
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od 9 listopada   2012 do dnia  29 listopada  2012r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

1. W dniu 21 listopada 2012 roku wydano następujące  zarządzenia w sprawie gospodarki 

nieruchomościami: 

-  w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jednorodzinnego budynku 

mieszkalnego położonego w Pogórzu 163   

- w sprawie przystąpienia do rokowań na sprzedaż działki budowlanej 187/3  położonej w 

Miłowicach 

- w sprawie udzielenia 50% bonifikaty nabywcom działek 164/2 i 164/3 położonych w 

Kolnowicach, a przeznaczonych na poszerzenie dotychczas posiadanych nieruchomości.  

2.  W dniu 16 listopada 2012 roku odbył się I przetarg na sprzedaż działki 658/184 o pow. 

0,2320 ha , przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

3. Decyzją Wojewody Opolskiego skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działki stanowiące    

      drogi położone w miejscowościach Wasiłowice, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Grabina,  

       Józefów i Miłowice. Łączna powierzchnia przejętych gruntów to 2,6306 ha  

4. Wydano 3 decyzje zatwierdzające rozgraniczenie nieruchomości, w tym decyzje 

zatwierdzającą rozgraniczenie ul. Nowej w Łączniku. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ INWESTYCJI  I  

OCHRONY ŚRODOWISKA: 

 

1. Zakończono remont elewacji OPS w Białej. 

2. Zakończono remont elewacji świetlicy w Solcu. 

3. Wyremontowano dach w budynku komunalnym ul. Prudnicka 8. 

4. Kontynuowane są prace  przy remoncie budynków komunalnych ul. Plac Zamkowy 8, 

ul. Kościuszki 3 

5. Zakończono remont dróg w Józefowie i Wilkowie 

6. Kontynuowana jest rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej. 

7. Przebudowywana jest ul. Oświęcimska w Białej.   

8. Podpisano umowy na : 

 dostawę i montaż wiaty przystankowej w Radostyni, 

 montaż i uruchomienie internetu w WCKiR w Chrzelicach, 

 remont rowu w Olbrachcicach, 

9. Wydano 4 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

10. Wykonano 3 wypisy i wyrysy z m.p.z.p 

11. Wydano 16 decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

12. Wydano 6 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, ROLNICTWA   

I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ: 

1. Wydano - 3 zaświadczenia dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

2. Przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „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 2013 rok”. 

3. W dniu 22 listopada 2012r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

wręczono nagrody uczestnikom konkursu SUPERMLEKO 2012r. m. in. Państwu 



Teresie i Karolowi Schinke z miejscowości Biała za zdobycie II miejsca w kategorii I 

(obejmującej gospodarstwa produkujące powyżej 9 tys. do 54 tys. litrów mleka w 

okresie trwania konkursu) oraz Państwu Anecie i Janowi Botta z miejscowości 

Olbrachcice, za zdobycie II miejsca w kategorii II (obejmującej gospodarstwa 

produkujące powyżej 54 tys. do 150 tys. litrów mleka w okresie trwania konkursu). 

4. Unieważniono przetarg na zadanie pn: „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby 

rozbudowy remizy OSP w Łączniku - Gmina Biała”, cena oferty przewyższała kwotę, 

jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie. 

5. Zakończono realizację projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie” 

w ramach PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość zadania: 50 835,64 zł, kwota 

dofinansowania: 25 000 zł 

6. Zakończono realizację projektu pn. „Remont kapliczki wiejskiej w Wilkowie oraz 

zagospodarowanie terenu wokół”w ramach PROW na lata 2007-2013. Całkowita 

wartość zadania: 35 982,58 zł, kwota dofinansowania: 25 000 zł. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 
 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 9 listopada 2012 r. do 29 listopada 2012 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

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

a) zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 85.200 zł. z przeznaczeniem na: 

 zaliczki alimentacyjne – 85.000 zł. 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 200 zł. 

b) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 19.605 zł., które przeznaczone były na: 

 wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 5.300 zł. 

 dofinansowanie realizacji zadania „Radosna szkoła” – 14.305 zł. (zmniejszenie 

wynika z oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym). 

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 5 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH : 

1. Wydano 25 decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników 

młodocianych. 

2. Dokonano rozliczenia wykorzystanych środków w ramach programu pomocowego dla 

uczniów pn. „Wyprawka szkolna”:  

- kwota otrzymanej dotacji:  8 915,00 zł. 

    - kwota wypłacona: 8 487,91 zł. 

    - kwota niewykorzystana: 427,09 zł. 

     Kwota niewykorzystana wynika z nie złożenia wniosku o udzielenie 

    pomocy przez osoby do tego uprawnione. 

3. Protokół z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” został pomyślnie 

zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i  całość dotacji wpłynęła na 

konto Urzędu Gminy. 

4. Objęto Patronatem Honorowym Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2012-2013 pn. „Wielofunkcyjne centrum wsparcia dla osób 

starszych”  - program skierowany jest do osób po 60-tym roku życia. 

 

 



. 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

1. W dniach 15-16 listopada 2012r. w szkoleniu z zakresu Zarządzania Kryzysowego 

zorganizowanego przez Wojewodę Opolskiego 

2. 22 listopada 2012r. w  uroczystym wręczeniu nagród naszym rolnikom Teresie i Karolowi 

Schinke oraz Anecie i Janowi Bota – lauteatom konkursu „ Super Mleko” organizowanym 

przez OODR w Łosiowie 

3. 23 listopad 2012r. w konferencji na temat wykorzystania środków w ramach programu 

rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2012 

4. 26 listopad  2012rr. w konferencji z udziałem Premiera RP Donaldem Tuskiem na temat 

Opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej.  

 

 

Biała, dnia 29 listopada  2012 r.  

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 


