacyjnego 

6 

Wystąpienie do Komornika Sądowego u ustalenie adresu 
zamieszkiwania dłużnika 

0 

Wnioski o udostępnienie danych do Centrum Personalizacji Danych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

0 

Wnioski o udostępnienie danych do Ministerstwa Sprawiedliwości - 
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego 

0 

Przekazanie informacji dłużnikom alimentacyjnym o przyznanych 
świadczeniach z funduszu alimentacyjnego 

18 
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Wykres przedstawiający wyegzekwowane wpłaty od dłużników alimentacyjnych w latach 
2018 – 2019. 

 

 

Dane porównawcze wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych 

 

 2018 2019 

Kwota wyegzekwowana  
od dłużników alimentacyjnych - ogółem 

14.978,29 17.099,00 

Kwota stanowiąca dochód budżetu państwa w tym: 

odsetki ustawowe za opóźnienie 

11.990,18 

7.507,98 

15.076,60 

12.042,98 

Kwota stanowiąca dochód Gminy 2.988,11 2.022,40 

 

• Świadczenie wychowawcze - Program 500+ 

W 2019 r. zostało przyjętych 1092 wniosków z tego 487 to wnioski przesłane elektronicznie. 
Wypłacono 13.897 świadczeń na kwotę 6.899.778,81zł dla 1092 dzieci (z tego na pierwsze 
dziecko – 519) 
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Świadczenia wychowawcze  (Program 500+) w latach 2018-2019 
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 W ciągu 2019 roku zostało wypłaconych 13.897 świadczeń na kwotę 6.899.778,81zł.                        
W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost wypłaconych świadczeń  o 13,80%. 

• Program „Dobry Start” - 300+ 

W 2019 r., zostało przyjętych 699 wniosków z tego 309 to wnioski przesłane elektronicznie.  
W ciągu 2019roku zostało wypłaconych 1.098 świadczeń na kwotę 329.400,00zł. 

 

Poniższy diagram przedstawia ilość przyjętych wniosków w podziale na: wnioski papierowe  
i wnioski elektroniczne 

 
           Dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

 

W 2019 r., zostało przyjętych 699 wniosków , wypłaconych 1.098 świadczeń na kwotę 
329.400,00 zł. W porównaniu z  rokiem 2018 ilość przyjętych wniosków w 2019 spadła ale ilość 
świadczeń i ich wysokość jest wyższa o 9400 zł. 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  

W roku 2019 dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych wyniosła 11.126,02 zł. Środki 
własne gminy – 2.225,20 zł. Łączna wartość wypłaconych stypendiów wyniosła 8.982,00 zł.   

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. (rok szkolny 2018/2019) ze stypendiów szkolnych 
skorzystało 17 uczniów; w okresie od września do grudnia 2019 r. (rok szkolny 2019/2020) - 
11 uczniów .W roku 2019 nie przyznano żadnego zasiłku szkolnego W porównaniu z rokiem 
2018 wystąpił spadek świadczeniobiorców w przypadku roku poprzedniego. 

PROJEKT SOCJALNY „Święto  Pieczonego  ziemniaka” 

Impreza integracyjna odbyła się 12 września 2019 w parku rekreacyjno-sportowym za 
budynkiem OPS. Realizacja przedsięwzięcia była zgodna z założeniami Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Biała. Wspieranie rodzin ,podnoszenie poziomu i jakości 
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życia mieszkańców gminy szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym było celem 
do osiągnięcia przez Ośrodek . Rodziny zagrożone lub przeżywające trudności, w szczególności  
w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, nie dostrzegają potrzeby 
racjonalnego wspólnego spędzania czasu wolnego .Organizacja takiej imprezy miała na celu 
rozwinięcie kreatywności  społecznej wśród rodziców oraz rozwój zainteresowań  
i umiejętności dzieci poprzez zabawę .Adresatami są nie tylko dzieci z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem ale również dzieci z tzw .rodzin wydolnych wychowawczo. 

Zasadą tutejszego Ośrodka w realizacji tego typu imprez jest hasło: 

 „Wszystkie dzieci nasze są”  a zabawa wszystkich uczestników mała wymiar edukacyjny dla 
wszystkich grup wiekowych. 

 

  

  

 

7.11. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY BIAŁA NA LATA 2019 -2022 

 

Program został uchwalony uchwałą Nr IV.47.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia  
8 lutego 2019 r. W 2019 roku na terenie gminy założono 20 „Niebieskich Kart”, z lat 
poprzednich kontynuowano prace nad 5 kartami. Prowadzone sprawy dotyczyły 13 rodzin 
z problemem alkoholowym, a objętych pomocą w formie opieki asystenta była 1 rodzina.  
W sumie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się 111 razy w grupach roboczych                                 
i 4 spotkaniach całego Zespołu. 
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Liczba Niebieskich Kart  A w latach 2016-2019    

                                                                                                         

Źródło: ZI w Białej -opracowanie własne 

Liczba Niebieskich Kart A w stosunku do liczby utworzonych grup roboczych i liczby spotkań 
grup roboczych w latach 2016- 2019 

 

 

Źródło: ZI w Białej -opracowanie własne 

Liczba założonych Niebieskich Kart A w poszczególnych miejscowościach w Gminie Biała    
w latach 2017-2019 
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Źródło: ZI w Białej -opracowanie własne 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w reprezentowanych przez siebie 
instytucjach rozpowszechniają informacje nt. problemu przemocy w rodzinie. Ponadto 
równolegle realizowana jest kampania informacyjna. Polega ona na dystrybuowaniu ulotek 
informacyjnych zawierających informacje dotyczące przemocy w rodzinie oraz dostępnych 
form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc domową. Broszury informacyjne znajdują się  
w instytucjach znajdujących się na terenie gminy, gdzie dostępne są  dla mieszkańców gminy, 
pracownicy socjalni rozpowszechniają je także   w środowiskach dysfunkcyjnych. Informacja   
o działalności Zespołu została także umieszczona na stronie internetowej gminy. 

W gminie Biała jednostkami wsparcia dla osób uzależnionych lub dotkniętych przemocą 
 w rodzinie są (obok OPS i GKRPA) Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Konsultacyjny,  
Grupa AL.-ANON, psycholog oraz świetlice w 13 miejscowościach gminy, a poza gminą 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku i Powiatowy Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej. W 2019 roku zorganizowano  dla mieszkańców gminy spotkanie pt. „Warsztaty 
umiejętności wychowawczych  a zagrożenia zjawiskiem przemocy w rodzinie”   

Szkolenie  pracowników z zakresu praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych 
przestępstwem oraz zapobieganie przestępczości 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Quisisana  zorganizowano 8 godzinne szkolenie dla 
pracowników Ośrodka oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w częściach: 

• psychologiczna – rozpoznanie u dzieci symptomów doświadczanej przemocy 
 i interwencje .Dziecko w rodzinie alkoholowej. Przemoc seksualna. Interwencja 
wobec sprawcy-jak rozmawiać? Interwencja wobec ofiary przemocy-jak 
rozmawiać? Trening umiejętności i ćwiczenia praktyczne 

• prawna -  pomoc doraźna i wskazanie na możliwości wykorzystania kodeksu 
karnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyczny sposób tak, aby 
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ochronić ofiary i ewentualnych świadków. Kodeks karny ,kodeks rodzinny                                         
i opiekuńczy-instytucje.  

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 2019 program ten został 
przyjęty uchwałą nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 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. Wpływy 
z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 
173.634,06 zł. 

 

ZREALIZOWANE ZADANIA 

 

POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU ORAZ OSOBOM ZAGROŻONYM 
UZALEŻNIENIEM:  

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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: 
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• 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 2019 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej 
wpłynęły 23 wnioski o wszczęcie postępowania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie 
nadużywania alkoholu. Ponadto komisja kontynuowała 15 spraw wszczętych w latach 2016 -
2018. W dwunastu prowadzonych sprawach, komisja wystąpiła do biegłych sądowych  
o sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
W jedenastu sprawach członkowie komisji postanowili sporządzić wniosek do sądu  
o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W sumie komisja obradowała na 
10 posiedzeniach, które odbywały się w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego 
komisji. 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przestrzeni 5 lat: 

 2019 r. 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r. 

Liczba wniosków o wszczęcie 
postępowania wobec osób, co do 
których istnieje podejrzenie 
nadużywania alkoholu; w tym: 

22 12 9 20 9 

wnioski skierowane przez Zespół 
Interdyscyplinarny w Białej 
w odniesieniu do osób, które 
w związku z nadużywaniem alkoholu 
stosowały przemoc 

9 1 6 1 2 

wnioski przekazane przez Posterunek 
Policji w Białej w odniesieniu do 
osób, które będąc pod wpływem 
alkoholu zachowywały się w sposób 
wymagający interwencji policji 

2 5 2 9 1 

wnioski sporządzone przez 
pracowników socjalnych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Białej 

5 3 1 6 0 
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wnioski osób z najbliższego otoczenia 
lub członków rodzin osób 
nadużywających alkohol 

6 3 0 4 0 

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 ramach konsultacji podejmowano działania mające na celu: 

• motywowanie do leczenia, 

• informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach odwykowych, 

• udzielanie wsparcia po odbytym leczeniu, 

• rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej, a co za tym idzie 
udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymywania 
przemocy, 

• udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 

• udzielanie informacji telefonicznych. 

Zestawienie liczby osób korzystających z Punktu Konsultacyjnego oraz liczby udzielonych  
im porad na przestrzeni 5 lat: 

 2019 r. 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r. 

Liczba osób uzależnionych od 
alkoholu korzystających 
z usług Punktu Konsultacyjnego 

- w tym liczba udzielonych porad 
tym osobom 

19 

 

65 

12 

 

55 

18 

 

58 

16 

 

51 

15 

 

46 

Liczba osób współuzależnionych 
korzystających 
z usług Punktu Konsultacyjnego, 

- w tym liczba udzielonych porad 
tym osobom 

9 

 

36 

7 

 

21 

5 

 

18 

7 

 

26 

8 

 

21 

 

 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 24.314,07 zł zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 

1. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
10.403,63 zł, w tym: 
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• 10.057,50 zł – wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach, 

• 346,13 zł - zakup artykułów biurowych na potrzeby pracy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2. Koszty sporządzenia opinii przez biegłych: 4.800,00 zł; 

3. Opłaty sądowe: 440,00 zł; 

4. Zaliczka dla sądu na wydanie opinii: 2.068,30 zł; 

5. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Białej: 6.602,14 zł, w tym: 

• 6.000,00 zł to koszty wynagrodzenia konsultantki, 

• 602,14 zł to koszty bieżącej działalności punktu, w tym koszty usług 
telekomunikacyjnych. 

 

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. 

Informacje o działalności świetlic zawiera rozdział 12 raportu „Kultura” – podrozdział 
„Świetlice”. 

 

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. W 2019 r. z usług psychologa skorzystało  
9 osób z problemem alkoholowym oraz 12 osób żyjących w najbliższym otoczeniu 
osoby uzależnionej od alkoholu; 

• 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”. 

 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 
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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 144.468,92 zł zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 

1. Prowadzenie świetlic: 130.000,00 zł – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, tj. 
jednostki prowadzącej świetlice; 

2. Wynagrodzenie za pracę psychologa – 13.988,92 zł; 

3. Prenumerata czasopisma „Świat Problemów” na 2020 r. - 480,00 zł. 

 

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. 

 W 2019 r. zostały zaplanowane działania mające na celu prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych  
na temat przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Na realizację tych 
zadań została przewidziana kwota 1.230,00 złotych. Kwota ta została podzielona  
do rozdysponowania pomiędzy dwa działające na terenie gminy zespoły szkolno-przedszkolne. 

W ramach przyznanych środków finansowych: 

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej zrealizował następujące działania: 

• coroczny profilaktyczny rajd klas V pn: „Krucjata zdrowia”, który miał na celu 
przybliżenie uczniom tematyki zgubnych skutków używania alkoholu i narkotyków oraz 
wskazania profitów płynących ze zdrowego stylu życia - koszt realizacji zadania  
286,77 zł, 

• warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień prowadzone z uczniami klas VII i VIII –  
koszt realizacji zadania 300,00 zł, 

• zakup artykułów papierniczych oraz gier edukacyjnych potrzebnych do prowadzenia 
działań edukacyjno-profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród 
uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, patologią czy doświadczających 
przemocy – koszt realizacji zadania 268,30 zł; 

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączniku zorganizował imprezę kulturalno-sportową 
promującą zdrowy styl życia, której celem była popularyzacja aktywności fizycznej oraz 
działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 
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polegające na promowaniu trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego – 
koszt realizacji zadania 380,00 zł. 

 

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 538,25 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. 

 

7.13. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie realizowana jest w oparciu  
o corocznie uchwalany przez Rade Miejską w Białej   Program współpracy   z organizacjami 
pozarządowymi . Na rok 2019  roczny program został uchwalony  w dniu  7 grudnia 2018 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. 

 

 

 



 

94 

 

 

 

ZADANIA O CHARAKTERZE FINANSOWYM Z ZAKRESU:  

 

1) Pomocy społecznej pod nazwą: 

a) „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, 
samotnych i starszych”, 

b) „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”. 

2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: 

a)  „Wspieranie działalności Gminnego Zrzeszenia LZS”, 

b) „Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dla dzieci”, 

c) „Bieżąca działalność klubu kolarskiego oraz organizacja zawodów kolarskich”. 

 

Po ogłoszonym w miesiącu styczniu konkursie ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej  
w dniu 5 marca podpisano z Stacją Opieki Caritas umowę na zadania:  

1) „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych  
 starszych” - umowa na udzielenie dotacji zawarta w dniu 05 marzec 2019 r. 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania wynosił: 109 268,60 zł. w tym: 

• dotacja Gminy Biała w kwocie: 50 000,00 zł., 

• środki własne w kwocie: 59 268,60 zł., 

Działalność Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Białej  realizująca zadanie dla 
mieszkańców Gminy Biała  poprawiła jakość życia objętych opieką pacjentów, zwłaszcza 
samotnych i w podeszłym wieku. Pielęgniarki dotarły z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do 
każdego pacjenta, który jej wymagał zarówno w dni powszednie jak i w niedziele oraz święta. 
Osoby starsze i samotne wymagały wsparcia w pielęgnacji i innych czynnościach (utrzymanie 
higieny ciała, odżywianie, kontrola leków, zaopatrzenie w lekarstwa, itp.) Współpraca 
pielęgniarek Stacji Opieki Caritas z lekarzami Placówek Służby Zdrowia z terenu Gminy Biała  
pozwoliła pomóc szybko i skutecznie wszystkim starszym, samotnym i niepełnosprawnym  
pacjentom. Poprawił się stan zdrowia 181 osobom wymagających pielęgnacji w warunkach 
domowych. Zintegrowano osoby chore i starsze ze społeczeństwem, nastąpiła ochrona przed 
marginalizacją i wyłączeniem społecznym.  

