
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  28 września   2013r.  do dnia  14 listopada  2013 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 

 W dniu 11 października   2013 roku wydano  zarządzenia:  w sprawie odstąpienia od dalszych 

przetargów i zbycia lokalu użytkowego nr 2u położonego w Białej ul. Prudnickiej 4 oraz 

działki gruntu 664/185 w Łączniku w drodze rokowań. 

 

 W dniu 21 października  2013 roku  w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

działek 212/1 m.3 o pow. 0,6390 ha oraz 229/3 m. 3 o pow. 0,7464 ha  położonych w Prężynie. 

 

 W dniu  4 października  2013 roku zawarto akty notarialne: umowę sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nr 1 położonego w Białej ul. Opolska 7 –nabywcą zostali Marian i Aldona Urban 

oraz umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Olbrachcicach 80, nabywcą została Żaneta 

Piskoń, która wygrała wcześniej przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.  

 

 

 Decyzja Wojewody Opolskiego  z dnia 30 października 2013 roku Gmina Biała nabyła  21 

działek o pow. 0,1330 ha  położonych w obrębie Śmicz 

 

 Decyzja Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2013 roku skomunalizowano na rzecz 

Gminy Biała działkę  522/1 m. 3 o pow. 0,5726 ha położona w obrębie Czartowice. 

 

 

 Wydano 1 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości  -działki 1339/2 o pow. 0,2176 ha położonej w Białej. 

 

 Wszczęto 10 postepowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania 

infrastruktury technicznej-    kanalizacji sanitarnej i nowej drogi w Białej 

 

 Zawarto 35 umów dzierżawy gruntów na okres do 3 lat  stanowiących mienie Gminy Biała 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 

1. Zakończono remontu budynku komunalnego ul. Kościuszki 30-32 – firma RADOBUD z 

Burgrabia. 

2. Zakończono realizację zadania „Usunięcie materiałów budowlanych zawierających 

azbest „ - firma Środowisko i Innowacje z Tupadły. 

3. Wykonano remont dachu budynku komunalnego-świetlicy w Laskowcu. Kontynuowane 

są prace przy remoncie dachu na świetlicy w Wilkowie. 

4. Wykonano remonty odcinków dróg gminnych – Frącki, Gostomia, Łącznik, Górka 

Prudnicka, Krobusz, Prężyna. 

5. Wybudowano drogę transportu rolnego we Frąckach – zadanie dofinansowane w ramach 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

6. Kończone są prace przy przebudowie ul. Stare Miasto i Hanki Sawickiej w Białej. 

7. Wykonano przebudowę mostku w Olbrachcicach w ciągu drogi gminnej. 



8. Przeprowadzono remont klatki schodowej ul. Kilińskiego 4. 

9. Rozpoczęto remonty świetlic w Łączniku i Olbrachcicach. 

10. Przemurowano kominy na budynkach komunalnych min. Góra Wolności 3 i Rynek 11. 

11. Wybudowano piece kaflowe w lokalach ul. Kilińskiego 24, ul. 1-go Maja 24 oraz Armii 

Ludowej 1A.. 

12. Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w Śmiczu. 

13. Zamontowano witacze we wsi Wasiłowice. 

14. Dokonano rozbiórki budynku komunalnego w Ligocie Bialskiej. 

15. Doposażono  budynki komunalne w pojemniki na odpady. 

16. Doposażono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery na odpady. 

17. Zebrano i zweryfikowano wnioski sołectw na fundusz sołecki na rok 2014.  

18. Ogłoszono przetarg na wymianę pokrycia dachowego na budynku w Łączniku                

ul. Skowrońskiego 30 -  nie wpłynęła żadna oferta. 

19. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargów na zakup energii elektrycznej na 

potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków gminnych i jednostek . 

20. Wykonywany jest projekt techniczny zmiany sposobu użytkowania budynku                  

ul. Moniuszki 3. Zaszła konieczność rozszerzenia zakresu opracowania ze względu na zły 

stan techniczny budynku. 

21. Zakończono sporządzenie dokumentacji technicznej remontu kamienicy ul. Plac 

Zamkowy 3 w Białej. 

22. Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy.  

