
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  12 września  2014r.  do dnia  23 października  2014 r. 
 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 W dniu 16 września 2014 roku wydano zarządzenie w sprawie przeznaczenia do 

wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w na całym 

terenie Gminy Biała  

 Zawarto 45 umów dzierżawy gruntów na okres do 3 lat. 

 

 W dniu 30 września  2014   roku  wydano  zarządzenia w sprawie przeznaczenia do 

dzierżawy działki 1294/8  położonej w Białej 

 

 W dniu 29 września  2014 roku zawarto akty notarialne:  

-  umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Dębinie ul. Główna 22, nabywcą za cenę  

24 653,00 zł zostali Natalia i Franciszek Wilczyńscy, którzy w dniu 5 września wygrali 

przetarg na nabycie tej nieruchomości.  

 - umowę sprzedaży działki 413/28 położonej w Krobuszu, nabywcami za cenę 4 453,00 zł 

zostali Wojciech Kaliciński i Urszula Piontek, którzy w dniu 5 września wygrali przetarg na 

nabycie tej działki.  

 W dniu 22 października  2014 roku zawarto akt notarialny 

 –umowę sprzedaży działek 112/29 i 113/29 położonych w Solcu, nabywcami za kwotę 

5736,72 zł brutto zostali Damian i Kamila Badura, którzy w dniu 5 września wygrali 

przetarg na nabycie tej nieruchomości.  

- umowę sprzedaży działki 229/47 położonej w Radostyni, nabywcami za kwotę 25 166,00 

zł zostali Artur i Gizela Ernst, którzy w dniu 5 września wygrali przetarg na nabycie tej 

działki.  

 

 W dniu 8 października 2014 roku opublikowano ogłoszenie o przetargu na sprzedaż: działki 

gruntu 31 o pow. 0,5110 ha położonej w Solcu oraz o rokowaniach na sprzedaż lokalu 

użytkowego nr 1u położonego w Białej ul. Rynek 13. Przetarg i rokowania odbędą się w 

dniu 14 listopada 2014 roku.  

 W dniu 10 października  2014 roku odbył się  przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego 4u 

położonego w Białej ul. Rynek 14, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 
 

 Prowadzone są prace budowlane na budynku komunalnym ul. Moniuszki  3 w Białej. 

 Wymieniono okna w świetlicy wiejskiej w Miłowicach 

 Prowadzone są prace przy zagospodarowaniu terenu boiska w Chrzelicach. 

 Prowadzone są prace przy budowie boiska do piłki siatkowej w Laskowcu. 

 Wykonywane się alejki  na cmentarzu komunalnym  w Białej. 

 Wykonano remont klatki schodowej w budynku ul. Kościuszki 3. Wykonywany jest  

remont klatki schodowej w budynku ul. Składowa. 

 Ustawiono wiatę przystankową w Chrzelicach przy drodze powiatowej w ramach 

funduszu sołeckiego. 



 Zawarto umowę na ocieplenie świetlicy wiejskiej w Prężynie. 

 Zawarto umowy na wykonie dokumentacji technicznej na remont budynków 

komunalnych ul. 1-go Maja 44 i 36.  

 Zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Prudnickiej i Traugutta w 

Białej oraz na drodze wojewódzkiej w Łączniku ( obok przystanku autobusowego) z 

terminem wykonania w miesiącach październik i listopad.  

 Przeprowadzono nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach funduszu 

sołeckiego. Wpłynęło 30 wniosków.  

 Złożono wniosek do WFOŚIGW o dofinansowanie kampanii edukacyjnej związanej z 

gospodarką odpadami . 

 Wydano 24 decyzje zezwalających na usunięcie drzew. 

 Wydano 5 decyzji przyznających dodatek energetyczny. 

 Wydano 14 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 12 września 2014 r. do 22 października 2014 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 7 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014, w których 

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 383.767 zł z przeznaczeniem na: 

 zadania z zakresu pomocy społecznej – 241.428 zł 

 wypłatę dodatku energetycznego – 2.300 zł 

 stypendia dla uczniów – 18.400 zł 

 przeprowadzenie wyborów samorządowych – 121.639 zł 

2) wydano 7 zarządzeń w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

3) wydano 8 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

W ramach zmian w grupie wydatków ostatecznie rozdysponowana została rezerwa ogólna w 

kwocie 57.000 zł., którą przeznaczono na: 

 dotację dla LZS w wysokości 10.000 zł 

 bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 47.000 zł. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 19 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

 

 

UMORZENIA 

Wpłynęło  11 wniosków o umorzenie podatków, które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia 

dokonano na kwotę 1.326 zł.  

 

ODROCZENIA  

Wpłynęły 5 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku, które rozpatrzono 

pozytywnie.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 



 

ROZŁOŻENIA NA RATY należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

Wpłynęły 2 wnioski, który rozpatrzono pozytywnie, ze względu na złą sytuację finansową 

dłużnika. 

UMORZENIA CZYNSZU 

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

pozytywnie. Umorzenia dokonano na łączną kwotę 140 zł (wzięto pod uwagę charakter  prow

adzonej działalności). 

ODPRACOWANIE zaległości z tytułu czynszu 

Wpłynął jeden wniosek o odpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lokalu użytkowego. 

W miesiącu wrześniu odpracowano zaległości czynszowe w kwocie 72,00 zł. 

 

W okresie między sesjami przyjęto 10 wniosków o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i 

Seniora i 7 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

 
 

SPRAWY Z ZAKRESU PROMOCJI  I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: 

 

 Dnia 02.10.2014 r. podpisano porozumienie o współpracy w projekcie pn. „Krok do 

samodzielności” realizowanym przez Fundację Aktywizacja, działającą poprzez 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddział w 

Opolu. Niniejszy projekt realizowany jest w e-Centrum w Solcu, ze środków PFRON, 

w okresie od października 2014 do marca 2015. Celem projektu jest zwiększenie 

samodzielności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych. 

 W dniu 21.10.2014 r. udział w konferencji inaugurującej realizację projektu pn. 

„Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 

terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

oraz środków krajowych. Celem projektu jest wypracowanie wspólnych rozwiązań i 

mechanizmów pobudzających wzrost gospodarczy, zmniejszających bezrobocie i 

poprawiających jakość życia na obszarze objętym projektem. 

 

 



UCZESTNICZYŁEM  :  

 13 września  br.  w obchodach 60 lecia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w 

Rostkowicach 

 14 września br. w dożynkach powiatowych zorganizowanych w miejscowości 

Dytmarów – Gmina Lubrza 

 16 września br. w zebraniu sołectwa „ Przedmieście” w Białej 

 18 września br.  w zebraniu sołectwa Śmicz 

 25 września br. w zebraniu sołectwa Wilków 

 26 września br. w zebraniu sołectwa  Mokra 

 7 października br.  w spotkaniu z przedsiębiorcami Gminy Biała zorganizowanym 

przez Powiatowy Urząd Pracy  

 16 października br. w obchodach 20 lecia Ustronianki w Białej 

 20 października br. w przekazaniu samochodu pożarniczego Mercedes jednoscte OSP 

Ogiernicze 

 

Biała, dnia   23 października  2014r.      

 
Burmistrz Białej  

 

Arnold Hindera 