Wspomagano proces leczenia i rekonwalescencji przez wyposażanie mieszkań w sprzęt 
pielęgnacyjno-rehabilitacyjny, wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjno - rehabilitacyjnego u 39 
osób.  
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Skala działań podejmowanych wyłącznie dla pacjentów Gminy Biała poprzez Stację Opieki 
Caritas w Białej: 

1) Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 181 osoby 
2) Liczba wizyt domowych – 3 044 
3) Liczba wszystkich czynności – 4 172 zabiegów, w tym: 

a) czynności higieniczno- pielęgnacyjne – 940 czynności 
b) czynności zabiegowe – 2 514 czynności 
c) diagnostyczne – 610 czynności 
d) socjalno-bytowe – 74 czynności 
e) z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 104 czynności 

4) Ilość osób korzystających ze sprzętu wyniosła - 39 osób 
5) Ilość wypożyczonego sprzętu do domu wyniosła:  

a) ilość wypożyczonych łóżek - 40 łóżek  
b) ilość wypożyczonych materaców odleżynowych – 19 materace  
c) ilość wypożyczonych wózków inwalidzkich – 27 wózków 
d) ilość wypożyczonych krzeseł toaletowych – 21 krzesła  
e) ilość wypożyczonych chodzików – 21 chodziki  
f) ilość wypożyczonych kul łokciowych i pachowych – 20 par kul 

 

2) „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” 
Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 128 500,00 zł w tym: 

• dotacja Gminy Biała to kwota: 95 000,00 zł., 

• środki własne w kwocie: 33 500,00  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. 
Rehabilitanci Gabinetu Rehabilitacyjnego w Białej usprawniali pacjentów z terenu Gminy Biała 
z ograniczoną sprawnością fizyczną spowodowaną chorobą. Pacjenci z Gminy Biała  umiejący 
samodzielnie się poruszać korzystali z rehabilitacji ambulatoryjnie w Gabinecie 
Rehabilitacyjnym Caritas w Białej. Dzięki zabiegom pacjenci poprawili swoją sprawność 
fizyczną, ale również zintegrowali się z małym społeczeństwem, jakie tworzy zespół 
rehabilitacyjny wraz z pacjentami korzystającymi z zabiegów.  

Aby usprawnić rehabilitację chorych Gabinet Rehabilitacyjny Caritas w Białej współpracuje  
z lekarzami, urzędami, instytucjami oraz opieką społeczną. Gabinet Rehabilitacyjny Caritas 
obejmuje opieką osoby chore, starsze, samotne i niepełnosprawne. Gabinet Rehabilitacyjny 
pozyskuje beneficjentów pomocy poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne, parafie, OPS, 
jednostki służby zdrowia na danym terenie. Pomoc świadczona jest bez względu na wiek, płeć 
oraz status materialny. Opieką objęte są osoby zamieszkujące teren Gminy Biała. Nastąpiła 
poprawa stanu zdrowia u 431 osób wymagających rehabilitacji lub usprawniania leczniczego. 
Zintegrowano osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem, a także nastąpiła ochrona przed 
wykluczeniem i społeczną marginalizacją. Przywrócono 400 osobom chorym  
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i niepełnosprawnym jak największą sprawność fizyczną i samodzielność. Poprawiono kondycję 
psychiczną 110 osobom wymagających rehabilitacji i odnotowano wzrost zadowolenia z życia. 
Umożliwiano 51 osobom podjęcie pracy zawodowej i przywrócenie utraconych lub podjęcie 
nowych ról w społeczeństwie. Poprawiono standard życia rodziny osoby niepełnosprawnej  
lub jej opiekunów.  

W trakcie realizacji zadania publicznego podjęto wszelkie działania aby objąć rehabilitacją  
jak największa liczbę mieszkańców Gminy Biała. 

Skala działań podejmowanych wyłącznie dla pacjentów Gminy Biała w ramach działania 
Gabinetu Rehabilitacyjnego w Białej: 

1) Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 431 
2) Liczba wizyt w gabinecie zgodnie z ofertą – 4 004 
3) Liczba wszystkich zabiegów – 11828 zabiegów, w tym: 

a) zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1 130 
b) zabiegi z zakresu masażu – 2 710 
c) zabiegi z zakresu elektro-lecznictwa – 3 608 
d) zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 1 650 
e) zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 3 100 
f) zabiegi z zakresu krioterapii – 0 

 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

• „Wspieranie działalności Gminnego Zrzeszenia LZS”, 

• „Organizacja zajęć i rozgrywek sportowych dla dzieci”, 

• „Bieżąca działalność klubu kolarskiego oraz organizacja zawodów kolarskich”. 

 

      W dniu 14.01.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pt. „ Wspieranie działalności 
Gminnego Zrzeszenia LZS” z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe”. 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie:  192 498,67 zł, 

w tym: 

• dotacja Gminy Biała w kwocie:  148 000,00 zł, 

• środki własne (praca społeczna - wolontariat): 44 155,00 zł 

 

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe w dniu 13.09.2019 r. wpłynęła uproszczona 
oferta Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”, po rozpatrzeniu której dnia 
16.09.2019 r. podpisano stosowna umowę i przekazano 8 000,00 zł dotacji. 

 

W dniu 14.01.2019 r. podpisano  umowę na realizację zadania pt. „Organizacja zajęć  
i rozgrywek sportowych dla dzieci” z stowarzyszeniem sportowym ,, Akademia Piłkarska Biała” 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 33 100 zł, 

w tym: 
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• dotacja Gminy Biała w kwocie:  29 000,00  zł, 

• środki własne (praca społeczna - wolontariat):  4 100 zł. 

 

      W dniu 14.01.2019 r. podpisano  umowę na realizację zadania pt. „Bieżąca działalność klubu 
kolarskiego oraz organizacja zawodów kolarskich” z klubem sportowym ,, White MTB Team 
Biała” 

Koszt całkowity zrealizowanego zadania w kwocie: 15 300 zł, 

w tym: 

• dotacja Gminy Biała w kwocie:  13 000,00  zł, 

• środki własne (praca społeczna - wolontariat):  2 300,00 zł. 

Dokonano zwrotu dotacji Gminy Biała ze względu na niewykorzystane środki: 443,11 zł. 

 

Celem zakresu rzeczowego zadań było: 

1) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych 
zawodach 

2) pokrycie kosztów realizacji programów szkolenia sportowego 

 

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. 

 

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 2020 rok”. Projekt uchwał zostały 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej es  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. 

 

http://www.bip.biala.gmina.pl/
http://www.biala.gmina.pl/
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7.14. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY  

 
Zadaniem własnym Gminy jest m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. 
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  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 realizowany w 2019 r. W ramach  zadań gminy wynikających z wspomnianego 
programu, Gmina Biała podpisała umowę na wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt  
z Firmą „Gabi” Gabriela Bartoszek, ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice. 

Natomiast 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 na zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej oraz wykonywanie zabiegów weterynaryjnych.  

W 2019 r. zapewniono opiekę na koszt gminy 2 psom. W odniesieniu do opieki  nad 
bezpańskimi  kotami,  wysterylizowano na wnioski mieszkańców –  5 kotów. Zakupiono również 
karmę dla bezpańskich kotów na prośbę dwóch mieszkanek gminy. Karma była kupowana 
kwartalnie, przez cały rok. 

 Na realizację zadań gminy określonych w programie zaplanowane zostały środki w kwocie  
45.000 zł.  Wydatkowano w ciągu roku jedynie kwotę 8.234,35 zł. 

Porównując wydatki do poprzednich  lat, należy podkreślić że w roku 2019 były one 
znacznie  niższe. Może to być spowodowane tym iż mieszkańcy Gminy Biała coraz częściej 
potrafią zaopiekować się bezpańskimi zwierzętami, bądź znajdują im domy adopcyjne. 

 

8. REALIZACJA 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 Białej, w sposób podjętymi uchwałami. 

 W 2019 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie  
z planem pracy przyjętym uchwałą  Nr III.35.2018 z dnia w 28 grudnia 2018 r. 

Wypełniając dyspozycję zawartą planie pracy w 2019 roku Rada Miejska obradowała na  
7 sesjach i podjęła  91 uchwał, w tym 33 uchwały  to akty prawa miejscowego. 

 Porównując do roku   2018 r.  gdzie odbyło się 9   sesji  – dwie sesje mniej w 2019 r. a  podjętych 
było 100 uchwał w tym 31 było prawem miejscowym 

Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw  z zakresu gospodarki 
finansowej, spraw gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami komunalnymi, z zakresu 
opieki społecznej, spraw oświaty,  spraw organizacyjnych i  gospodarki nieruchomościami 

 Podjęte przez Radę Miejską uchwały zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym 
przekazywane były w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ich podjęcia do organów nadzoru 
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jakimi  są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw 
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Uchwały będące prawem miejscowym 
przekazywane były do Redakcji Dziennika Urzędowego celem publikacji.  

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 w 5 przypadkach  
dopatrzyły się  nieprawidłowości, wobec czego wszczęto postępowania nadzorcze wobec niżej 
wymienionych uchwał: 

1. VIII.98.2019 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo- 
rekreacyjnych będących własnością gminy Biała. 

2. IX.110.2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

3. IX.111.2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

4. IX.113.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek  
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw. 

5. X.123.2019 w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa 
drogowego. 
 

Po otrzymaniu zawiadomień Wojewody Opolskiego  o wszczęciu postępowań do w/w uchwał,  
zostały w tym zakresie  podejmowane  działania dotyczące wprowadzenia  autopoprawek do  
naruszeń wynikających z przepisów prawa   i ostatecznie nie były wydawane rozstrzygnięcia 
nadzorcze. 
 
Ponadto Wojewoda Opolski jako organ nadzorczy podejmował działania  wobec uchwały  
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała, kierując w dniu 15 lipca 2019 r.  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  skargę na tę uchwałę , o stwierdzenie 
jej nieważności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 4 grudnia 2019 r. stwierdził 
nieważność zaskarżonej uchwały. Prawomocny odpis  wyroku został  przesłany do Gminy  
w dniu 9 marca 2020 r., w związku z tym Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej zobowiązana 
jest do ponownego opracowania Projektu Regulaminu dostarczania wody. 

Pozostałe uchwały zostały podjęte zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszały  
właściwego gospodarowania finansami publicznymi.  

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy wykonane z zachowaniem 
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  
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Szczegółowy sposób realizacji uchwał Rady Miejskiej w Białej  zawiera poniższa tabela: 

IV sesja Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. 

1 IV.39.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały 

2 IV.40.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 
2019 – 2028. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały 

3 IV.41.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

• Uchwała została ostatecznie uchylona, kredytu nie zaciągnięto 

4 IV.42.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Opolu 

• Uchwała została zmieniona, pierwotnie założona kwota pożyczki 1.425.000 zł 
została zmniejszona do kwoty 1.324.700 zł, pożyczkę zaciągnięto zgodnie  
z treścią uchwały 

5 IV.43.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Opolskiego na rozbudowę drogi  wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik 

• Uchwała została zmieniona. Pierwotna kwota pomocy 825.000 zł zmniejszona 
została do kwoty 307.714 zł. Z Samorządem Województwa została zawarta 
umowa o dofinansowanie, wykorzystana została w kwocie 297.955,20 zł 

6 IV.44.2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania* 

• Począwszy od stycznia 2019 r. placówki niepubliczne dokonują rozliczenia 
wykorzystanej dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Biała na kształcenie 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów oddziałów 
integracyjnych – wykazując wydatki poniesione na ten cel wg druków 
stanowiących załączniki do uchwały. 

7 IV.45.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Biała* 

• W roku 2019 pobierano opłaty za gospodarowanie wysokości 16 zł (odpady 
segregowane) i 26 zł (odpady niesegregowane), zgodnie z podjętą uchwałą. 
Środki te zasilały system gospodarki odpadami komunalnymi  

8 IV.46.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  
o realizację zadania publ. w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała * 

• Uchwała określa warunki konkursu. W roku 2019 nie przeznaczono środków  
z budżetu gminy na inicjatywę lokalną. W przypadku podjęcia decyzji  
o wydatkowaniu środków na te zadania zapisy uchwały stanowić będą 
podstawę podziału funduszy.   
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9 IV.47.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022 

• Podejmowano systematyczną współpracę z instytucjami powołanymi do 
zajmowania się problematyką przemocy. Procedurą „Niebieskiej Karty” 
objętych zostało 20 rodzin z terenu gminy Biała, odbyło się 111 spotkań grup 
roboczych oraz 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego .Szczegółowy opis 
realizacji Programu  zawiera rozdział 7.11 Raportu o stanie gminy  

10 IV.48.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do współpracy w ramach projektu pn. 
„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 

• W ramach projektu w mieszkaniu przekazanym przez gminę zostały 
przeprowadzone niezbędne prace adaptacyjno – remontowe. Łączny koszt 
wyniósł:  95.999,99zł – z czego środki zewnętrzne: 72.685zł, środki własne 
gminy: 23.314,99zł. Ponadto mieszkanie zostało wyposażone w meble, sprzęt 
rehabilitacyjny oraz materiały dydaktyczne bez środków własnych gminy. 

11 IV.49.2019 w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek 
procentowych bonifikat oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów* 

• Udzielono  bonifikaty na wniosek. Złożono 62 wnioski które zostały 
pozytywnie rozpatrzone.  

12 IV.50.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Białej na 2019 r. 

• Plan pracy Komisji Rewizyjnej nie został zrealizowany w całości w ciągu roku. 

13 IV.51.2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej  
w Białej na rok 2019 

• Zatwierdzone plany pracy Komisji Stałych  realizowano zgodnie z przyjętym 
planem i zostały  zrealizowane w ciągu roku. 

V sesja Rady Miejskiej w Białej 28 marca 2019 r. 

14 V.52.2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Biała  na lata 2019-2028. 

• Realizowane były  cele i zadania  zgodnie z wytycznymi Strategii. Szczegółowy 
opis realizacji Programu  zawiera rozdział 7. 9 Raportu o stanie gminy 

15 V.53.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały 

16 V.54.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 
2019 -2028 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały. 

17 V.55.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
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• W uchwale dokonano zmiany terminu spłaty kredytu.   

18 V.56.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

• Została zawarta z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu umowa na przekazanie 
środków na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących 
zadania w zakresie służby prewencyjnej na terenie Gminy Biała na kwotę 
1.000zł, środki wykorzystano w pełnej kwocie.  

19 V.57.2019 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 terminu płatności dla 
inkasentów* 

• W uchwale wskazano nowych inkasentów dokonujących poboru podatków  
na terenie Gminy Biała.  

