
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  24 października  2014r.  do dnia  13 listopada  2014 r. 
 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 położonej w Solcu , nie zgłosił się żaden kupujący. 

 Na ogłoszone rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u położonego w Białej ul. 

Rynek 13 wpłynęła 1 oferta kupna. 

 Wydano 3 decyzje zatwierdzające podziały geodezyjne działek położonych w Śmiczu, 

w Białej i w Radostyni 

 Wydano 1 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości położonej w Krobuszu 

 Wszczęto postepowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej w Józefowie 

 Wydano 1 postanowienie – opinię o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 
 

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

 Prowadzone są prace przy zagospodarowaniu terenów boisk w Chrzelicach, Grabinie i 

Gostomi. 

 Zakończono prace przy budowie boiska do siatkówki w Radostynii. 

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

 Wykonywane się alejki  na cmentarzu komunalnym  w Białej. 

 Wykonywany jest  remont klatki schodowej w budynku ul. Składowa. 

 Prowadzone są prace budowlane przy przebudowie drogi – ul. Nowej w Łączniku. 

 Prowadzone są prace przy budowie centralnego ogrzewania oraz ociepleniu świetlicy 

wiejskiej w Prężynie. 

 Wykonywane są prace przy rozbudowie oświetlenia ulicznego na ul. Prudnickiej         

i Traugutta w Białej oraz na drodze wojewódzkiej w Łączniku ( obok przystanku 

autobusowego) .  

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy usługi odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych gminy Biała. Najniższa oferta : P.P.H.U. Komunalnik Nysa 

 Wydawano 1 decyzje o warunkach zabudowy . 

 Wydano 1 postanowienie w sprawie podziału nieruchomości. 

 Wydano 12 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. 

 Wydano 1 decyzję przyznających dodatek energetyczny. 

 Wydano 5 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, w tym jedną negatywną. 

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

 

W okresie od 23 października 2014 r. do 13 listopada 2014 r. w zakresie budżetu gminy 

Biała: 

1) wydano 3 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014, w których: 



a)  zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 314.712 zł                          

z przeznaczeniem na: 

 zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 308.971 zł 

 zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.192 zł 

 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.549 zł 

b) zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.529 zł, które 

przeznaczone były na zakup wyprawki szkolnej, zmniejszenia dokonano na 

podstawie faktycznego wykorzystania środków 

2) wydano 3 zarządzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

3) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 
 

 

 
 

SPRAWY Z ZAKRESU PROMOCJI  I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: 

 Zakończono realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 

2007-2013: 

1. 1.1 „Wykonanie boiska do piłki nożnej w Pogórzu” 

Przedmiotowa operacja niewątpliwie wpłynie na podwyższenie warunków i 

standardów przypisanych wymogom dotyczącym funkcjonowania boisk sportowych, 

w wyniku czego docelowo będzie można uzyskać stosowną licencję do rozgrywek 

piłkarskich. 

1.2.„Wykonanie boiska do siatkówki w Radostyni” 

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwijania rekreacji na obszarze 

Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła”, dzięki budowie boiska do piłki 

siatkowej, co wpłynie na poprawę jakości istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej i 

unowocześnienie tejże bazy. 

 

UCZESTNICZYŁEM  :  

 21 października 2014r. – spotkanie z członkami White MTB Team Biała 

 10 listopada 2014r. spotkanie z mieszkańcami Wilkowa z okazji marcinkowego święta 

oraz 70 rocznicy urodzin sołtysa 

 12 listopada w uroczystym przekazaniu samochodu pożarniczego jednostce OSP w 

Gostomi. 

 

 

 

Biała, dnia  13 listopada   2014r.      

 
Burmistrz Białej  

 

Arnold Hindera 

 