23. Wydano 16 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

24. Wykonano 6 wypisy i wyrysy z m.p.z.p 

25. Wydano 28 decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 
 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 27 września 2013 r. do 14 października 2013 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 7 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013, w których:  

a) zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 569.138 zł. z przeznaczeniem na: 

 zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 351.519 zł. 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.300 zł. 

 zasiłki i pomoc w naturze – 63.000 zł. 

 zasiłki stałe – 36.600 zł. 

 wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 8.275 zł. 

 remonty i wyposażenie ośrodków wsparcia w Łączniku i  Józefowie – 41.217zł.  

 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 10.168 zł. 

 dożywianie uczniów – 12.842 zł. 

 stypendia szkolne – 22.731 zł. 

 wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone – 1.549 zł. 

 realizację projektu „Radosna szkoła” – 17.937 zł. 

b) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 2.519 zł., które przeznaczone były na 

wyprawkę szkolną (zmniejszenie wynikało z faktycznego zapotrzebowania). 

 

2) wydano 6 zarządzeń w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

3) wydano 9 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 



 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 17 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynęły 3 wnioski na umorzenie podatków, które zostały rozpatrzone pozytywnie, umorzenia 

dokonano na kwotę 489 zł.  

 

ODROCZENIA  

Wpłynął 1 wniosek na odroczenie terminu płatności podatku, który rozpatrzono pozytywnie.  

 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń niepodatkowych 

należności budżetowych 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

 

Wpłynęły 3 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie (w tym 2 wnioski dotyczyły rozłożenia 

na raty należności z tytułu zakupu i montażu okien i 1 w sprawie rozłożenia na raty niedopłaty z 

tyt. rozliczenia mediów) 

 

ODROCZENIA 

 

Wpłynęły 3 wnioski w sprawie odroczenia należności czynszowych, które rozpatrzono 

pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

 

Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie czynszu (netto), jeden wniosek rozpatrzono negatywnie, dwa 

pozytywnie, umorzenia dokonano na łączną kwotę 136,10 zł., (wzięto pod uwagę  charakter 

prowadzonej działalności oraz sytuację materialną najemców). 

 

     

W październiku zawarto 1 umowę  na odpracowanie zaległości czynszowych na 76 godzin.  

 
 

SPRAWY Z ZAKRESU PROMOCJI  

1. Złożono 3 wnioski o dofinansowanie na realizację następujących zadań: 

- „Termomodernizacja budynku szkoły w Białej przy ul. Tysiąclecia 16” 

- „ Spotkanie z zabytkami” 

- „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała” 

2. Podpisano porozumienie o współpracy z Fundacją Aktywizacja w ramach projektu pn. 

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, 

który jest obecnie realizowany w e-Centrum z siedzibą w Solcu. 



3. Dnia 21.10.2013 r. podpisano umowę w ramach Resortowego Programu dofinansowania 

standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r., w tym świetlic wiejskich/ środowiskowych: 

- w Łączniku – na utworzenie sanitariatów ogólnodostępnych oraz zakup stołów i krzeseł; 

całkowita wartość zadania: 39 886,32 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 37 892 zł 

- w Józefowie – na zakup telewizora z pełnym oprzyrządowaniem; całkowita wartość 

zadania: 3 500 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 3 325 zł 

4. W dniu 14.11.2013 r. wzięto udział w XV Wojewódzkiej Edycji Konkursu SUPERMLEKO 

2013, zorganizowanej w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, podczas której 

wyróżniono laureatów konkursu, w tym Państwo Teresę i Joachima Barysz z Białej, za zdobycie 

III miejsca w kategorii obejmującej gospodarstwa produkujące rocznie do 110 tys. litrów mleka. 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 

 9 .10.2013r. w uroczystości 20 lecia Związku Aqua Silesia 

 14.10.2013r. w uroczystościach z okazji Święta Edukacji Narodowej zorganizowanych w 

placówkach oświatowych Gminy Biała 

 17.10.2013r. w uroczystej konferencji z okazji XV lecia działalności Euroregionu 

Pradziad. 

 14.11.2013r. w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego obejmującej 

tematykę repatriacji 

 

 

Biała, dnia   14 listopada    2013 r.  

 

Burmistrz Białej  

 

 Arnold  Hindera 

 
 

 

 