20 V.58.2019 w sprawie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso* 

• W uchwale wskazano nowych inkasentów dokonujących poboru opłaty  
za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Biała.  

21 V.59.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała* 

• Na podstawie uchwały zawarto umowy na opiekę weterynaryjną , odławianie 
zwierząt, utylizacje padłych zwierząt, schronisko dla bezpańskich zwierząt oraz 
zwierząt gospodarskich. Ponadto min. przeprowadzono sterylizację kotów 
bezdomnych i zakupiono ( na wniosek mieszkańców) pokarm dla kotów. 
Szczegółowy opis realizacji Programu  zawiera rozdział 7.14 Raportu o stanie 
gminy  

22 V.60.2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała* 

• Począwszy od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy plan sieci oraz obwodów 
szkół podstawowych wraz z filiami wchodzących w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  
w Białej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku. Szkoły podstawowe 
funkcjonują w systemie ośmioklasowym po likwidacji szkół gimnazjalnych. 

23 V.61.2019  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu  Osiedla Nr 1 w Białej* 

• W § 5 Statutu Gminy Biała wprowadzono  zmiany nazw ulic zgodnie z podjętymi  
w czerwcu 2017 r.  uchwałami w sprawie zmian nazw ulic.   

24 V.62.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej 
„Przedmieście”  
w Białej i nadania jej statutu* 

• W Statucie  Gminy Biała wprowadzono  zmiany nazw ulicy zgodnie z podjętą   
w czerwcu 2017 r.  uchwałą w sprawie zmiany nazwy ulicy. 
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VI sesja Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2019  

25 VI.63.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały 

26 VI.64.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 
2019-2028 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały 

27 VI.65.2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu 
interdyscyplinarnego* 

• Odwołano 2 członków zespołu interdyscyplinarnego i  powołano   2 nowych 
członków zespołu.  

28 VI.66.2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Biała 

• W oparciu o uchwałę  sprawiono 2 pogrzeby.   

29 VI.67.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej* 

• Uchwała do realizacji. W 2019 r. nie przedłożono żadnej uchwały w oparciu  
o inicjatywę uchwałodawczą.  

30 VI.68.2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy Biała w 2019 r.* 

• Określono wykaz kąpielisk na terenie gminy Biała obejmujący kąpielisko 
,,Zielona Zatoka". 
Sezon kąpielowy na terenie gminy Biała w 2019 r., był w dniach od 01.06.2019 
r. do 30.09.2019 r  

31 VI.69.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu 
realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej na terenie Subregionu Południowego -Etap II” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 

• W dniu 30 maja podpisano umowę partnerską w ramach projektu pomiędzy 
gminą Biała, Otmuchów, Prudnik i Głuchołazy. Natomiast 27 czerwca 2019 
złożono wspólny wniosek o dofinansowanie zadań w ramach RPO WO 2014-
2020. Gmina Biała ubiegała się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
termomodernizacji obiektów oświatowych w miejscowościach Gostomia, Solec 
i Śmicz.  

32 VI.70.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

• Uchwała miała stanowić podstawę współpracy ze spółką transportową celem 
zapewnienia mieszkańcom gminy  dostępu do komunikacji publicznej zbiorowej 
po wycofaniu się dotychczasowego przewoźnika. Prowadzono rozmowy miedzy 
gminne i powiatowe celem ustalenia siatki i częstotliwości polaczeń 
komunikacyjnych oraz partycypacji finansowej poszczególnych partnerów.  
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VII sesja Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 czerwca 2019 r. 

33 VII.71.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania 

• Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Gminy Biała za 2018 r Rada Miejska 
udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Białej  

34 VII.72.2019 w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.  

• Sprawozdanie finansowym zostało zatwierdzone przez Radę Miejską w Białej 

35 VII.73.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r. 

• Po zapoznaniu się z całą dokumentacją związaną z udzieleniem absolutorium 
Rada Miejska w Białej udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Białej 
za 2018 r. 

36 VII.74.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały. 

37 VII.75.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 
2019 -2028. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały. 

38 VII.76.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

• Dokonano zmiany w zakresie spłat kredytu, uchwała przebiegała zgodne  
z treścią uchwały 

39 VII.77.2019 w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, 
obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała 

• Na podstawie zapisów uchwały od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. 
realizowano dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych na terenie miasta 
Biała.  Odbiorcy otrzymali odpowiednio pomniejszone rachunki za odbiór 
nieczystości płynnych , natomiast gmina dwukrotnie do końca 2019 roku, na 
podstawie faktur VAT i rozliczeń ilości pobranej wody, uregulowała należność 
względem spółki WiK. 

40 VII.78.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała 

 

• W dniu 30 czerwca 2019 roku zawarto umowę z biurem urbanistycznym na 
opracowanie studium zagospodarowania  przestrzennego. Biuro opracowuje 
dokument. Został on już zweryfikowany przez przedstawicieli gminy i gotowy 
jest do uzgodnień, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

41 VII.79.2019  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, 
udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników 
drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów* 



 

105 

 

 

 

• Zgodnie z zapisami uchwały uporządkowano numerację i lokalizacje 
przystanków komunikacji publicznej na drogach gminnych i spis ten przekazano 
zainteresowanym przewoźnikiem, którzy uwzględnili go w swoich rozkładach 
jazdy.  

42 VII.80.2019 w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników 

• Powołano zespół do opiniowana kandydatów na ławników Sądu Rejonowego  
w Prudniku. Zespół jednak nie opiniował kandydatów ze względu na 
niezgłoszenie żadnego kandydata na ławnika. 

43 VII.81.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

• W związku z podjęciem uchwały zerwano rozmowy z ościennymi gminami  
i przewoźnikiem na temat wspólnej komunikacji publicznej. Nie wydatkowano 
żadnych funduszy z budżetu gminy. 

44 VII.82.2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Biała* 

• Zapis uchwały pozwolił na racjonalne zaplanowanie pracy kadry pedagogicznej 
zatrudnionej w publicznych przedszkolach, biorąc pod uwagę czas pracy 
poszczególnych oddziałów. Zmiany wniesione powyższą uchwałą miały 
zastosowanie już przy projektowaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 
2019/2020.  

45 VII.83.2019 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pogórzu 

• Zgodnie z uchwałą kwota pożyczki wynosi 91.000 zł. Z OSP Pogórze podpisana 
została umowa pożyczki, pożyczka udzielona została w kwocie 88.748,46 zł. 
Spłata pożyczki nastąpi w terminie do 31.12.2020r.  

46 VII.84.2019 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku 
Pogórze-Łącznik 

• Pierwotna kwota pomocy 825.000 zł zmniejszona została do kwoty 307.714 zł. 
Z Samorządem została zawarta umowa o dofinansowanie, wykorzystana 
została w kwocie 297.955,20 zł.  

47 VII.85.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik 

• Z Samorządem została zawarta umowa o udzielenie pomocy na kwotę 515.286 
zł, środki wykorzystano w 100%.  

48 VII.86.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego* 
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• Od dnia wejścia w życie zapisów uchwały, wnioski o dodatek energetyczny  
od lokatorów  przyjmowane są na nowym formularzu.  

49 VII.87.2019 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. termomodernizacją placówek oświatowych na terenie gminy Biała 
w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia 

• Uchwała została w dniu 19.06.2019r.  przedstawiona w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu celem uzyskania 
pozytywnej opinii jako niezbędnego warunku ubiegania się o dofinansowanie 
planowanych inwestycji niskoemisyjnych. Pozytywną opinię uzyskano w dniu 
26.06.2019r. i załączono do wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego 
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu 
Południowego - Etap II" 

50 VII.88.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały 

VIII sesja Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 września 2019 r. 

51 VIII.89.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 
2019 -2028 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały 

52 VIII.90.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

• Uchwala została uchylona, brak konieczności zaciągnięcia kredytu. 

53 VIII.91.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

• W uchwale dokonano zmiany kwoty pożyczki, realizacja przebiegała zgodnie  
z treścią uchwały. 

54 VIII.92.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum  
w Białej 

• Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające – Prawo oświatowe zakończyło działalność Publiczne 
Gimnazjum w Białej, a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej przejął 
zobowiązania finansowe oraz mienie zlikwidowanej szkoły. 

55 VIII.93.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum  
w Łączniku 

• Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające – Prawo oświatowe zakończyło działalność Publiczne 
Gimnazjum w Łączniku, a  mienie zlikwidowanej szkoły pozostało w zasobach 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, w skład którego wchodziła 
zlikwidowana placówka. 

56 VIII.94.2019  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała* 
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• W załączniku Nr 3 do statutu Gminy Biała (Jednostki organizacyjne Gminy Biała) 
dokonano zmiany  ze względu na zakończenie działalności Publicznego 
Gimnazjum w Białej i w Łączniku.   

57 VIII.95.2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
Biała na 2020 r. * 

• Stawki określone w uchwale zastosowano przy wymiarze podatku na 2020 r.  

58 VIII.96.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów* 

• W świetle podjętej uchwały prowadzenie PSZOK na ul. Lipowej jest 
bezpośrednim zadaniem gminy. Wszystkie umowy na utrzymanie obiektu, 
odbiór i zagospodarowanie odpadów zdeponowanych zawarte zostały z gminą 
Biała. Zatrudniono także pracownika ( w ramach referatu GKZP) obsługującego 
PSZOK. Regulamin obiektu stanowi natomiast podstawę funkcjonowania 
obiektu i jego zapisy egzekwowane są przez pracowników.  

59 VIII.97.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi  
i Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.0. prowadzenia zadań 
własnych gminy Biała. 

• Prowadzenie punktu PSZOK zostało wykreślone z listy zadań przekazanych do 
realizacji przez Spółkę WiK w 2014 roku i gmina samodzielnie prowadzi ten  
punkt. 

60 VIII.98.2019 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo- 
rekreacyjnych będących własnością gminy Biała. * 

• Wprowadzenie regulaminów uporządkowało codzienne korzystanie z mienia 
gminnego. Uzyskano podstawę prawną egzekwowania określonych zachowań  
i ewentualnego nakładania kar przez inne organy  ( np. Policję).   

Wobec tej uchwały było wszczęto postępowanie nadzorcze. (przekroczono delegację 
wynikającą z art. 40 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym).  

61 VIII.99.2019 zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych 
ścieków, obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała 

• Dopłaty dla gospodarstw domowych do ceny ścieków funkcjonują od dnia  
1 sierpnia na zasadach określonych w uchwale z dnia 14 czerwca. 

62 VIII.100.2019 w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność 
Burmistrza Białe. 

• Rada rozpatrzyła skargę  na działalność Burmistrza Białej  i uznała skargę  
za bezzasadną. 

IX sesja Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2019 r. 

63 IX.101.2019 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania  przestrzennego Gminy Biała. 
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• Wykazano konieczność zmiany obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nie podjęto jednak żadnych 
kroków w tym zakresie.   

64 IX.102.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały. 

65 IX.103.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 
2019 -2028 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały. 

66 IX.104.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii 

• Rada Miejska w Białej zwiększyła plan wydatków w ramach zadania  
pn. „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu” o kwotę 4.320,00 zł. Zwiększenie to wynikało: 

- z przesunięcia niewykorzystanej kwoty 2.120,00 zł z zadania pn. 
„Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych” oraz 

- przekazania kwoty 2.200,00 zł z budżetu gminy. 

Środki te w łącznej kwocie zostały przeznaczone na pokrycie kosztów 
sporządzenia opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu. 

67 IX.105.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Biała* 

• Od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy funkcjonuje opłata  
za gospodarowanie odpadami komunalnym zbieranymi w sposób selektywny 
wysokości 20 zł oraz zwiększona opłata w przypadku braku segregacji wysokości 
60 zł za osobę. 

68 IX.106.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania  
z terenów sportowo – rekreacyjnych będących własnością gminy Biała* 

• W wyniku wszczęcia postępowania nadzorczego do uchwały  VIII.98.2019  
w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo- 
rekreacyjnych będących własnością gminy Biała wniesiono  do niniejszej 
uchwały autopoprawkę i regulaminy stanowią podstawę właściwego 
korzystania z mienia gminnego, zapewniające bezpieczeństwo użytkowników  
i poszanowanie mienia. 

69 IX.107.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
na terenie Gminy Biała, których właścicielem  albo zarządzającym jest Gmina Biała, 
udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników 
drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów* 

• Zgodnie z zapisami uchwały uporządkowano numerację i lokalizacje 
przystanków komunikacji publicznej na drogach gminnych i spis ten przekazano 
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zainteresowanym przewoźnikiem, którzy uwzględnili go w swoich rozkładach 
jazdy  - zmiana uchwały dotyczyła jedynie zmiany nazwy ulicy . 

70 IX.108.2019 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 2020 rok 

• Na mocy uchwały  w lutym 2020 roku, po przeprowadzeniu konkursów,  
zawarto umowy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z Caritas 
Diecezji Opolskiej Polska oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu LSZ Biała oraz AP Biała. 

71 IX.109.2019 w sprawie utworzenia na terenie gminy Biała ośrodka wsparcia pod nazwą 
Klub Senior+ 

• Koszt utworzenia oraz wyposażenia placówki wyniósł 181.982,82zł. Środki 
finansowe otrzymane z dotacji wynoszą 143.800zł, a koszt środków własnych 
gminy wyniósł 38.182,82zł. 

72 IX.110.2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie* 

• Wobec  uchwały wszczęto postępowanie nadzorcze. 

(naruszono art. 43 ust.10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r.  o pomocy społecznej)  

73 IX.111.2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania* 

• Wobec  uchwały wszczęto postępowanie nadzorcze.  

(przekroczono delegację wynikającą z art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r.   
o pomocy społecznej) – uchwała została ponownie uchwalona  na XI sesji Rady 
Miejskiej w Białej w dniu 10 lutego 2020.  

74 IX.112.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej będących w zakresie zadań własnych* 

• W 2019r.   brak było potrzeb w tym zakresie 

75 IX.113.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek  
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw* 

• Wobec tej uchwały wszczęto postępowanie nadzorcze. (przekroczono 
delegację wynikającą z art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 styczni 1982 r. Karta 
nauczyciela) 

76 IX.114.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  
na terenie Gminy Biała*  
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• Na podstawie zapisów uchwały zwiększono wysokość dotacji przekazywanej dla 
Niepublicznego Żłobka „e-Misiowo”, a naliczanej w zależności od długości 
pobytu dziecka w placówce - począwszy od stycznia 2020 r. 

X sesja Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. 

77 X.115.2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała  
na lata 2020-2028. 

• Wykonanie uchwały następuje z dniem 01.01.2020 r. 

