
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  15 listopada   2013r.  do dnia  30 grudnia  2013 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 

 W dniu 22 listopada  2013 roku wydano  zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. 

przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Biała.  

 W dniu 10 grudnia  2013 roku  w sprawie przyjęcia do zasobu nieruchomości gminnych 

24/100 części w nieruchomości położonej w Białej przy ulicy Tysiąclecia 16 

 W dniu 17 grudnia wydano zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 

569/23 m. 1 o pow. 0,0284 ha zabudowanej kaplica położoną w Browińcu Polskim.  

 

 W dniu  13 grudnia opublikowano ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działek 212/1 i 229/3 

położonych w Prężynie oraz kolejne ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego 

nr 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4. Przetargi i rokowania odbędą się w dniu 24 

stycznia 2014 roku.  

 W dniu 22 listopada 2013 odbyły się rokowania na sprzedaż działki 664/185 m. 3 o pow. 

0,1195 ha położonej w Łączniku- rokowania wygrał Pan Gerard Strzoda. Cena osiągnięta w 

rokowaniach to 12 446,62 zł brutto 

 Wydano 3  decyzje zatwierdzające podziały geodezyjne działek oraz 6 decyzji 

zatwierdzających rozgraniczenie nieruchomości w Wasiłowicach, Szybowicach, Józefowie, 

Prężynie i Krobuszu.  

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 

1. Wykonano remont dachu budynku komunalnego-świetlicy w Wilkowie. 

2. Zakończono przebudowę ul. Stare Miasto i Hanki Sawickiej w Białej w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013-2015. Otrzymano zwrot 

dotacji wysokości 431 000 zł. 

3. Zakończono remont świetlicy w Łączniku – powstały sanitariaty i aneks kuchenny. 

4. Wybudowano piece kaflowe oraz instalację centralnego ogrzewania w lokalach ul. Rynek 

24, ul. 1-go Maja 44 . 

5. Wykonano remont mieszkania przy ul. Armii Ludowej 1A/4. 

6. Wykonano przekrycia zbiorników bezodpływowych przy budynkach w Radostyni oraz 

Chrzelicach. 

7. Przemurowano kominy budynków ul. Armii Ludowej 1A, Brzeźnica. 

8. Wyremontowano podłogę w świetlicy wiejskiej w Wasiłowicach. 

9. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Radostyni. 

10. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych – najniższa oferta : Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej.  

11. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na obsługę techniczną budynków będących 

własnością gminy Biała – najniższa oferta : Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej.  

12. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie 

przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek dla UM w Białej  – najniższa 

oferta : Poczta Polska.  

13. Zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, oraz 

na potrzeby budynków gminnych i jednostek z TAURON Sprzedaż. 



14. Wykonano projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Czartowicach. 

15. W trakcie wydawania są 3 decyzje o warunkach zabudowy oraz 3 o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

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

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

18. Wydano 34 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 15 listopada 2013 r. do 27 grudnia 2013 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013, w których:  

a) zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 77.854 zł. z przeznaczeniem na: 

 zadania z zakresu pomocy społecznej - 6.646 zł.  

 prowadzenie przedszkoli – 71.208 zł. 

b) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 39.270 zł., które przeznaczone były na: 

 zadania z zakresu pomocy społecznej - 12.577 zł.  

 stypendia szkolne – 4.966 zł. 

 przebudowę drogi na ul.H.Sawickiej i Stare Miasto w Białej – 21.727 zł. 

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. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 7 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynęło 16 wniosków na umorzenie podatków, które zostały rozpatrzone pozytywnie, 

umorzenia dokonano na kwotę 7.861 zł.  

 

ODROCZENIA  

Wpłynęły 4 wnioski na odroczenie terminu płatności podatku, które rozpatrzono pozytywnie.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń niepodatkowych 

należności budżetowych 

 

ODROCZENIA 

 

Wpłynął 1 wniosek w sprawie odroczenia należności czynszowych, które rozpatrzono 

pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu (netto), które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia 

dokonano na łączną kwotę 68,05 zł., (wzięto pod uwagę  charakter prowadzonej działalności oraz 

sytuację materialną najemców). 



 

W listopadzie najemcy odpracowali 353,5 h na poczet zaległego czynszu. 

 

W miesiącu listopadzie zawarto umowy o wykonanie świadczenia pieniężnego (odpracowanie 

czynszu) z 2 najemcami, będącymi dłużnikami gminy Biała. Umowy zostały zawarte na 

następujący okres odpracowania: 

- 411 godzin, 

- 168 godzin. 

 

Jeden wniosek w sprawie odpracowania zaległości czynszowych rozpatrzono negatywnie. 

 
 

SPRAWY Z ZAKRESU PROMOCJI  

 

1. Gmina Biała otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 5 500 zł za udział w konkursie, w 

którym zajęła III miejsce w kategorii infrastruktura techniczna, do której zgłoszono projekt pn. 

„Stworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Pogórze” (wręczenie nagrody). 

2. Zakończono finansową realizację zadania pn. „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy 

ul. Szkolnej – etap I” i otrzymano dofinansowanie w wysokości 176 270 zł. 

3. Złożono 5 wniosków o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację 

następujących zadań: 

 Wykonanie boiska do piłki nożnej w Pogórzu 

 Wykonanie boiska do siatkówki w Laskowcu 

 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie – etap II 

 Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Grabinie 

 Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii 

4. W ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia 

dziennego w 2013 r., otrzymano dotację w wysokości 41 217 zł na remont i wyposażenie 

świetlic wiejskich/ środowiskowych w Łączniku i Józefowie. 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 

 6.12.2013r. w adwentowym spotkaniu  ze strażakami OSP Gminy Biała  

 8.12.2013r. w świątecznym spotkaniu zorganizowanym przez DFK Pogórze i DFK Biała 

 10.12.2013r. w uroczystym  wręczeniu  medali Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie 

małżeńskie” jubilatom obchodzącym złote gody. 

 11.12.2013r. w Konferencji zorganizowanej przez Marszałka  Woj. Opolskiego Andrzeja 

Bułę na temat depopulacji w woj. opolskim. W trakcie konferencji podpisałem 

porozumienie z Marszałkiem w sprawie przystąpienia gminy Biała do projektu „Opolska 

Karta Rodziny”. 

 11.12.2013r. w  zebraniu  wiejskim  w Nowej Wsi. 

 14.12.2013r. w świątecznym spotkaniu zorganizowanym  przez DFK Śmicz. 

 17.12. 2013r. w  Spotkaniu z Marszałkiem woj. opolskiego w sprawie Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014-2020. Spotkanie odbyło się w Nysie. 



 19.12.2013r. w Jasełkach zorganizowanych przez dzieci z Niepublicznej Szkoły w 

Grabinie. 

 19.12.2013r. świątecznym spotkaniu z osobami samotnymi zorganizowanym przez OPS 

w Białej. 

 22.12.2013r. w  świątecznym spotkaniu z osobami samotnymi zorganizowanym przez 

Caritas Łącznik. 

 27.12.2014r. w zebraniu sprawozdawczym w OSP Chrzelice 

 

 

Biała, dnia   29 grudnia  2013 r.  

 

Burmistrz Białej  

 

 Arnold  Hindera 

 
 

 

 

 


