
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od 3 sierpnia  2012 do dnia  18 września   2012r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 
Zostaną przedstawione na następnej sesji . 

 
 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

INWESTYCJI  I  OCHRONY ŚRODOWISKA: 
 

1. Zakończono remont nawierzchni Rynku w Białej. 

2. Odnowiono oznakowanie poziome dróg gminnych w zakresie przejść dla pieszych oraz 

parkingów. 

3. Zakończono łatanie dróg gminnych. 

4. Zakończono remont mieszkania przy ul. Czarnej 2, 

5. Zakończono montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Białej, Olbrachcicach, 

Józefowie oraz Miłowicach. 

6. Zakończono budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Wilkowie. 

7. Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w Otokach. 

8. Zakończono prace przy budowie boiska wielkofunkcyjnego w Łączniku. 

9. Rozpoczęto wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych na terenie Gminy. 

10. Podpisano umowy na : 

- remont elewacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, 

- rewaloryzację murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej oraz  pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru nad robotami 

11. Kontynuowane są dostawy kamienia na remonty dróg gminnych. 

12. Wybudowano trzon kuchenny z podkową w lokalu przy ul. Góra Wolności 3. 

13. Naprawiono dwa mostki na drodze gminnej w Radostyni. 

14. Ogłoszono przetargi na remont budynków komunalnych ul. Kościuszki 3 i Plac 

Zamkowy 8 oraz na remonty dróg gminnych w Wilkowie i Józefowie. 

15. Zakończono prace przy przebudowie chodnika w Gostomii 

16. Wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy.  

17. Wydano 22 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

18. Wykonano 7 wypisy i wyrysy z m.p.z.p 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ROLNICTWA   I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ: 

1. Podpisano umowę z firmą Herkules Ryszard Syska na: „Wykonanie i montaż siłowni 

zewnętrznych w miejscowości Pogórze”. Koszt zadania to 35 134,95 zł brutto, termin 

realizacji do 21 września 2012r. 

2. Podpisano umowę z Drukarnią Sady w Krapkowicach na: „Wykonanie edycji folderu 

Gminy Biała (1000 egzemplarzy)”, koszt zadania to 24 600,00 zł. Termin wykonania 

do 28 września 2012r. 

3. Podpisano umowę z Zakładem Murarskim Lata Rudolf z Prężyny na: „Wykonanie 

remontu Świetlicy w Prężynie”. Termin wykonania do 31 października 2012, koszt 

zadania: 50 835,64 zł.  



4. Unieważniono przetarg nieograniczony pn: „Rewaloryzacja odcinka murów obronnych 

przy ul. Szkolnej w Białej”, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 

5. Unieważniono przetarg nieograniczony pn: „Dostawa i montaż kolektorów solarnych 

na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku”, ponieważ cena najniższej oferty 

przewyższała kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

6. Ogłoszono przetarg nieograniczony oraz podpisano umowę na zadanie pn: „Remont 

elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej ” Otwarcie ofert nastąpiło 28 

sierpnia, do przetargu startowały 3 firmy. Wygrała firma Wodociągi i Kanalizacja w 

Białej koszt zadania to 68 500,39 zł. Termin wykonania w/w zadania to 30 październik 

2012r. 

7. Ogłoszono przetarg nieograniczony i podpisano umowę na zadanie pn: „Rewaloryzacja 

odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej”. Do przetargu startowały 4 

firmy, wygrała firma RAM Sp. z o. o. z siedziba w Opolu. Koszt zadania to 271 

066,85zł, a termin realizacji zamówienia to 30 listopada 2012r.  

8. Ogłoszono przetarg nieograniczony za zadanie pn: Zakup usług edukacyjnych 

obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i 

gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2 Szkoła 

horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania ofert mija 20 września 

2012r. Termin wykonania zamówienia do 15 czerwca 2013r.  

9. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn: „ Remont budynków mieszkalnych 

na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3”. Termin składania ofert mija 28 września 

2012r. Termin realizacji zadania to: 

- remont elewacji i dachu ul. Plac Zamkowy 8 – 15.12.2012 r. 

- remont elewacji ul. Kościuszki 3 – 15.12.2012 r. 

- remont mieszkania ul. Plac Zamkowy 8 – 28.02.2013 r. 

10. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Remont odcinków dróg gminnych 

w m. Józefów oraz Wilków”. Termin składania ofert mija 02 października 2012r. 

Termin realizacji zadania do 09 listopada 2012r.  

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 
 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 
 

W okresie od 3 sierpnia 2012 r. do 18 września 2012 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2012, w których 

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 63.555 zł. z przeznaczeniem na: 

 pomoc państwa w zakresie dożywiania – 16.088 zł. 

 wyprawkę szkolną – 8.559 zł. 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.000 zł. 

 zasiłki stałe – 37.908 zł. 

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie zmian 

planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków 

majątkowych. 

2) wydano 4 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. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 



Wydano 24 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynął 1 wniosek na umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych, który 

rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 78 zł.  

 

ODROCZENIA  

Wpłynęły 2 wnioski od osób prawnych na odroczenie podatku na kwotę 6.287 zł., które 

rozpatrzone zostały pozytywnie. 

 

W miesiącu wrześniu br. wydawane są decyzje o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie paliwa. 

 

 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 
 11.08.2012r w otwarciu I Zawodów Kolarstwa Przełajowego organizowanego w parku 

w Białej przez Klub MTB Biała. 

 12.08.2012r. w międzynarodowych zawodach strażackich w Chrzelicach 

 18.08.2012 w uroczystości 100- lecia OSP Nowa Wieś Prudnicka 

 19.08.2012r w dożynkach wiejskich w Pogórzu 

 25.08.2012r. w samorządowych zawodach w wyścigu drezyn organizowanych w Białej 

 31.08.2012r. w Konferencji pt. „Opolszczyzna – Specjalna Strefa Demograficzna” 

 2.09.2012r. w Powiatowo – Gminnych  dożynkach w Gostomi.  

 7.09.2012r. uroczystym otwarciu Filharmonii Opolskiej po remoncie 

 9.09.2012r. w dożynkach gminnych w Twardawie  -gmina Głogówek oraz dożynkach 

wiejskich w Łączniku podczas których uroczyście otwarto i poświęcono nowe obiekty : 

mini Orlik oraz plac zabaw 

 12.09 2012r. w Konferencji „ Bariery i perspektywy rozwoju przedsiębiorstw na wsi” 

 

 

 

Biała, dnia 18 września  2012 r.  

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 
 

 

 