78 X.116.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2020. 

• Wykonanie uchwały następuje z dniem 01.01.2020 r. 

79 X.117.2019 w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2019 r. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały. 

80 X.118.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 
2019 -2028. 

• Realizacja przebiegała zgodnie z treścią uchwały. 

81 X.119.2019 w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2019. 

• W uchwale wskazano wydatki, które nie wygasają z końcem 2019 r. na kwotę 
1.097.470 zł.   

82 X.120.2019 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki  długoterminowej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku. 

• W uchwale podjętej w 2018 r. dokonano zmiany terminu udzielenia pożyczki  
do 31.03.2020 r., spłata pożyczki nastąpiła jednak jeszcze w 2019 r. 

83 X.121.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2020 
rok. 

• Uchwała  będzie realizowana w 2020 r. w oparciu o harmonogram zadań 
przewidzianych do wykonania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

84 X.122.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne* 

• Od stycznia obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniający konieczność 
segregacji odpadów. Deklaracja ta stanowi podstawę naliczenia opłaty 
mieszkańcom.  

85 X.123.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa 
drogowego.* 

• Nowe stawki stanowią podstaw naliczania opłat ( na drodze decyzji po 
uprzednim złożenia wniosku) za zajęcia pasa drogowego w przypadku min. 
wykonywania robót budowlanych. 
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• Wobec  uchwały wszczęto postępowanie nadzorcze (naruszenie art. 40 ust. 9 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) wniesiono 
autopoprawki na XI sesji rady miejskiej w Białej w dniu 10 lutego 2020 r.   

86 X.124.2019 w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, 
obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała. 

• Od dnia 1 stycznia 2020 r, do końca grudnia 2020 roku ponownie gmina dopłaca 
do ceny ścieków komunalnych na terenie miasta Biała 3 zł do 1 m3  . Mieszkańcy 
otrzymali odpowiednio pomniejszone naliczenia a gmina uregulowała już 
płatności względem spółki WiK za pierwszy kwartał 2020 r.    

87 X.125.2019 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z budynku Centrum Społeczno 
– Kulturalnego w Białej.* 

• Regulamin stanowi podstawę korzystania z pomieszczeń CSK min. godziny 
otwarcia  

88 X.126.2019 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej  
na 2020 r. 

• Wykonanie uchwały realizowane będzie w 2020 r.  

89 X.127.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie.* 

• Zgodnie z wszczętym postępowaniem nadzorczym do uchwały w załączniku do 
uchwały Nr IX.110.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2019 r  
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 
dokonano w niniejszej uchwale autopoprawki  poprzez uchylenie  w § 1 ust. 3.  
W 2019r.  brak było  potrzeb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego  
na ekonomiczne usamodzielnienie.  

90 X.128.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw* 

• Zgodnie z wszczętym postępowaniem nadzorczym w stosunku do uchwały  
Nr IX.111.2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania dokonano autopoprawki  
w  niniejszej uchwale i wyeliminowano  błędne zapisy z regulaminu 
określającego wysokość dodatków wypłacanych  nauczycielom.  
Na podstawie zapisów uchwały zwiększono wysokość dodatku wypłacanego 
wychowawcom grup przedszkolnych i dokonano wyrównania naliczonej kwoty 
od września 2019 r.  
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X.129.2019 w sprawie załatwienia skargi z dnia 4 grudnia 2019 r. na działalność 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

• Rada rozpatrzyła skargę  na działalność Kierownika OPS w Białej   i uznała skargę 
za bezzasadną. 

*  uchwały będące prawem miejscowym  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

9. 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 przedsiębiorstwa 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)  - 2408 szt., 
• liczba odbiorców indywidualnych ( mieszkańcy)  - 10 000 osób, 
• pozostali odbiorcy ( przedsiębiorstwa, działalność gospodarcza, instytucje ) – 365 szt. 

W gminie Biała w 2019 roku  średnia miesięczna sprzedaż wody szacuje się na poziomie                       
29 580 m3, natomiast średnie miesięczne zużycie  wody w gospodarstwie domowym  
wynosi 10 m3. 

W stosunku do roku 2018 zauważyć można wzrost w ilości odbiorców  (o 297 osób)  a co za 
tym idzie wzrost zużycia wody zarówno w gospodarstwach domowych jak i w działalności 
gospodarczej.  Różnica w średniej ilości sprzedanej wody wynosi 582 m3.  

Sieć wodociągowa zarządzaną jest przez gminną spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej  
 i  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. 

W dniu 14 stycznia 2019 r.  Zgromadzenie Związku Gmin „Aqua Silesia” w Głogówku podjęło 
uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji związku. Związek ten, w skład którego oprócz gminy 
Biała wychodziły gminy Głogówek, Strzeleczki, Walce, Krapkowice i Prószków realizowało 
zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę na szczeblu miedzy gminnym poprzez min. budowę 
sieci tranzytowych i sprzedaż wody z ujęć poza granicami gmin. W związku z podjęciem decyzji 
o likwidacji związku, urządzenia sieci wodociągowych, stanowiące jego własność, przeszły na 
własność poszczególnych gmin w obrębie których były zlokalizowane.  Gmina Biała przejęła 
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min. przepompowanie wody w Grabinie, Prężynie i Białej oraz sieć wodociągową tranzytową 
o łącznej długości ok.27,5 km  na  poniższych odcinkach: 

• Biała – Ligota Bilska, 
• Biała – Olbrachcice, 
• Biała – ujęcie do ul. Prudnickiej 
• Pogórze- Frącki – Łącznik, 
• Frącki – Brzeźnica – Górka Prudnicka, 
• Łącznik – Chrzelice I 
• Łącznik – Chrzelice II 
• Grabina  - Otoki, 
• Otoki – Śmicz, 
• Górka Prudnicka – Grabina, 
• Łącznik – Debina, 
• Prężyna – Miłowice, 
• Miłowice – Kolnowice, 
• Radostynia – Krobusz, 
• Prężyna – Laskowiec – Śmicz, 
• Sieć Wasiłowice, 
• Solec- Olbrachcice, 
• Ogiernicze – Moszna. 

Pomimo likwidacji związku dostaw wody , na mocy zawartych umów, realizowane są w sposób 
ciągły.  

 

9.2. ODPROWADZENIE 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 – 11,60km, 
• 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 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 2019  oczyszczono 67 tyś m3 ścieków komunalnych,  
co pokazuje tendencje wzrostowa w stosunku do roku poprzedniego , kiedy to oczyszczono 63 
tyś m3 . Spowodowane jest to zarówno wzrostem ilości mieszkańców korzystających z systemu 
kanalizacji sanitarnej i wzrostem poboru wody z sieci wodociągowej.  
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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)  - 2255 osób, 
• pozostali odbiorcy ( przedsiębiorstwa, działalność gospodarcza, instytucje ) – 11 szt, 

 

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 2019 
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 w roku 2019 
wybudowano 9 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

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 2019 dotację taka otrzymało dziewięciu wnioskujących na łączną kwotę 
27 000 zł. W porównaniu z rokiem 2018, kiedy przyznano trzy takie dotacje należy zauważyć 
wzrost zainteresowania takim sposobem gospodarowania ściekami na terenach wiejskich 
gminy.    

Gmina nie prowadzi ewidencji budowanych przez osoby indywidualne przydomowych 
oczyszczalni ścieków, dlatego też 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 , Decyzją nr GL.RET.070.7.42.2018.EK z dnia 21 
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maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Oddział w Gliwicach, 
zatwierdzono taryfy na terenie Gminy Biała w latach 2018 -2021,  które weszły one w życie  
z dniem 29 czerwca 2018 r. 

 

W związku z powyższym w roku 2019 obowiązywały następujące stawki: 

 

Za wodę pobraną z urządzeń 
zbiorowego zaopatrzenia: 

Od 1 stycznia 2019 
roku do 30 czerwca 

2019 

Od 1 lipca 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r. 

1. wszyscy odbiorcy usług: 3,42 zł/m3 3,62 zł/m3 

2. stała opłata abonamentowa: 5,50 zł/odb./m-c 5,50 zł/odb./m-c 

Za ścieki wprowadzone do urządzeń 
zbiorowego odprowadzania ścieków: 

Od 1 stycznia 2019 
roku do 30 czerwca 

2019 

Od 1 lipca 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r. 

1. wszyscy odbiorcy usług: 8,05 zł/m3 12,50 zł/m3 

2. stała opłata abonamentowa: 6,00 zł/odb./m-c 6,50 zł/odb./m-c 

 

Biorąc pod uwagę znaczny wzrost stawek w połowie roku podjęto decyzję o dopłacie  
z budżetu gminy dla gospodarstw domowych z terenu miasta Biała. W czerwcu 2019 roku Rada 
Miejska w Białej podjęła uchwałę nr VII.77.2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie 
ustalenia dopłat  do ceny odprowadzenia ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy 
Biała. Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2019 poz. 1437) gmina ma możliwość 
dopłaty do ceny odbioru i oczyszczenia ścieków odprowadzanych systemem zbiorczym czyli dla 
mieszkańców podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej. Na mocy ww uchwały 
gospodarstwa domowe na terenie miasta Biała uzyskały dopłatę wysokości 3 zł brutto do 
każdego metra sześciennego oddanych ścieków od dnia 1 sierpnia 2019 r. do końca grudnia 
2019 r.  Dopłata przekazywana jest kwartalnie spółce Wodociągi i Kanalizacja  w Białej na 
podstawie przedłożonej ewidencji zużytej wody w gospodarstwach domowych. W roku 2019 
suma dopłat wyniosła  64 494,55 zł. 

 

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.  
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Na terenie gminy Biała nie ma zlokalizowanej sieci gazowej. Występują jedynie 

indywidualne instalacje gazowe na potrzeby gospodarstw domowych.  

 

10. 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, oraz uchwał 
uchwalonych przez Radę Miejską w Białej. 

 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 (do 31.12.2019 r.). 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, zazwyczaj III kwartał w danym roku. 
Mieszkańcy są informowani poprzez dostarczenie im harmonogramu odbioru odpadów oraz 
informowani są za pośrednictwem strony internetowej www.bip.biala.gmina.pl. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wprowadzana jest w drodze 
uchwały Rady Miejskiej. Wpływy z opłaty stanowią dochód własny gminy. 

 
W ciągu roku 2019 stawki  te ulegały zmianie i wynosiły: 

Od dnia  1 stycznia 2019 r.: 

• 13 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób 

selektywny 

• 22 zł  miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób  

nie selektywny 

    Od  dnia 1marca 2019 r.  do  31 grudnia 2019 r.  : 

• 16 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób 

selektywny 

• 26 zł  miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób  

nie selektywny 

 

Liczba nieruchomości na które złożono deklaracje w 2019 roku wynosi – 3200 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 – 433 

 Zdeklarowana liczba mieszkańców według deklaracji - 8169 

• liczba osób w przedziale dla zbiórki selektywnej – 7958 

• liczba osób w przedziale dla zbiórki zmieszanej – 211 

Liczba złożonych deklaracji , które mają przypisane naliczenia za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - 3200 

• liczba deklaracji ze zbiórką selektywną -2995 

• liczba deklaracji ze zbiórką zmieszaną – 205 

http://www.bip.biala.gmina.pl/
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Z danych posiadanych ze złożonych deklaracji wynika, że 95,03 % mieszkańców gminy Biała 
segreguje odpady, a tylko 4,97 % mieszkańców gromadzi odpady bez segregacji. 

 

Porównując 2018 rok dane przedstawiały się następująco: 

Liczba nieruchomości, na które złożono deklaracje – 3185 ( wszystkich nieruchomości na 
terenie Gminy Biała, wg ewidencji gruntów i budynków jest 3633), 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 93,93 % 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, jednakże  w 2019 r. widać w nieznacznym stopniu 
spadek ilości liczby mieszkańców. Mogą być różne tego przyczyny, np. mała liczba urodzeń, 
emigracja czy starzenie się społeczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W mieście zlokalizowano PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 
znajduje się przy ul. Lipowej 1 w Białej, w którym mieszkańcy mogą zostawić wytworzone przez 
siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne takie m.in. jak: meble i odpady 
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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. W 2019 r. PSZOK był modernizowany, aby ulepszyć pracę i segregację 
odpadów. Zakupiono kontenery, które będą służyć mieszkańcom. Znajduje się również punkt 
ponownego użycia czy napraw, który ma za zadanie przywiązywać większą wagę  do nadawania 
przedmiotom „drugiego życia”. Na czas remontu, PSZOK został przeniesiony na ul. Łąkową  
w Białej, gdzie również spełniał swoje zadania i przyjmował selektywnie zgromadzone odpady. 

Wydatki w kwocie 496.426,49 zł przeznaczone zostały na realizację I etapu inwestycji 
„Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”, zadanie realizowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do zakończenia  
w 2020 r. 

 

 

Wyszczeg
ólnienie 

Łączne 
koszty 

Wydatki 
poniesione  

w latach 
poprzednich 

Wykonanie 
2019r. 

Plan na 
2020r. 

Finansowanie - Plan 

środki 
własne 

środki UE 

w zł 

Razem 979 536,89 30 110,40 496 426,49 453 000,00 191 155,13 788 381,76 

opracowanie 
dokumentacji 29 999,70 29 999,70 0 0 29 999,70 0 

przebudowa 
obiektu 949 537,19 110,70 496 426,49 453 000,00 161 155,43 788 381,76 
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Poniżej został przedstawiony wykres, w którym przedstawiono ilości odebranych odpadów  
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

 

Na wykresie widać,  że z upływem lat ilość selektywnie odpadów komunalnych oddanych do 
PSZOK się zmieniła. Z każdym rokiem masa odpadów oddawanych przez mieszkańców jest 
różna, nie jest stała. Powodem tego może być coraz większa ilość odpadów zmieszanych 
odbieranych od mieszkańców z terenu Gminy przez firmę odbierającą odpady komunalne. 
Jednakże w 2019 r. widać duży wzrost odebranych odpadów w PSZOK. Powodem może być 
większa świadomość ekologiczna mieszkańców, aby prawidłowo segregować odpady. Dzięki 
realizowaniu zasad prawidłowej segregacji odpadów, zarówno w domu, w pracy mamy realny 
wpływ na stan środowiska, w jakim żyjemy. 

