
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od  5 sierpnia   2011 do dnia 5 września  2011r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 
1. Wydano 1  zarządzenie w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu działki 1316/1 

położonej w Białej ( sprzedawcą była spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej) 

 

2. Wydano postanowienia i decyzje: 

-  1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego w  Śmiczu  

-  3 decyzje zatwierdzające podziały działek w Białej 

 

3. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych na nowo wybudowanych 

budynkach w Białej i Łączniku. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU INŻYNIERII KOMUNALNEJ I 

INWESTYCJI : 
 

1. Trwają prace związane z budową dróg ulic (Kochanowskiego, Eichendorfa, Asnyka i 

Św. Kamila w Białej. Wykonawcą zadania jest firma „BERIW” z siedzibą w Ligocie 

Prószkowskiej wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie 

zrealizowane w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych (tzw. 

Schetynówka). 

2. Na ukończeniu są prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

we wsi Śmicz. Wykonawcą zadania jest firma wyłoniona w drodze przetargu 

nieograniczonego tj: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Brzegu. 

Zadanie współfinansowane ze środków FOGR. 

3. W dniu 24.08 zostały zakończone roboty związane z demontażem eternitu na dachu 

budynku komunalnego we wsi Miłowice 9a. 

4. Wydano 9 zaświadczeń zaświadczeń przeznaczeniu działek w m.p.z.p. 

5. Wykonano 2 wypisy i wyrysy z m.p.z.p. 

6. Wydano 10 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

7. W związku z trwającą inwentaryzacją budynku komunalnego przy ul. Prudnickiej 8, 

wykonano inwentaryzację przewodów kominowych. 

8. W budynku komunalnym Prudnicka 7, celem ograniczenia kosztów centralnego 

ogrzewania – na grzejnikach zostały zamontowane termostaty, a na klatce schodowej 

dokonano demontażu grzejników. 

9. Zostały zabezpieczone schody wejściowe do budynku przy ul. Składowej 1 – 

całkowity remont zostanie dokonany przez grupę remontową BOSS w Białej do końca 

września br. 

10. Dokonano rozbiórki muru betonowego łącznie z fundamentem na posesji w Śmiczu 

72 (Dom Nauczyciela). Wykonawcą zadania była grupa remontowa BOSS w Białej. 

11. Po sierpniowych opadach deszczu wykonano naprawy zapadniętych odcinków 

chodnika przy ul. Kilińskiego i ul. Prudnickiej oraz wykonano poprawę utwardzenia 

wjazdu na posesję Prudnik 25. 



12. Wykonane utwardzenia podwórka posesji 1-go Maja 36 (po zasypanym zbiorniku na 

ścieki bytowe). 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ŚRODOWISKA  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ 

Przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie określenia trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej w Gminie Biała. 

1. Przeprowadzono konkurs koron dożynkowych na dożynkach gminnych we wsi Śmicz. 

Pierwsze miejsce otrzymała korona ze Śmicza, drugie korona z Grabiny i trzecie 

miejsce korona z Olbrachcic. 

2. Wydano 6 decyzji na wycinkę drzew. 

3. Przeprowadzono 1 postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej oraz 

przygotowano 2 informacje o braku potrzeby przeprowadzania procedury o wydanie 

decyzji środowiskowej. 

4. Przygotowano wniosek o do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu o dotację na zadanie „Wymiana pokrycia dachowego z 

płyt eternitowych na pokrycie z dachówki budynku mieszkalnego przy ulicy 

Kościuszki 16 w Białej”. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU FINANSOWEGO I PODATKÓW : 
 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 
 

W okresie od 4 sierpnia 1 września 2011 r. wydane zostały 2 zarządzenia w sprawie zmian 

budżetu Gminy Biała na 2011, w których: 

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.396 zł., w tym na: 

 Zasiłki okresowe  – 6.000 zł., 

 Prace komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 

396 zł. 

 

Równocześnie wydano 3 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy 

Biała. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń podatków w 

okresie między sesjami 

 

Wydano 16  zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

UMORZENIA 

1. Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie należności z tytułu czynszu, rozpatrzone zostały 

pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 91,40 zł.  

 

ODROCZENIA  



1. Wpłynęły 2 wnioski na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu, które 

zostały pozytywnie rozpatrzone. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY  

1. Wpłynęły 2 wnioski o rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu, które zostały 

pozytywnie rozpatrzone. 

 

 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 4 sierpnia 1 września 2011 r. wydane zostały 2 zarządzenia w sprawie zmian 

budżetu Gminy Biała na 2011, w których: 

2. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.396 zł., w tym na: 

 Zasiłki okresowe  – 6.000 zł., 

 Prace komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 

396 zł. 

 

Równocześnie wydano 3 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy 

Biała,  

 

 

Biała, dnia 5 września  2011r.   

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


