
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  31 grudnia  2013r.  do dnia  11 marca  2014 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 W dniu 17 stycznia 2014  roku wydano  zarządzenie w sprawie likwidacji drogi 

wewnętrznej w Krobuszu w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych oraz w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu 

stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Kolnowicach, Łączniku, 

Chrzelicach i Śmiczu. 

 W dniu 28 stycznia  2014 roku  w sprawie  wydzierżawienia działki położonej w 

Chrzelicach.  

 W dniu wydano zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego 

zasobu nieruchomości na lata 2014-2016 oraz w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w 

drodze przetargu lokalu użytkowego nr 1u położonego w Białej ul. Rynek 13  

 W dniu 24 stycznia 2014 odbyły się przetargi na sprzedaż działek położonych w Prężynie. 

Przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym. Przetarg na nabycie  działki 212/1 m.2 o 

pow. 0,6390 ha wygrał Pan Marcin Chrząszcz , a cena osiągnięta w przetargu to 20 200,00 

zł, a przetarg na nabycie działki 229/3 m. 3 o pow. 0,7464 ha wygrała Pan Hubert Trinczek, 

cena osiągnięta w przetargu 30 300,00 zł. Wynikiem negatywnym zakończyły się 

rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4. 

 Zawarto następujące akty notarialne: 

W dniu 31.01.2014 zawarto akt notarialny umowę darowizny na mocy którego Gmina Biała 

nabyła 24/100 części od Powiatu Prudnickiego w nieruchomości położonej w Białej ul. 

Tysiąclecia 16- po liceum  

W dniu 12 lutego 2014 roku umową sprzedaży zbyto działkę 569/23 m. 1 o pow. 0,0284 ha 

położoną w Browińcu Polskim na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Solcu. 

W tym samym dniu zawarto akty notarialne umowy sprzedaży działek 229/3 i 212/1 

położonych w Prężynie z osobami, które wygrały wcześniej przetargi na nabycie tych 

działek  

 Wydano 1  decyzję zatwierdzające podział geodezyjny działek oraz 5 decyzji 

zatwierdzających rozgraniczenie nieruchomości w Grabinie, Łączniku, Solcu, Kolnowicach 

i Śmiczu.  

 Wybrano rzeczoznawcę majątkowego i zawarto umowę na wycenę nieruchomości 

stanowiących mienie gminy. Wyceny będzie dokonywał Pan Andrzej Kowal.  

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 

1. Zawarto umowę ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej na rozdział na 

wodomierze główne z niezależnym rozliczaniem w budynkach komunalnych. 

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. 

2. Wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku OPS w Białej. 

3. Wykonano remont mieszkania komunalnego przy ul. Prudnickiej 11. 

4. Wybudowano piec kaflowy oraz instalację centralnego ogrzewania w lokalu ul. 

Prudnicka 8/9 . 

5. Zakończono remont świetlicy Wiejskiej w Olbrachcicach – wykonanie sanitariatów. 



6. Zawarto umowę na dostawę urządzeń rekreacyjnych celem uzupełnienia placu zabaw 

w Wilkowie w ramach inicjatywy lokalnej.  

7. Złożono zamówienie na dostawę lamp stylowych na Rynek w Białej. 

8. Zawarto umowę na wykonanie pokrycia dachowego na remizie OSP w Łączniku. 

9. Wykonano remont odcinka drogi gminnej w Krobuszu w ramach funduszu sołeckiego. 

10. Wykonano remont odcinka drogi gminnej w Browińcu Polskim w ramach funduszu 

sołeckiego 

11. Utwardzono teren przy ul. Wałowej w Białej. 

12. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznych na remont ul. Nowej  w 

Łączniku oraz przebudowę drogi w Chrzelicach tzw. Podzamcze. 

13. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na przebudowę ulicy Kołłątaja w Białej – 

najniższa oferta Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych A. Bąk Głubczyce. 

14. Przycięto drzewa przy ul. Opolskiej i ul. Kilińskiego w Białej. 

15. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawy tłucznia na remont dróg 

gminnych  – najniższa oferta : EUROSTANDARD Opole.  

16. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wymianę pokrycia dachowego na 

budynku przy ul. Świerczewskiego 30 w Łączniku – najniższa oferta  : Zabytki – 

Andrzej Puc Opole. 

17. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na przebudowę i zmianą sposobu 

użytkowania budynku przy ul. Moniuszki 3 w Białej.   

18. Prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie demontażu i utylizacji 

materiałów budowlanych zawierających azbest. 