 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. Na wykresie nie podano ilości odebranych odpadów za 2019r., gdyż 
na czas sporządzania raportu nie otrzymaliśmy sprawozdania od firmy odpowiedzialnej za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Biała. W związku  
z zapisami art. 2 pkt 3) ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150 ), które mówią, iż sprawozdania za 2019 r. 
przedkładane do wójta ,burmistrza, prezydenta miasta przez: 

• podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

• podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),   
z wyłączeniem gminy; 

• podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego 
PSZOK oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady 
komunalne od innego zbierającego odpady komunalne przekazuje się w terminie  
do dnia 30 czerwca 2020 r. 
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W związku z zaistniałą od  marca 2020 r. sytuacją epidemiologiczną w kraju i tym samym  

wieloma zmianami przepisów prawnych, przedsiębiorcy nie musieli składać sprawozdań 
odpadowych za 2019 rok do 31 stycznia. Nowelizacja wydłużyła ten termin  
do 30 czerwca 2020 r.  Oznacza to, że roczne sprawozdania za 2019 r., które zgodnie  
z obowiązującymi wcześniej przepisami przedsiębiorcy musieliby złożyć do 31.01.2020 r. za 
pomocą elektronicznej bazy danych o odpadach, będą mogły być złożone do 30 czerwca. 
Dotychczas co roku sprawozdania roczne należało składać do 31 stycznia następnego roku. 
Gmina miała czas na przekazanie swojego sprawozdania do urzędu marszałkowskiego do 31 
marca, a te musiały przekazać je do ministra właściwego do spraw środowiska do 15 lipca. 
Sprawozdania za 2019 r. składane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą 
musiały dotrzeć do marszałków do 31 sierpnia 2020 r. Zatem w   Raporcie  za 2019 rok  Gmina 
nie jest w stanie wyliczyć poziomów recyklingu, a także podać ilości odebranych odpadów za 
2019 r., gdyż na tę chwilę nie posiada wszystkich danych – sprawozdań przedsiębiorców. 

Biorąc pod uwagę wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.  
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Gmina Biała nie jest w stanie podać 
poziomów za 2019 r., ponieważ na chwilę sporządzania raportu nie posiada wszystkich 
sprawozdań przedsiębiorców, zatem poniżej zostały przedstawione poziomy z poprzednich lat  

 

Rok 

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% 

 

Kolorem czerwonym zaznaczono, w których latach i jakie poziomy nie zostały osiągnięte.  
Jak widać Gmina Biała jedynie w 2018r. osiągnęła wszystkie poziomy jakie musiała osiągnąć. 

 

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 
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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. 

Natomiast w 2019r. wydano: 

• 9 decyzji, z czego 7 decyzji określały wysokość opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 1 została umorzona w toku postępowania oraz 1 decyzja została 
uchylona w całości i przesłana po ponownego rozpatrzenia. 

• 3 zaświadczenia o wpisie do rejestru 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 2013-2019 kształtuje się to następująco: 
 

Lp. Treść 
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 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 1.492.213,52 

2. Wydatki 437 778,28 934 189,31 1 005 576,32 1 022 723,71 1 232 302,35 1 243 511,21 1.504.427,44 

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 69.050,21 

 

Do osób zalegających w 
1. 2017 r. wysłano 351 upomnień, wystawiono 49 tytułów egzekucyjnych, 
2. 2018 r. wysłano 186 upomnień i wystawiono 53 tytułów egzekucyjnych, 
3. 2019 r. wysłano 310 upomnień 310 i wystawiono 76 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. 
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11. OŚWIATA  I WYCHOWANIE  

 

STRUKTURA PLACÓWEK NA TERENIE GMINY  

 

1) 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 

2) 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 

3) Publiczne Gimnazjum w Białej 

4) Niepubliczna Szkoła Podstawowa z  klasami I-VIII  i Oddziałem Przedszkolnym  
w Grabinie. 

 

PRZEDSZKOLA 

 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, nie dłużej 
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  
(w uzasadnionych przypadkach można przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5   
roku). Publiczne przedszkola w Gminie Biała dysponowały 370 miejscami w 15 oddziałach  
(w tym jednym oddziałem integracyjnym), a dodatkowo funkcjonował oddział przedszkolny 
przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Grabinie. 

Placówki przedszkolne były na bieżąco doposażane w środki dydaktyczne, pomoce i zabawki, 
które wspomagają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak również 
w sprzęt ułatwiający funkcjonowanie w przedszkolu dzieciom z niepełnosprawnościami. 

 Ponadto w przedszkolach prowadzonych przez Gminę  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. 
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Poniższa tabela zawiera liczbę dzieci objętych w placówkach przedszkolnych dodatkowymi 
formami wsparcia ze względu na posiadane orzeczenia lub opinie wydane przez Poradnie 
Psychologiczno-Pedagogiczne oraz uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości 
narodowej: 
 

 
Uczniowie objęci 

wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 

Uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

Uczniowie uczący się 
języka mniejszości 

narodowej 

Liczba dzieci 7 5 339 

 

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 2014-2019 według stanu na 31 grudnia każdego roku. 

 

Wyszczególnienie 

 

Rok szkolny 

2014/2015 

Rok szkolny 

2015/2016 

Rok szkolny 

2016/2017 

Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Przedszkola* 302 16 291 15 312 15 329 15 319 15 

Liczba etatów* 
pedagogicznych 

22,44 22,96 23,50 23,59 23,39 

* dane dot. przedszkoli publicznych 

 

SZKOŁY  

 
Na terenie Gminy  funkcjonowały trzy szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja . W związku  
z wprowadzeniem w 2017 r. reformy oświaty Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego  
w Łączniku i Publiczne Gimnazjum w Białej zakończyły swoją działalność 31 sierpnia 2019 r.  
 

Tabela poniższa przedstawia stan zatrudnienia oraz liczbę uczniów: w szkołach podstawowych 
według stanu na 31 grudnia każdego roku, dane dot. gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 
wg stanu na 30.06.2019 r. 
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Wyszczególnienie 

Rok szkolny 
** 

2014/2015 

Rok szkolny 

2015/2016 

Rok szkolny 
*** 

2016/2017 

Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Szkoły 
Podstawowe 

551 35 559 36 521 33 591 37 673 40 

Liczba etatów 
pedagogicznych 

70,53 66,17 68,88 68,61 73,05 

Gimnazja 260 12 273 14 275 14 185 9 88 4 

Liczba etatów 
pedagogicznych 

28,69 30,67 29,67 27,70 20,47 

 

* dane dot. szkół publicznych 

** obowiązek szkolny dla sześciolatków 

***koniec obowiązku szkolnego dla sześciolatków 

 

W 2019 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Łączniku przystąpiły do rządowego programu „Aktywna tablica”,  w ramach programu 
pozyskano środki na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek w wysokości 28 000,00 zł. 
Wkład własny Gminy Biała wyniósł 7 000,00 zł, co dało łączną kwotę 35 000,00 zł przeznaczoną 
na zakup pomocy dydaktycznych w postaci Monitorów interaktywnych, Notebooków, Tablic 
interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym i Projektorów ultrakrótkoogniskowych. 

Placówki oświatowe na bieżąco i według potrzeb uzupełniały zasoby szkolne w materiały 

i pomoce dydaktyczne, wspomagające proces kształcenia uczniów. 

    Oprócz placówek publicznych , na terenie Gminy  w roku 2019 działała Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym  w Grabinie. Do szkoły podstawowej uczęszczało   
41 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 25 dzieci (mieszkańców Gminy Biała oraz Gminy 
Korfantów). Placówka na swoja działalność otrzymywała dotację z budżetu Gminy Biała 

Realizacja wydatków oświatowych przez Urząd Miejski w Białej: 

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych przekazano w wysokości 1.024.712,84zł,  
tj. w 96,6% zaplanowanej kwoty, w tym dla: 

• niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 712.391,71zł (w 2018 r. – 618.554,48zł, 
 w 2017 r. – 573.716,10zł, w 2016 r. – 637.865,48 zł), 

• niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie – 241.922,34zł (w 2018 r. – 
199.566,22zł, w 2017 r. – 138.327,60zł, w 2016 r. – 114.390,21zł), 
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• dotacja do gminy Prudnik stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu 

gminy Biała – 15.636,06zł, 

• dotacja do gminy Prószków stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko  
z terenu gminy Biała – 3.983,04zł, 

• dotacja do miasta Opole stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu 
gminy Biała – 675,78zł, 

• dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko  
z terenu gminy Biała – 8.169,28zł, 

• dotacja dla gminy Głogówek stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko  
z terenu gminy Biała – 8.561,89zł, 

• dotacja dla gminy Strzeleczki stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko  
z terenu gminy Biała – 7.077,98zł, 

• dotacja do gminy Niemodlin stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko  
z terenu gminy Biała – 11.115,68zł, 

• dotacja dla gminy Nysa stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu 
gminy Biała – 15.179,08zł. 

Wydatki poniesione na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach wyniosły 
70.398,78zł. Natomiast dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli   
w gminie Biała wyniosły 23.737,54zł. 

 

WYDATKI W OŚWIACIE  

Łącznie wydatki na realizację zadań oświatowych w Gminie Biała wyniosły w 2019 roku 

16.392 310,03 zł, w tym: 

• wydatki bieżące 14.419.422,05 zł, 

• wydatki majątkowe 1.972.887,98 zł. 

W wydatkach poniesionych w oświacie zawarte są również koszty związane z doskonaleniem 
zawodowym nauczycieli oraz prowadzonymi inwestycjami. 

Wydatki w 2019 r. na poszczególne jednostki oświatowe wyniosły: 

• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej 8.182.340,44 zł, 

• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łączniku 3.606.886,50 zł, 

• Publiczne Gimnazjum w Białej 1.176.545,09 zł. 

Finansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz dotacje oświatowe 

 W 2019 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.   
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Dodatkowo Gmina Biała jako organ prowadzący szkoły sfinansowała zakup podręczników do 
zajęć Języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w kwocie: 1000,00 zł. 

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała (dział 801 i 854) wyniosły w 2019 r. 
14.419.422,05 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 91,1%, z czego 73,5% wydatków 
pokrytych zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa i innych 
gmin. 

W 2019 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
oświatowych w kwocie 504.034,10 zł, w tym: 

• na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 61.961,07 zł, 

• na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 344.212,03 zł. 

• na realizację projektu „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł, 

• na stypendia szkolne – 8.900,82 zł, 

oraz z gminy Korfantów, Lubrza, Prudnik i Głogówek (zwrot kosztów za pobyt dzieci z tych gmin  
w przedszkolach publicznych) – 60.960,18 zł. 

W analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki bieżące były niższe o 754.231,20 zł,  
a pokrycie ich z subwencji i dotacji wynosiło 74,5%. 

 

NAGRODY RZECZOWE I STYPENDIA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM  

 
W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało zorganizowane spotkanie z uczniami, którzy w roku szkolnym 
2018/2019 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 i centralnym. Wyróżnieni uczniowie 
otrzymali z rąk Burmistrza Białej nagrody rzeczowe o łącznej wartości 7 200,00 zł. 

Jednocześnie pismem z dnia 22 czerwca 2019 r. Burmistrz Białej przyznał 24 uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjalnych stypendia motywacyjne - mające charakter jednorazowej 
nagrody pieniężnej - za osiągnięcia w zakresie sportu, kultury lub za szczególne osiągnięcia 
edukacyjne - na łączną kwotę 9 600,00 zł. 

 

UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI W SZKOLE  

 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej działało 6 oddziałów integracyjnych  
(1 w przedszkolu i 5 w szkole podstawowej klasa I, III, V , VI, VII).  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. 

Ogółem liczba uczniów i dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do placówek na terenie 
gminy Biała, wyniosła w roku szkolnym 2018/2019: 
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 Liczba uczniów z 
orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 
specjalnego 

Liczba 
niepełnosprawności 
sprzężonych wśród 

uczniów 

słabowidzący 3 1 

słabosłyszący 2 1 

niesłyszący 1 0 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
lekkim 

15 1 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

3 2 

Niedostosowani społecznie 1 0 

zagrożeni niedostosowaniem społecznym 10 0 

z niepełnosprawnością ruchową w tym z 
afazją 

2 1 

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 2 0 

SUMA 39 4 

 

 

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. 

     W dniu 10 września 2019 r. w Białej zostało zawarte Porozumienie w zakresie udzielania  
świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz 
profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia 
realizowane w dentobusie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Partner-Dental  
w Głogówku. 
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PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ”  

 
W dniu 14 lutego 2019 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. 

Na realizację zadania Gmina Biała przekazała dofinansowanie w wysokości 9 900,00 zł,  
a pozostałe środki przekazane zostały WZ LZS Opole w ramach dofinansowania przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 W programie brało udział 60 uczniów klas I-III uczęszczających do Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Białej,  a rolę opiekunów w czasie wyjazdu pełnili nieodpłatnie nauczyciele 
z ZSP w Białej. 

 

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI  

 
Ważnym zadaniem realizowanym na poziomie gminy jest kontrola spełniania obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki.  Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci w wieku od 7 do 15 lat 
natomiast obowiązek nauki obejmuje młodzież w wieki 16-18 lat. 

Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół, a obowiązku nauki gmina 
na terenie której mieszka uczeń. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 
nauki/obowiązkowi szkolnemu, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na 
terenie, której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku 
nauki/obowiązku szkolnego przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

Na podstawie  wykazów z ewidencji ludności, informacji o absolwentach gimnazjów oraz 
informacji uzyskanych od szkół ponadgimnazjalnych dokonywana jest weryfikacja danych 
dotyczących spełniania obowiązku nauki. W sytuacjach niejasnych kierowane są pisma 
bezpośrednio do rodziców ucznia, a przypadku uchylania się od obowiązku nauki 
podejmowane są czynności w drodze przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 

 W roku 2019 zostało wystawionych 11 wezwań zobowiązujących do zapewnienia  
w terminie natychmiastowym realizacji obowiązku nauki. W większości przypadków  
po przeprowadzeniu rozmów z rodzicami uczniowie podjęli ponownie naukę. 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW  

 
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe , 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 



 

129 

 

 

 
egzaminów czeladniczych lub dających kwalifikacje zawodowe - przysługuje dofinansowanie 
kosztów kształcenia pracownika młodocianego. 

Dane dotyczą wniosków złożonych w 2019 r.: 

• Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie: 19 

• Liczba pracodawców, którzy otrzymali decyzję odmowną:   0 

Wysokość pozyskanej i wypłaconej pracodawcom dotacji  wyniosła: 205 158,23 zł. 

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3  

 
W Gminie Biała w 2019 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 2019 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  2019 r. na swoją działalność organ prowadzący Niepubliczny  Żłobek „e-Misiowo” otrzymał 
dotacje w wysokości 65 600,00 zł. 

 

 

12. KULTURA 

 
Zadania gminy  z zakresu kultury realizowane są  przez Gminne Centrum Kultury w Białej. 

