
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  11 czerwca  2013r.  do dnia  1 sierpnia  2013 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 

 W dniu 7 czerwca 2013 roku wydano  zarządzenie w sprawie wydzierżawienia części 

działki 986/4 m.18 położonej w Białej 

 W dniu 8 lipca  2013 roku  w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości stanowiących 

mienie Gminy Biała działki 2053 m.35 położonej w Białej od Agencji Nieruchomości 

Rolnych  Oddział Terenowy w Opolu 

 W dniu 24 lipca 2013 roku w sprawie  udzielenia bonifikaty w wysokości 50% nabywcy 

działki 178/1 położonej w Miłowicach przeznaczonej na polepszenie warunków 

zagospodarowania  

 W dniu 14 czerwca 2013 roku odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących mienie Gminy Biała.  Przetargi na sprzedaż działki gruntu 664/185 m.3 

położonej w Łączniku, działki budowlanej położonej w Olbrachcicach 80, lokalu 

użytkowego nr2 w Białej ul. Prudnicka 4 zakończyły się wynikiem negatywnym. Działkę 

900/187 m.3 o pow. 0,0874 ha położoną w Pogórzu za cenę 60 tys. zł nabyła Sandra Luda, 

natomiast działkę 2077 m. 26 wyznaczoną do sprzedaży w drodze rokowań za cenę 17 tys. 

zł nabyli Jan i Klaudia Malek.   

 Zawarto akty notarialne: 

- W dniu  7 lipca  2013 roku  zbyto działkę   900/187  położoną w  Pogórzu na rzecz osoby , 

która wygrała przetarg na jej zbycie.   

- W dniu 25 lipca  2013 zostały zawarte akty notarialne – umowy sprzedaży 

- lokalu użytkowego  nr 1u położonego w Białej ul. Rynek 17 – nabywcą został 

dotychczasowy najemca  

- działki gruntu 187/1  położonej w Miłowicach  na polepszenie warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej położonej w Miłowicach 10  

W dniu 15 lipca 2013 roku Gmina Biała nabyła aktem notarialnym  działkę  2053 m. 35 o 

pow. 0,2395 ha położoną w Białej od ANR OT w Opolu , na urządzenie boiska sportowego 

w Józefowie. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 

 

1. Wybrano wykonawcę remontu budynku komunalnego ul. Kościuszki 30-32 – firma 

RADOBUD z Burgrabia. 

2. Wybrano wykonawcę na zadaniu „Usunięcie materiałów budowlanych zawierających 

azbest „ - firma Środowisko i Innowacje z Tupadły. 

3. Zakończono zbiórkę Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od mieszkańców gminy. Rozpoczęto wystawianie wezwań dla osób 

które nie złożyły deklaracji. 

4. Podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Spółką 

Wodociągi  i Kanalizacja w Białej. 

5. Uruchomiono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białej, ul. 

Lipowa.  

6. Wykonano remont chodnika przy ul. Szkolnej i Kołłątaja w Białej. 

7. Zakończono łatanie pozimowe na drogach gminnych. 



8. Kontynuowane są prace przy przebudowie ul. Stare Miasto i Hanki Sawickiej w Białej 

9. Wykonano ukwiecenie Rynku w Białej konstrukcjami kwiatowymi. 

10. Przeprowadzono remont klatki schodowej i wejścia do budynku ul. Prudnicka 25. 

11. Wykonanie odwodnienie budynku komunalnego w Ligocie Bialskiej. 

12. Wykonano remont budynków gospodarczych na ul. Czarnej 2. 

13. Przemurowano kominy na ul. Kilińskiego 24. 

14. Wykonywane są altany w Ligocie Bialskiej. 

15. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w Ogierniczu. 

16. Wykonano czyszczenie i pogłębienie rowu wzdłuż ul. Świerczewskiego. 

17. Wykonywany jest projekt techniczny zmiany sposobu użytkowania budynku ul. 

Moniuszki 3. Zaszła konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań 

geologicznych. 

18. Złożono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków koncepcję remontu kamienicy 

ul. Plac Zamkowy 3 w Białej. 

19. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wymianę okien i drzwi w budynkach 

komunalnych  

20. Uzyskano wymagane pozwolenia na przemarsz korowodu dożynkowego w Łączniku. 

Korony dożynkowe wykonywane są przez 9 sołectw : Gostomia, Grabina, Józefów, 

Krobusz, Łącznik, Olbrachcice, Pogórze, Prężyna, Radostynia. 

21. Przeprowadzona została wizytacja komisji konkursowej  „Piękna Wieś Opolska „ w 

Pogórzu i Łączniku. 

22. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrole placów zabaw 

dla dzieci. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 
 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 10 czerwca 2013 r. do 1 sierpnia 2013 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 6 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013, w których 

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 94.230 zł. z przeznaczeniem na: 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.594 zł. 

 zasiłki i pomoc w naturze – 69.111 zł. 

 zasiłki stałe – 17.925 zł. 

 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi – 5.600 zł. 

 

2) wydano 5 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. 

 

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. Rozdysponowana została również rezerwa ogólna na kwotę 20.000 zł. z 

przeznaczeniem na: 

 wykonanie klombu na rynku w Białej – 10.000 zł. 

 dotację dla klubów sportowych – 10.000 zł. 

 

 



Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 15 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynęły 3 wnioski na umorzenie podatków, w tym 2 zostały rozpatrzone pozytywnie, 

umorzenia dokonano na kwotę 657 zł.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

ODROCZENIA  

 

Wpłynęły 3 wnioski w sprawie odroczenia terminu płatności, które rozpatrzono pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu (netto) na łączną kwotę 136,06 zł., które 

rozpatrzono pozytywnie uwzględniając przy tym charakter prowadzonej działalności oraz 

sytuację materialną najemców. 

 

W lipcu zawarto umowę o odpracowanie zaległości czynszowych w tym czynszu i odsetek-  

na 447,5 godzin. 

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU PROMOCJI: 
 

1. W dniu 13.06.2013 r. przedstawiciele Gminy Biała wzięli udział w XIX Spotkaniu Biznesu  

    w Ostrawie, podczas którego promowano atrakcyjne tereny inwestycyjne, zlokalizowane  

    przy obwodnicy Białej. 

2. W miesiącu lipcu br. złożono 9 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  

   „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, objętego Programem  

    Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, następujących zadań: 

 „Wykonanie boiska do siatkówki w Laskowcu” 

 „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie – etap II” 

 „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii” 

 „Wykonanie boiska do piłki nożnej w Pogórzu” 

 „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Grabinie” 

 „Zagospodarowanie wybranych terenów publicznych w Józefowie” 

 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łączniku” 

 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solcu” 

 „Wykonanie boiska do siatkówki plażowej w Radostynii” 

 



3. Dnia 18.07.2013 r. złożono dwa wnioski o dofinansowanie świetlic wiejskich   

    środowiskowych: 

 w Łączniku – na utworzenie sanitariatów ogólnodostępnych oraz zakup stołów i 

krzeseł; 

  w Józefowie – na zakup telewizora z pełnym oprzyrządowaniem. 

4. W dniu 30.07.2013 r. wzięto udział w uroczystych obchodach z okazji święta Policji  

    zorganizowanych w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku. 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 

 20.06.2013r. w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski dotyczącej 

perspektywy finansowania w latach 2014 -2020 

 20.06.2013r. w konferencji z okazji XX lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska 

 20 .0602013r. w uroczystym zakończeniu roku szkolnego przez  uczniów III klasy 

Publicznego Gimnazjum w Białej 

 22.06.2013r. w spotkaniu z piłkarzami Polonii Biała z okazji zakończenia sezonu 

2012-2013 

 23.06.2013r. w zawodach powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych w 

Chrzelicach 

 27.06.2013r. w spotkaniu Komisji Urzędu Marszałkowskiego powołanej do oceny 

miejscowości Pogórze i łącznik w konkursie Piękna Wieś Opolska 

 28.06.2013r. w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum 

w Białej 

 21.07.2013r. w festynie strażacki zorganizowanym przez OSP Pogórze 

  

 

Biała, dnia   1 sierpnia   2013 r.  

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 

 

 
 

 