19. Wydawano 4 decyzje o warunkach zabudowy . 

20. Wydano 20 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

21. Wykonano 8 wypisów i wyrysów z m.p.z.p 

22. Wydano 12 decyzji przyznających dodatek energetyczny. 

23. Wydano 20 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 

24. Wydano 67 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 28 grudnia 2013 r. do 11 marca 2014 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 8 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014, w których:  

a) zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 19.226 zł. z przeznaczeniem na: 

 zadania z zakresu pomocy społecznej - 14.226 zł.  

 wypłatę dodatków energetycznych – 5.000 zł. 

b) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 7.000 zł., które dotyczyły zadań z zakresu 

pomocy społecznej.  

2) wydano 8 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 30 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

 

 



UMORZENIA 

Wpłynął 1 wniosek na umorzenie podatku od osoby fizycznej, który został rozpatrzony 

pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 375 zł.  

 

ODROCZENIA  

Wpłynęły 2 wnioski na odroczenie terminu płatności podatku, które rozpatrzono pozytywnie.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

ODROCZENIA 

 

Wpłynęły 2 wnioski  w sprawie odroczenia należności czynszowych najemców lokali 

mieszkalnych, które rozpatrzono pozytywnie. 

 

Dłużnicy będący najemcami lokali mieszkalnych odpracowali w miesiącu styczniu i lutym 

231 godzin na poczet zaległego czynszu. 

 
 

SPRAWY Z ZAKRESU PROMOCJI  

 

1. Gmina Biała podpisała z Samorządem Województwa Porozumienie w zakresie 

partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz 

osób starszych w woj. opolskim, na podstawie którego przygotowano projekt uchwały 

w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. 

2. Podpisano umowę na opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Biała na 

lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025, na podstawie której określono terminy 

dotyczące trybu i harmonogramu prac nad strategią oraz przeprowadzono ankietyzację 

wśród mieszkańców gminy Biała. 

3. Zakończono rzeczową realizację zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w 

Olbrachcicach”, dofinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013. 

4. 10 lutego br. Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach zajęło I miejsce 

w konkursie kulinarnym organizowanym przez Terenowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Prudniku. 

5. 18 lutego br. w OODR w Łosiowie odbyło się podsumowanie Konkursu Producentów 

Zbóż „ZŁOTY KŁOS 2013”, w którym laureatami w kategorii pszenica zostali Paul 

Przibylla z Radsotyni (III miejsce) oraz Łukasz Szatka z Wasiłowic (II miejsce). 

6. Rolnicy Nowej Wsi Prudnickiej oraz Czartowic, którzy zapisani są na kurs 

chemizacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą „starych” zaświadczeń, a chętni rolnicy 

z Chrzelic mogą zapisywać się na kurs chemizacyjny, który planowany jest na 5 

czerwca br. 

7. Zarząd Województwa Opolskiego poinformował, że tegoroczne Dożynki 

Wojewódzkie odbędą się w miejscowości Stare Siołkowice na terenie Gminy 

Popielów. 

8. KRUS po raz kolejny ogłosił Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014”, do 

którego zapraszamy zainteresowanych rolników. Termin zgłaszania upływa 14 marca 

br. 

9. Informuje się, że z dniem 17 marca br. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, obsługujące rolników z terenu powiatu prudnickiego, będzie 

funkcjonować w nowej siedzibie w miejscowości Biała, na ul. Kościuszki 24 (w 



pobliżu rynku). W razie jakichkolwiek wątpliwości i zapytań prosimy kontaktować się 

pod numerem telefonu 77 - 406 71 55, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 

do 15.30.  

 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 

 od dnia 8 stycznia 2014 do 28 lutego 2014 w zebraniach wiejskich 

 13.01.2014r. - Noworocznym spotkaniu w Dobrzeniu Wlk samorządowców z 

władzami TSKN 

 15.01.2014r. - Spotkaniu z J.E.Biskupem A.Czają w ramach Śląskiego Stowarzyszenia 

Samorządowców 

 17.01.2014r. - Noworocznych jasełkach organizowanych przez Szkołę Podstawową w 

Radostyni 

 18.01.2014r. - Zjeździe Prudnickiego Podokręgu Piłki Nożnej (Zjazd rozwiązujący 

struktury Podokręgu) 

 25.01.2014r. - Zebraniu OSP Pogórze 

 26.01.2014r. - Zebraniu sprawozdawczym DFK Łącznik 

 26.01.2014r. - Uroczystościach związanych z Dniem Babci 

 28.01.2014r. - Warsztatach obejmujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem 

obszaru Nysa 2020 

 10.02.2014r. Zebraniu rocznym Opolskiego Oddziału Doradztwa Rolnego Oddział w 

Prudniku. Zebranie odbyło się w Białej 

 13.02.2013r. - Zebraniu OSP Józefów 

 28.02.2014r. - Spotkaniu Członków Prudnickiego TKKF, które odbyło się w Białej 

 11.03.2014r. - Spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w sprawie 

nowych zasad gospodarowania odpadami 

 

 

Biała, dnia   11 marca  2014 r.  

 

Burmistrz Białej  

 

 Arnold  Hindera 

 
 

 

 

 

 