Obszar działania Gminnego Centrum Kultury  to tworzenie warunków do rozwoju talentów 
twórczych i twórczości kulturalnej oraz amatorskiego ruchu artystycznego. Współpraca  
z zagranicznymi ośrodkami kultury, współdziałanie z organizacjami społecznymi, zakładami 
pracy, szkołami w zakresie prowadzonej działalności. Niezmiernie ważnym zadaniem  
GCK w Białej jest prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień. Instytucja 
upowszechniania czytelnictwo poprzez prowadzenie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Białej z filia w Łączniku, gdzie są gromadzone, opracowywane i przechowywane materiały 
biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, 
edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
dotyczących własnego regionu.  
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Twórczość artystyczna, jaką prowadzi GCK w Białej to ważny kierunek edukacji 

kulturalnej szczególnie dzieci i młodzieży. Dużą wagę przywiązujemy do prac wszystkich 
zespołów artystycznych służąc pomocą i instruktażem. Do prowadzenia grup zainteresowań 
GCK w  Białej zatrudnia na umowy zlecenie instruktorów w różnym wymiarze godzin, zależnie 
od ilości uczestników danych grup, tj. mażoretki, studio piosenki, zajęcia plastyczne, taniec 
nowoczesny, wf dla dorosłych, szachy, nauka kodowania. Pozostałe grupy zainteresowań, tj. 
gitara klasyczna, nauka gry na instrumentach klawiszowych i dętych prowadzone są w oparciu 
o umowy ze stowarzyszeniami i firmami specjalizującymi się w prowadzeniu takich zajęć. 
 W 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Białej działało wiele grup zainteresowań tj. 

• Studio piosenki - w 2019 r. do grupy należało 22 osoby w wieku od 6 do 18 lat. 
Realizowany program rozwijał uzdolnienia muzyczne dzieci i młodzieży. Grupa ze Studia 
Piosenki występowała podczas Przeglądu Zespołów Artystycznych Gminy Biała,  
na Targach Przedsiębiorczości i Rzemiosła w Prudniku. Ponadto grupa uczestniczyła  
w imprezach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, w wernisażach malarstwa, 
promocjach książek. 

• Grupa tańca nowoczesnego – do grupy należało 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. 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 zakończyła 
działalność we wrześniu 2019 roku. 

• Grupa tańca mażoretkowego – zajęcia z tańca mażoretkowego podzielone były na cztery 
grupy wiekowe. Do szkółki należało 21 osób, grupy przedszkolnej 15 osób, do grupy 
szkolnej 12 osób, do grupy LOCA należało 8 osób. 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  – do grupy zainteresowań należało 11 osób w wieku od  10 do  
18 lat. 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”, występowała podczas innych uroczystości. 

• Nauka gry na instrumentach klawiszowych, grupa liczyła 16 osób 

• Nauka gry na instrumentach dętych (trąbka, sakshorn tenorowy, tuba, klarnet) grupa 
liczyła 13 osób.  Zajęcia nauki gry na poszczególnych instrumentach przygotowują 
uczestników do występów podczas imprez organizowanych przez Gminne Centrum 
Kultury w Białej, wielu z nich należy do Orkiestry Dętej. Uczniowie należący do tych grup 
dostają się bez problemu do szkoły muzycznej.   

• Zajęcia plastyczne – grupa liczyła ok. 25 osób, z tego regularnie uczestniczących około  
20 dzieci w wieku od 4 do 10 lat. 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 
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„3d” czyli przestrzenny, maski– gipsowe odciski twarzy i dłoni, dekorowanie ich; recykling 
artykułów, czyli tworzenie nowych przedmiotów z niepotrzebnych plastikowych 
opakowań.  

• Nauka gry na bębnach afrykańskich – do grupy należało 12 osób, z czego na zajęcia 
regularnie uczęszczało 7. Program zajęć obejmował podstawy gry na bębnie afrykańskim 
djembe (technika uderzania, strojenia, teoria, historia i tradycja): nauka kilkunastu 
klasycznych utworów (rytmów) i piosenek zachodnioafrykańskich. Grupa wystąpiła 
podczas Przeglądu Zespołów Artystycznych Gminy Biała. Zajęcia odbywały się także kilka 
razy w świetlicach. Od września 2019r. zajęcia nie są prowadzone. 

• Taniec nowoczesny dla najmłodszych – zajęcia dla dzieci i młodzieży są prowadzone 
 od września 2019 roku, do grupy należało ponad 20 osób. Program zajęć obejmuję 
podstawy tańca nowoczesnego, akrobatykę oraz ćwiczenia gimnastyczne. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu. 

• Taniec na szpilkach – zajęcia skierowane są dla dorosłych w szczególności kobiet. Grupa 
liczyła ponad 10 osób, zajęcia odbywały się raz w tygodniu.  

• W-F dla dorosłych – Nowe zajęcia ruchowe skierowane dla dorosłych mieszkańców naszej 
gminy. Zajęcia dwa razy w tygodniu. Program zajęć obejmował: zajęcia z nordic walking, 
fitness, aerobik. Prowadzone były zarówno w budynku GCK w Białej jak i na świeżym 
powietrzu. Obecnie grupa liczy ponad 20 osób. 

• Nauka gry w szachy – Nowe zajęcia prowadzone od września 2019r. Program zajęć: 
podstawy gry w szachy, nauka logicznego i strategicznego myślenia. Grupa liczy około  
10 osób. 

• Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Białej – od września działa reprezentacyjna 
orkiestra dęta Gminnego Centrum Kultury w Białej. Obecnie skład orkiestry tworzy  
10 osób. 

• Od kodowania do grania – zajęcia z kodowania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone 
są od listopada 2019r. Program zajęć: nauka kodowania językiem maturalnym Phyton. 
Grupa liczy ponad 10 osób. 

  

 W roku 2019 w zajęciach dla grup zainteresowań uczestniczyło ok. 200 osób 
tygodniowo. Zajęcia były prowadzone w godzinach 14:00 – 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 również przez stowarzyszenia i osoby niezrzeszone np. działalność 
Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta 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. We wrześniu 2019r. swoją 
działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bialskiej. 
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Pracownicy GCK w Białej w 2019 roku w pełni byli zaangażowani w organizację 

koncertów, wystaw, przeglądów, pokazów, festynów oraz spotkań z młodzieżą. Każda taka 
impreza wymagała opracowania odpowiedniego scenariusza, dekoracji, reklamy, 
zabezpieczenia finansowego oraz sprawnego przeprowadzenia i rozliczenia. 

 

Do najważniejszych imprez, które zostały zorganizowane w 2019 r. zaliczyć można: 

 

• Koncert kolęd i pastorałek 

• Koncerty noworoczne 

• Noworoczne spotkanie seniorów 

• WOŚP 

• Promocja książki p. Myszyńskich Moje poplątanie / W trybach czasu 

• Akcja zima (wycieczki dla dzieci, zajęcia w świetlicach, występy teatrzyków) 

• Zabawa karnawałowa dla dzieci 

• Wystawa śląskiego malarstwa amatorskiego 

• Warsztaty wokalne dla chórów 

• Babski kabaret Old Spice Girls 

• Wykład prof. dr hab. Stanicława Niciei 

• Wystawa malarstwa Pawła Pałczyńskiego 

• Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza 

• Bialska Parada Orkiestr Dętych 

• Dzień dziecka 

• Wystawa malarstwa Krystyny Sojki „Spojrzenia” 

• Happening Niepełnosprawność nie ogranicza – współorganizacja 

• I Zlot ciągników zabytkowych – współorganizacja 

• Przegląd Zespołów Artystycznych 

• Dni Białej 

• Akcja Lato (wycieczki dla dzieci, zajęcia w świetlicach, występy teatrzyków, turnieje 
piłkarskie) 

• Turniej Skata Sportowego 

• Wykład prof. Jerzego Rokickiego 

• Święto chleba – dożynki gminne – współorganizacja 

• Święto pieczonego ziemniaka – współorganizacja 

• Zakończenie lata 2019 

• Happening Działając razem wesprzyjmy dzieci, ich rodziny i społeczności aby skończyć 
z ubóstwem – współorganizacja 
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• Bialska Akademia Wiedzy i Umiejętności 

• Recital z okazji Święta Niepodległości 

• Mikołajki 2019 

• I Jarmark Bożonarodzeniowy 

• Rozświetlenie choinki 

Cyklicznie organizowane były przedstawienia teatralne dla dzieci w wykonaniu artystów 
profesjonalnych w Białej i świetlicach. Organizowane były wyjazdy i wycieczki w ramach akcji 
zimowej i letniej oraz ciekawe spotkania na miejscu, np. z pisarzami,  cyrkowcami, iluzjonistami 
itp. 

W okresie letnim (od końca czerwca do 31 sierpnia) został udostępniony był 
mieszkańcom basen kąpielowy, który był czynny codziennie od godz. 10:00 do godz. 19:00. 

 

ŚWIETLICE  

Działalność świetlic w naszej gminie finansowana jest na podstawie zapisów określonych  
w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Świetlice 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 odbywały się od poniedziałku do piątku, dwa 
razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) spotkania organizowane były w Łączniku. Natomiast 
w pozostałych świetlicach zajęcia były prowadzone raz w tygodniu – według opracowanego 
harmonogramu. Jest ustalony stały czas pracy dla wszystkich świetlic (od godz. 16:00 do godz. 
20:00) ulega on jednak zmianie w czasie ferii i wakacji – dopasowany jest on indywidualnie  
do poszczególnych miejscowości zgodnie z życzeniami uczestników. Szacuje się, że co tydzień 
w zajęciach uczestniczyło około dwieście osób. Rodzaj i charakter zajęć uzależniony był  
od pory roku, świąt i uroczystości przypadających w danym czasie, jak również od predyspozycji 
uczestników oraz specyfiki danego środowiska. Przygotowywano inscenizacje, scenki 
 rodzajowe oraz układy taneczne i wokalne, które prezentowane były następnie na imprezach 
lokalnych (Dzień Babci, Dziadka, Dzień Kobiet, dożynki itp). Prowadzone były również  
zajęcia rozwijające zdolności manualne, m. in. wykonanie ozdób i dekoracji świątecznych. Kilka 
spotkań w ciągu roku przeznaczonych było 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. 

Główne zadanie Gminnego Centrum Kultury w zakresie prowadzenia świetlic  
sprowadzało się do zabezpieczenia obsady personalnej, zapewnienia materiałów 
dydaktycznych oraz doposażenia świetlic w gry i urządzenia. 
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MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIAŁEJ  
ORAZ FILIA BIBLIOTEKI  W ŁĄCZNIKU  

                                                      

Informacje ogólne – statystyczne: 
 

 Biblioteka Biała Filia Łącznik RAZEM 

Księgozbiór w bibliotece                                                                          

(ilość w woluminach)                        

19394 4770 24164 

Zarejestrowanych czytelników                                                                                                                  455 79 534 

Liczba odwiedzin OGÓŁEM :                                                                       
(w wypożyczalni, czytelni prasy i 
komputerowej, odwiedziny grupowe 
w bibliotece)                                                                                                                    
w tym odwiedziny : 

3751 1044 4795 

Czytelnia  Internetowa 301                               345 646 

Wypożyczenia książek (na zewnątrz                                      

 + na miejscu)                                                         

8385    1361 9746 

Udostępnianie czasopism (na 
zewnątrz + na miejscu)                                                                                       

1572 nie ma 
prenumeraty 

1572 

Na zakup książek w 2019 roku :                                                    

• z budżetu własnego:   10 000 zł  (plan)  

• z „Dotacji” Min.Kult. i Dz.Nar.  w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych  
do bibliotek publicznych. : 4615  zł                  

              

Od 1.10.2019 r.  do 15.12.2019 r. trwało przenoszenie Biblioteki Miejskiej w Białej do nowego 
obiektu w byłym Kościele Ewangelickim. Filia w Łączniku we wrześniu 2019 r. musiała opuścić 
dotychczasowe miejsce jakim był budynek Szkoły Podstawowej w Łączniku. Ze względu na 
problemy z lokalem oraz przenosiny Biblioteki Miejskiej w Białej po konsultacjach z Biblioteką 
Wojewódzką w Opolu, filia w Łączniku została zawieszona do 7.01.2020 r. 

Jak widać z powyższego rok 2019r. to czas zmiany miejsc funkcjonowania MiGBP w Białej  
i filii w Łączniku co przyczyniło się do spadku odwiedzin oraz wypożyczeni w stosunku do lat 
ubiegłych. 

Gminne Centrum Kultury w Białej uzyskało dofinansowanie w naborze wniosków  
z Instytutu Książki w projekcie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 „Z projektu 
zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 26.280,00 zł z czego wkład własny wyniósł 
4205,00 zł. 
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W  okresie 2019 roku Biblioteka Miejska w Białej oraz Filia w Łączniku zrealizowały:   

• 29.01.2019 „Granice w bibliotece”- wspólna zabawa, gry planszowe, warcaby 

• 30.01.2019 „Bajkowy koncert życzeń” 

• 03.04.2019-04.04.2019 – Wizyta dzieci z Publicznego Przedszkola w Białej 

• Galeria i wystawa z okazji Dnia Babci i Dziadka 

• Galeria i wystawa  z okazji Walentynek 

• Galeria i wystawa z okazji Dnia Kobiet 

 

 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 w 2019r. prowadziło również działalność wydawniczą  
i dokumentacyjną. Gazeta „Panorama Bialska” ukazywała się w nakładzie 1000 egzemplarzy. 
Docierała do prawie wszystkich miejscowości naszej gminy oraz do miast partnerskich. 
Wszystkie wydarzenia kulturalne dokumentowane były 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 w Białej oprócz proponowanej działalności kulturalnej w roku 2019 odbywały 
się kursy, narady, szkolenia, zebrania, spotkania, zjazdy itp. za odpłatnością wg cennika 
zatwierdzonego przez dyrektora ośrodka. Wiele osób korzystało również z noclegów  
w pokojach gościnnych. Przy organizacji imprez w zależności od rodzaju i charakteru ośrodek 
współpracował 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, Fundacją w Rozwoju, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bialskiej. 

       

13. KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA 

 
Na terenie gminy Biała działają 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 2019 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  

Posiadają one osobowość prawna i są zarejestrowane w Starostwie Powiatowym. 

 

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 155 meczy mistrzowskich, 5 w rozgrywkach           
o Puchar Polski.  Uczestniczyły w 8 turniejach oraz w 14 spotkaniach kontrolnych. 

Runda wiosenna sezonu 2018/2019 

Seniorzy: 

W tej kategorii wiekowej uczestniczyło pięć drużyn (dwie w klasie A oraz  trzy w klasie B) 

Do rozgrywek zgłoszono 153 zawodników. 

Rozgrywki młodzieżowe: 

Wiosną naszą gminę reprezentowały trzy drużyny młodzieżowe (jedna w lidze juniorów, 
dwie w lidze trampkarzy). 

Do rozgrywek zgłoszono 72 zawodników. 

Runda jesienna sezonu 2019/2020 

Seniorzy: 

W tej kategorii wiekowej uczestniczyło pięć drużyn (dwie w klasie A oraz  trzy w klasie B) 

Do rozgrywek zgłoszono 157 zawodników. 
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Rozgrywki młodzieżowe 

W tej kategorii wiekowej występowało cztery drużyny. Zgłoszono do rozgrywek 82 
zawodników. 

STOWARZYSZENIE SPORTOWE ,, 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. 

KARATE 

Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała i liczy 18 licencjonowanych zawodników 
oraz 2 adeptów sztuki walki Treningi prowadzone są cztery razy w tygodniu (wtorek i czwartek 
w Białej, poniedziałek i środa w Głogówku). Zajęcia prowadzi Marek Zabiegała (6 dan).  

Zawodnicy tej sekcji startowali w 6 zawodach  na arenie krajowej oraz międzynarodowej 
(łącznie z Mistrzostwami Świata). W trakcie tych zawodów zdobyli 28 medali (4 złote, 
9 srebrnych, 18 brązowych). Wybrani zawodnicy uczestniczyli również w dwóch seminariach.  

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 2019 r. trenował 
ok. 25 zawodników, organizował lub uczestniczył w 14 zawodach sportowych. 

KOSZYKÓWKA  

Przy klubie Polonia Biała działa amatorska sekcja koszykówki, która prowadzi regularne 
treningi oraz uczestniczy w turniejach na szczeblu powiatu i województwa. Sekcja liczy obecnie 
8 członków. 

DOTACJE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  

Zadania wspierające upowszechnianie kultury fizycznej i wysokość przyznanych dotacji na 
zadnia przedstawiono w rozdziale 7.13. raportu przedstawiającym realizację programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

KĄPIELISKO  NA TERENIE GMINY  

W dniu 31.12.2018 r. wpłynął wniosek do Urzędu Miejskiego w Białej od Centrum Rekreacyjne 
,,Zielona Zatoka” o umieszczenie w wykazie kąpielisk kąpieliska „Zielona Zatoka”  
na terenie istniejącego zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ul. Zielonej Zatoki w Łączniku. 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne Rada Miejska w Białej uchwałą z dnia 25.04.2019 r. określiła 
wykaz kąpielisk na terenie gminy Biała obejmująca kąpielisko „Zielona Zatoka”  
w sezonie kąpielowym w okresie od 01.06.2019 r. do 30.09.2019 r.  



 

138 

 

 

 
Również na podstawie ustawy Prawo Wodne uchwałą z dnia 25.04.2019 r. określono sezon 
kąpielowy na terenie gminy Biała w terminie od 01.06.2019 r. do 30.09.2019 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)”. 

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. 

Teren Gminy Biała pod względem operacyjnym zabezpieczają: 

a) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Prudniku 

b) 2 jednostek OSP włączonych do KSRG: Biała, Chrzelice 

c)  12 jednostek OSP typu "S" (samochody pożarnicze zgłoszone do systemu 
ratowniczego PSP) 

d) 2 jednostki OSP typu "M"  (samochody pożarnicze nie zgłoszone do systemy 
ratowniczego PSP) 
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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 144 47 93 4 

 

Ilość interwencji jednostek ochrony ppoż. w 2019 r. 
 

Lp. 
Jednostka 
PSP/OSP 

 Łącznie Pożary 
Miejscowe 
Zagrożenia 

Alarmy 
Fałszywe 

Zabezpieczen
ie operacyjne 

obszaru 
chronionego 

1 Biała  KSRG  95  36  55  3  1  

2 Chrzelice  KSRG  16  7  8  1     

3 Brzeźnica    1    1     

4 Gostomia    9  4  5     

5 Grabina    4  3  1     

6 Józefów    0         

7 
Ligota 
Bialska  

  9  8  1     

8 Łącznik    17  9  8     

9 
Nowa Wieś 
Pr.  

  9  3  6     

10 Olbrachcice    7  3  3  1   
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11 Pogórze    16  5  11     

12 Prężyna    3  2  1     

13 Rostkowice    0         

14 Śmicz    3  1  2     

15 Ogiernicze    0         

16 Wilków    0         

 

SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:  

W 2019 r. KP PSP w Prudniku przeprowadziła: 

 

Rodzaj szkolenia  ilość szkoleń  ilość osób  

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP  1  13 

Szkolenie dowódców OSP  1  10 

 

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  
na następujących obiektach:                                                                                                                                                                                                                                                                            

• "Las Prudnik 2019" przeprowadzone na obszarze leśnictwa Trzebina (k/Rudziczki)  

-  1 pojazd z OSP Biała. 

• "Las Strzelce Opolskie 2019" przeprowadzone na obszarze leśnictwa Zawadzkie  

-  1 pojazd z OSP Biała. 
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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. 
Przykłady z roku 2019: 

• Zawody sportowo-pożarnicze według tradycyjnego systemu polskiego “na mokro”:  

Zawody przeprowadzono w Gostomii, 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 

• 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 Komendanta Gminnego 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. 
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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  

 

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". 

 

DOTACJA KSRG  

Zakupy z dotacji KSRG  OSP Biała 

• hełmy strażackie  

Kwoty dotacji na wyposażenie – 7 800 zł.  

 

Remonty jednostek OSP ze środków dotacji KSRG:  

• remont części  strażnicy OSP Chrzelice (wymiana drzwi wejściowych) na łączną kwotę  
3 593 zł.  

DOTACJA MSWIA  

Zakupy z dotacji MSWiA:  

OSP Grabina 

• drabina pożarnicza,  

• sprzęt i armatura wodna.  

Na łączną kwotę 3 380 zł. 

Remonty jednostek OSP ze środków dotacji MSWiA:  

• remont  strażnicy OSP Prężyna na łączną kwotę 16 000 zł. 
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DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  

W 2019 r. wszystkie jednostki OSP gminy Biała miały możliwość otrzymania dotacji pod nazwą 
„Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w kwocie do 5000 zł.  
Z w/w dofinansowania skorzystało 12 jednostek OSP z terenu gminy. 

Jednostki OSP pozyskiwały przede wszystkim:  

• umundurowanie wyjściowe oraz koszarowe,   

• sprzęt szkoleniowy w zakresie ratownictwa medycznego,   

• armaturę wodną wykorzystywaną na zawodach sportowo-pożarniczych. 

W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony zakupiono: 

sprzęt i środki ochrony osobistej dla 13 jednostek OSP takie jak: pilarkę STIHL, wentylator 
oddymiający, agregat wysokociśnieniowy, węże tłoczne, hełmy strażackie, ubrania koszarowe, 
buty strażackie na łączną sumę  60 449 zł., z czego z WFOŚ i GW 30 180 zł., z budżetu gminy 
30 319 zł. 

TURNIEJE WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”:  

W dniu 20 marca 2019 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 15  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, tj. Białej, Chrzelicach, 
Grabinie, Ligocie Bialskiej, Łączniku, Nowej Wsi Prudnickiej, Olbrachcicach, Pogórzu i Śmiczu. 

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 Pogórze naprawa systemu DSP-15 615 zł 

2 OSP Grabina remont syreny alarmowej 2075 zł 

3 UM Biała 
zamontowano radiotelefon cyfrowy Motorola 
DM-2600 

2460 zł 

4 UM Biała 
zamontowano przełącznik antenowy do 
radiotelefonu cyfrowego 
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15. PARTNERSTWO GMINY I PROMOCJA 

W porozumieniu z innymi podmiotami Gmina Biała również realizowała swoje zadania będąc 
członkiem niżej wymienionych organizacji: 

• Partnerstwo gmin: Biała - Marienheide (Niemcy) 

• Partnerstwo gmin: Biała - Mĕsto Albrechtice (Czechy) 

• Partnerstwo gmin: Biała - Vlčice (Czechy) 

• Partnerstwo Borów Niemodlińskich 

• Partnerstwo Nyskie 2020 

• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

W 2019 r. 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 przedsięwzięcia realizowane we współpracy  
z naszymi partnerami zagranicznymi (Niemcami i Czechami). Wykaz przeprowadzonych 
projektów obrazuje poniższa tabela. 

Lp. Inicjatywa 

Partner zagraniczny 
inicjatywy  

(nazwa partnera oraz 
lokalizacja: region, kraj)  

Data  i miejsce 
inicjatywy 

Dziedziny 
współpracy  
w ramach 

inicjatywy* 

1. 

„Nasze pogranicze – 
doceniamy siebie i 

sąsiadów!” 

Město Albrechtice 
(Gmina Miasto 

Albrechtice), Kraj 
Morawskośląski, Czechy 

od 01.11.2018r. 
do 31.10 2019r.; 

Gmina Biała i 
Město Albrechtice 

M 

K 

T 

Celem projektu było 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. Przeprowadzono konkursy aktywizujące mieszkańców obu 
gmin, wzajemne wycieczki integrujące społeczności lokalne, a także wydano album 
promujący gminę Biała oraz ideę partnerstwa polsko-czeskiego. 
Projekt dofinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa polskiego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska z Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Pradziad. 

2. 
„W poszukiwaniu 

piękna żydowskich 
cmentarzy” 

Obec Osoblaha  
(Gmina Osoblaha),  

Kraj Morawskośląski, 
Czechy 

od 01.11.2018r. 
do 30.06.2019; 

Biała, Osoblaha 

K 

T 

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://www.boryniemodlinskie.pl/
http://biala.gmina.pl/1026/partnerstwo-nyskie-2020.html
http://biala.gmina.pl/60/stowarzyszenie-gmin-polskich-euroregionu-pradziad.html
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Celem przedsięwzięcia było 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. Przeprowadzono remont 
ogrodzenia kirkutu w Osoblasze oraz renowację znacznej części nagrobków. W Białej 
wybudowano ścieżkę pieszą 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) uświadomiły mieszkańcom i turystom niezwykle 
istotne elementy kultury obu partnerów, które na stałe wpisały się w promocję 
wspólnego obszaru. 

Projekt dofinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa polskiego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska z Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Pradziad. 

3. 

„Śląsk bez granic – 
nowe punkty 
widokowe” 

Obec Zátor (Gmina 
Zátor), Kraj 

Morawskośląski, Czechy. 

28.09.2018r.  
do nadal; 

Biała, Gmina Zátor 

K 

T 

W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-
Polska. 

Obecnie projekt  rekomendowany do wsparcia jako wniosek rezerwowy. 

W ramach inicjatywy planuje się: utworzenie punktów widokowych na wieży wodnej 
oraz wieży ciśnień w Białej w wyniku ich gruntownego remontu; budowę ścieżki 
pieszej od budynku Gminnego Centrum Kultury w Białej do wieży ciśnień wraz ze stacją 
ładowania rowerów elektrycznych. 

4. 

„Zapraszamy do 
nas! – lokalne 

tradycje i obchody 
przekraczają 

granice” 

Město Albrechtice 
(Gmina Miasto 

Albrechtice), Kraj 
Morawskośląski, Czechy 

Od 01.03.2019r. 
do 31.12.2019r.; 

Gmina Biała  
i Město 

Albrechtice 

M 

K 

T 

Celem inicjatywy była współpraca instytucji oraz społeczności lokalnych na obszarze 
pogranicza polsko-czeskiego, wzajemne poznanie i lepsze postrzeganie 
współegzystencji w regionie przygranicznym.  

Wspólny udział instytucji oraz wszystkich mieszkańców w wydarzeniach  
o szczególnym znaczeniu dla obydwu społeczności pozwolił na pokazanie lokalnych 
tradycji, zwyczajów i obchodów, a także zmniejszył poziom wszystkich barier  
i ograniczeń społecznych, które stoją na przeszkodzie koegzystencji na pograniczu. 
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Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska z Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Pradziad. 

5. 

„(Bez)graniczna 
kultura” 

 

Město Albrechtice 
(Gmina Miasto 

Albrechtice), Kraj 
Morawskośląski, Czechy 

01.11.2019r.  
do nadal; 

Gmina Biała  
i Město 

Albrechtice 

M 

K 

T 

Projekt dotyczy intensyfikacji kontaktów polsko-czeskich dla zmniejszenia dystansu 
między lokalnymi społecznościami. Zaangażowanie różnych grup społecznych  
i wiekowych oraz lokalnych społeczności we współpracę transgraniczną przyczyni się 
do: integracji na pograniczu, poznania kultury sąsiada, zmniejszenia dystansu  
i zniwelowania negatywnych stereotypów. 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska z Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Pradziad. 

6. 

„Zapobieganie 
procesom 

degradacji obiektów 
kulturowych  

i historycznych” 

Obec Osoblaha  
(Gmina Osoblaha),  

Kraj Morawskośląski, 
Czechy 

01.12.2019r.  
do nadal; 

Biała, Osoblaha 

K 

T 

Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. 

W ramach przedsięwzięcia zostanie udostępniony zabytek archeologiczny (grodzisko 
średniowieczne) na wzgórzu Kopiec wraz z późniejszym szańcem szwedzkim poprzez: 
uporządkowanie terenu, wyznaczenie ścieżek na pozostałościach fortyfikacji, montaż 
ławek, oświetlenia, tablic informacyjnych. 

7. 

„Muzyka 
fundamentem 

integracji narodów” 

Zakladni umĕlecka škola 
Jesenik 

Spolek přátel umĕni 
Jesenik 

|(Olomoucky kraj, 
Czechy) 

od 01.01.2019r. 
do 31.12.2019r; 

Gmina Biała 

M 

K 

S 

Niniejsza inicjatywa miała w szczególności za zadanie rozwiązać problem 
niewystarczającej współpracy pomiędzy najmłodszymi, artystycznymi i sportowymi 
środowiskami naszego pogranicza. Projekt obejmował cztery działania, z czego trzy to 
imprezy plenerowe, na których prezentowano i promowano najmłodszych artystów 
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(we wszystkich dziedzinach) oraz sportowców. Ostatnie działanie to wspólne polsko – 
czeskie warsztaty formacji tanecznych. 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska z Funduszu Mikroprojektów 
Euroregionu Pradziad. 

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Białej. 

8. 

„Bialska Parada 
Orkiestr Dętych” 

Dechový orchestr 
Zábřeh; 

Zábřeh − miasto w 
Czechach, w kraju 

ołomunieckim 

19.05.2019r.; 
Biała 

K 

Muzyczna impreza plenerowa, związana z przemarszem ulicami miasta orkiestr 
uczestniczących w paradzie oraz ich występem na scenie (stadion Miejski). 

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Białej. 

9. 

Wymiana uczniów 

Gesamtschule 
Marienheide, 

Nadrenia Północna –
Westfalia, Niemcy. 

04-08.06.2019r. 
Łącznik, Gmina 

Biała 

M 

K 

E 

Celem przyjazdu niemieckich uczniów do Gminy Biała było zawarcie nowych 
kontaktów zagranicznych, poznanie życia codziennego oraz walorów przyrodniczo-
kulturalnych partnerskiego obszaru. 

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku. 

* 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. 
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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, między innymi: 
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, broszur, map, ulotek i innych materiałów rozpowszechnianych np. w formie 
gadżetów promocyjnych z nadrukiem herbu Białej. 

• nagrody, wyróżnienia, rankingi, konkursy 

Nominacja Kapituły Redakcji „Nowej Trybuny Opolskiej” do tytułu Osobowość Roku 2019 Pani 
Marii Klimowicz – dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, w kategorii Działalność 
społeczna i charytatywna. Kapituła doceniła wkład w życie lokalnej społeczności, przyznając 
nominację w szczególności za wyprowadzenie działalności OPS na ulice, poprzez organizację 
happeningów z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. 

 

16. DZIAŁANIA  ADMINISTRACYJNE  

Burmistrz Białej  jako organ wykonawczy gminy wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Białej oraz 
realizuje zadania gminy – własne, zlecone określone merytorycznymi ustawami.  

Zadania gminy, o których mowa wyżej, Burmistrz  realizuje przy pomocy pracowników Urzędu 
Miejskiego w Białej. Wykonując zadania organu wykonawczego wydawane są decyzje, 
zezwolenia, postanowienia czy zaświadczenia. 

http://www.bip.biala.gmina.pl/
http://www.biala.gmina.pl/
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Wg stanu na m-c grudzień 2019 w Urzędzie zatrudnionych było ogółem 50 pracowników  
(stanowiska urzędnicze i pracownicy fizyczni) w tym 6 osób przebywało na tzw. urlopie 
rodzicielskim  (urlop macierzyński , urlop wychowawczy). 

Grupę zatrudnionych pracowników na stanowiskach  urzędniczych w tym kierowniczych 
urzędniczych stanowi 36 osób. 

DECYZJE, ZEZWOLENIA 

W 2019 roku ilość i zakres wydanych decyzji administracyjnych (zezwoleń) była następująca: 

• wymiar podatków  lokalnych  - 3.813 

• zmiany wymiaru podatków lokalnych - 287 

• zwolnienia  i ulgi  w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów - 34 

• ulgi  inwestycyjne  w podatku rolnym - 10 

• umorzenia podatków lokalnych  - 62 

• odroczenia i rozłożenia na raty podatków lokalnych - 22 

• wysokości ustalenia podatku od nieruchomości - 2 

• zwolnienia z podatku od nieruchomości jako pomoc inwestycyjna - 1 

• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej - 1020 

• przyznania dodatków mieszkaniowych - 106 

• odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych - 11 

• przyznania dodatków energetycznych - 59 

• odmowy przyznania dodatków energetycznych - 5 

• środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia (opinia) - 1  

• zgoda na wycinkę drzew - 22 oraz przyjęto 98 zgłoszeń o wycinkę drzew (bez 
konieczności wydania zezwolenia) 

• świadczeń osobistych na rzecz obrony - 10 

• wymeldowania i zameldowania - 4 

• wpisania do rejestru wyborców - 1 

• przyznania pracodawcom dofinansowania kształcenia  pracowników młodocianych - 29 

• oddania nieruchomości w trwały zarząd - 9 

• podziału nieruchomości - 22 

• rozgraniczenia nieruchomości - 7 

• o warunkach zabudowy - 31 

• o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9 

• zajęcia pasa drogowego na czas robót  - 7 

• umieszczenie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 7 

• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 16 stałych  oraz 15 jednorazowych 

• wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 3 
 

W 2019 roku wniesione zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dwa odwołania 
od decyzji wydanych przez Burmistrza. Wydane decyzje  dotyczyły:   ustalenia wysokości opłaty 
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umorzenia postępowania administracyjnego 
w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez składowanie odpadów.  

W obydwu przypadkach w postepowaniu odwoławczym decyzje zostały uchylone przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazane do ponownego rozpatrzenia. 

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA  

 
Wiele istotnych decyzji dla gminy jako wspólnoty samorządowej jak i dla jednostki czyli Urzędu 
Miejskiego w Białej, podejmowanych jest przez Burmistrza w formie zarządzeń. 

Zarządzenia te podzielone są w Urzędzie na 2 grupy: zarządzenia Burmistrza działającego jako 
organ wykonawczy gminy oraz jako kierownika  jednostki (Urzędu). 

Statystyka wydanych zarządzeń jest następująca: 

• Zarządzenia Burmistrza jako organu gminy; ogółem 212, zakres tematyczny: 
zmiany planu finansowego - 47 zarządzeń 
zmiany do budżetu gminy - 41 zarządzeń 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej - 30 zarządzeń 
gospodarowanie nieruchomościami gminnymi - 39 zarządzeń 
prawy oświatowe - 9 zarządzeń 
pozostałe zarządzenia (m. in. gospodarka komunalna, zamówienia publiczne, obrona 
cywilna - 46 zarządzeń 

• Zarządzenia Burmistrza jako kierownika Urzędu Miejskiego w Białej: ogółem 39,  
zakres tematyczny: 
sprawy finansowe  - 14 zarządzeń 
zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu - 5 zarządzeń 
zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu - 2 zarządzenia 
zabór pracownicy i służba przygotowawcza - 4 zarządzenia 
pozostałe zarządzenia (m.in. kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, informacji 
niejawnych) - 14 zarządzeń 

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. 
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 Zestawienie liczby przyjętych i prawidłowo    przekształconych wniosków w roku 2019 i 2018 

 

 Rok 2019 Rok 2018 

-    założenie działalności 27 35 

-    dokonanie zmiany we wpisie 108 155 

-    zawieszenie prowadzonej działalności                                       43 39 

-    wznowienie działalność 20 23 

-    zakończenie działalności                                                            217 274 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. było zarejestrowanych 450 podmiotów gospodarczych, 
które miały główne miejsce wykonywania działalności na terenie Gminy Biała. Wśród tych 
przedsiębiorców, 18 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. 

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. 

   Istotną zmianą począwszy od stycznia 2019 roku było to, iż uprawnienia do posiadania 
karty przyznano również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 

Z uwagi na rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do korzystania z programu, liczba 
wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny złożonych w 2019 r. była zdecydowanie wyższa niż  
w roku 2018 i przedstawiała się następująco: 

 
 

2019 r. 2018 r. 

1. 
Liczba  wniosków o wydanie  Karty Dużej Rodziny rodzinom 
z co najmniej 3 dzieci 

29 24 

2. 
Liczba  wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny wyłącznie 
rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci 

131 - 

3. 
Liczba wniosków o przedłużenie terminu ważności karty dla 
członka rodziny, który był wcześniej jej posiadaczem 

16 6 

4. Liczba  wniosków o wydanie duplikatu karty               3 1 
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5. 
Liczba wniosków o przyznanie formy elektronicznej jako 
dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny 

8             1 

6. 
Liczba wniosków o przyznanie karty dla nowego członka 
rodziny 

1 0 

Liczba wniosków ogółem 188 32 

 

 Wszystkie przyjęte wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, nie wydano żadnej decyzji 
o odmowie przyznania karty. W wyniku rozpatrzenia ww. wniosków, przyznano: 

• 403 karty w formie tradycyjnej (karta plastikowa), 

• 107 kart w formie elektronicznej (aplikacja na telefon), 

• 107 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 2019 r. wpłynęło 135 wniosków o przyznanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,  
tj. o 79 wniosków więcej niż w roku 2018. Na wzrost liczby wniosków wpłynęło nadanie 
uprawnień do posiadania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy w przeszłości mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Osoby te, składając wniosek o wydanie Karty Dużej 
Rodziny, wnioskowały jednocześnie o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dla  osób 
powyżej 60 roku życia. 

Zestawienie wniosków przyjętych w latach 2018 i 2019 przedstawia się następująco: 

 2019 r. 2018 r. 

1. 
Liczba  wniosków o przyznanie karty dla osób powyżej 
60 roku życia 

106 27 

2. 
Liczba  wniosków o przyznanie karty dla rodzin z co 
najmniej 2 dzieci 

27 28 

3. 
Liczba  wniosków o przyznanie karty dla rodziny  
z dzieckiem niepełnosprawnym 

2 1 

Liczba wniosków ogółem 135 56 
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 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. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE I  DODATKI ENERGETYCZNE 

 
Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Urząd Miejski w Białej realizował wypłatę dodatków 
mieszkaniowych i dodatków energetycznych 

 

DODATKI MIESZKANIOWE  

 
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wpłynęło 117  wniosków, z tego pozytywnie 
rozpatrzono 106 wniosków, negatywnie 11 wniosków. 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę ogółem  127.972,90 zł, wg grup 
najemców  mieszkań, którym wypłaconych dodatków kwoty te  przedstawiały się następująco: 

• mieszkania tworzące zasób gminy – 83.347,45 zł w tym lokale socjalne 6.825,83 zł 

• mieszkania spółdzielcze – 22.846,02 zł, 

• mieszkania wykupione od gminy – 16.804,47 zł, 

• pozostałe (prywatne) – 4.974,96 zł. 

 

DODATKI ENERGETYCZNE  

 
W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. dokonano wypłaty dodatków energetycznych na 
kwotę 5.311,97 zł (w tym koszty obsługi zadania 106,24 zł). Do tut. Urzędu wpłynęły 64 
wnioski, z których 59 rozpatrzono pozytywnie, 5 negatywnie. Całość zadania finansowana była 
w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.  

W budżecie Gminy zarezerwowano na 2019 r. środki w wysokości 150.610,73 zł na wypłatę 
dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zostały 
wypłacone na kwotę 133.391,11 zł razem, co stanowi 88,57% wykonania planu rocznego.  

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH  

 
Wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, przyjętych zostało 872 wnioski  
o wydanie dowodu osobistego, które po spersonalizowaniu  przekazano elektronicznie do 
podmiotu wykonującego dowody osobiste. Wykonane dowody zostały wydane 
wnioskodawcom. 

 



 

154 

 

 

 

ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO  

 
Funkcjonujący w Gminie Biała Urząd Stanu Cywilnego realizuje katalog zadań określonych  
w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego  jak i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zadania 
te wykonywane są przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.    

W roku 2019 w  księgach rejestrowych  USC zarejestrowanych zostało łącznie 213 aktów stanu 
cywilnego, z tego: 

• 28 aktów urodzeń  ( akty wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego) 

• 127 aktów zgonów 

• 58 aktów małżeństw w tym: 17 ślubów cywilnych (2 udzielone poza lokalem USC),  
35 ślubów konkordatowych oraz 6 wpisanych na podstawie aktów zagranicznych 

Kierownik USC w przeciągu roku 2019 wydał 19 decyzji administracyjnych w sprawie zmian 
imion i nazwisk. O decyzji tych nie były wnoszone odwołania do organu odwoławczego. 

 

17. PODSUMOWANIE 

Sporządzony i przedłożony Raport o stanie Gminy Biała za rok 2019, zawiera informacje 
i statystyki dotyczącego tego co zostało zrealizowane w samorządzie gminnym na przestrzeni 
dwunastu miesięcy ubiegłego roku.  

Był to okres  intensywnych działań inwestycyjnych w wielu obszarach , w tym  nowych zadań, 
jak i kontynuacja  rozpoczętych w  roku poprzednim  oraz  realizacji wszystkich zadań własnych, 
zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z merytorycznych ustaw. 

Na realizację wielu zadań, oprócz środków z budżetu gminy, pozyskiwane  były środki ze źródeł 
zewnętrznych. Pozyskanie znacznych środków zewnętrznych to efekt dużej aktywności, 
skuteczności Gminy w aplikowaniu o środki unijne i ze źródeł krajowych. 

Szczególnie istotnym do podkreślenia zadaniem, które zostało rozpoczęte w 2018 roku 
a zasadnicza jego część  wykonana w roku  2019  to: Rewitalizacja centrum miasta Biała.  Zakres 
tego zadania objął  3 obszary: 

• przebudowa  rynku wraz z parkingami 

• rewitalizacja budynku po dawnej stolarni przy ul. Kościuszki 

• budowa placu za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Prudnickiej 

Po zakończeniu tego przedsięwzięcia , miasto  Biała  w szczególności jego centrum ,wizualnie 
zmieniło  się  dużym zakresie jak i  również funkcjonalność niektórych obiektów czy otoczenia  
wokół nich. Wyrazem tego jest całkowita adaptacja i zagospodarowanie budynku byłej 
stolarni, gdzie  w obiekcie między innymi  funkcjonuje biblioteka publiczna jak i nowo powstały 
klub Seniora. 

Miniony rok był rokiem szczególnym jeśli chodzi o poprawę infrastruktury drogowej, poprzez 
duże nakłady finansowe i wykonanie wielu inwestycji związanych z przebudową czy 
remontami dróg gminnych  w mieście jaki  wielu sołectwach gminy   oraz dróg  wewnętrznych 
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– transportu rolnego  w sołectwach. Istotnym  działaniem w tym obszarze była również dotacja 
gminy do  rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Pogórze-Łącznik. Poprzez realizację tych 
zadań  nastąpiła poprawa życia mieszkańców jaki i wzrosło bezpieczeństwo. 

Istotnym , kontynuowanym  z roku poprzedniego zadaniem było  zadanie Termomodernizacji 
obiektu szkolnego Białej jak i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Efektem więc jest 
poprawa ochrony środowiska oraz poprawa komfortu nauki i pracy. 

Oprócz projektów  tzw. „inwestycyjnych”, realizowane były projekty i działania z tym związane 
mające na celu uaktywnić czy zintegrować mieszkańców . Przykładem tego jest  między innymi 
utworzenie w Białej klubu Seniora jak i projekty realizowane z partnerami zagranicznymi. 

Gmina realizując zadania  stara się podejmować takie działania aby  w jak największym 
zakresie spełniać oczekiwania mieszkańców. Za względu na obszar gminy,  a szczególnie ilość 
miejscowości  (miasto i 30 sołectw), jest jeszcze wiele  oczekiwań  mieszkańców i tym  samym 
zadań do wykonania. 

W środowisku lokalnym, w sołectwach, niektóre oczekiwania (wymagające mniejszych  
nakładów finansowych)  mieszkańców mogą być zrealizowane poprzez wykorzystywanie  
funkcjonującego  już  w naszej Gminie od lat ,  również w roku 2019 , Funduszu Sołeckiego. 
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.  

Podkreślone w podsumowaniu działania Gminy jak i opisane w Raporcie wpisują się w cele 
strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych. 

Zrównoważony rozwój Gminy Biała i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dalsze 
realizowane inwestycje, potrzebne działania społeczne, ciekawe wydarzenia kulturalne  
i sportowe to główne wyznaczniki działań na kolejne lata. 

 

 

                                                                                                     Burmistrz  Białej 

                                                                                                      Edward   Plicko 


