
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  16 kwietnia  2014r.  do dnia  26 czerwca  2014 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 W dniu 5 maja 2014 roku wydano zarządzenia  w sprawie  obciążenia nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Nowej Wsi Prudnickiej -służebnością 

gruntową -prawem  przejazdu i przechodu oraz w sprawie nabycia działki 521/49 o pow. 

0,0736 ha położonej w Nowej wsi Prudnickiej. 

 W dniu 16 maja  2014 roku  wydano  zarządzenia w sprawie wyznaczenia do sprzedaży 

działki 229/47 położonej w Radostyni, działki 1311 położonej w Chrzelicach, udziału 

wynoszącego 375/1000 części w działce 1533 położonej w Białej, nieruchomości 

zabudowanej położonej w Dębinie ul. Główna 22, działki 31 położonej w Solcu oraz 

lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Brzeźnicy 10- sprzedaż na rzecz najemcy. 

 W dniu 3 czerwca 2014 roku wydano zarządzenia w sprawie wyznaczenia do sprzedaży 

działki 227 położonej w Prężynie, działek 112/28 i 113/29 położonych w Solcu oraz 

działki 413/28 położonej w Mokrej.  

 W dniu 26 maja 2014 roku zawarto akty notarialne:  

-  umowę sprzedaży na mocy której za cenę 10 tys. zł Gmina Biała nabyła działkę 521/49 o 

pow. 0,0736 ha położoną w Nowej Wsi Prudnickiej 

oraz umowę w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała 

służebnością gruntową  -prawem przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki 520/49 

położonej w Nowej Wsi Prudnickiej. 

 W dniu 10 czerwca 2014 roku zawarto akty notarialne umowy sprzedaży lokali 

mieszkalnych: lokalu mieszkalnego nr 9 w Białej ul. Rynek 13, lokalu mieszkalnego nr 5 

w Białej ul. Prudnicka 11, lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Nyska 24, lokalu 

mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Góra Wolności 3  i lokalu mieszkalnego nr 1 w Białej ul. 

Rynek 23. Sprzedaż lokali mieszkalnych nastąpiła na rzecz dotychczasowych najemców 

tych lokali z 80% bonifikatą. 

 W dniu 11 czerwca 2014 roku zawarto akty notarialne : 

- umowę sprzedaży działki 436/9 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej na 

poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, 



-umowę w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała 

służebnością gruntową- prawem przejazdu i przechodu na rzecz właścicielki działki 50 

położonej w Nowej Wsi Prudnickiej  

- umowę zamiany działek pomiędzy Gmina Biała a RSP Krobusz. W wyniku zamiany RSP 

otrzymało działkę  606/58 o pow. 0,2499 ha a Gmina Biała działkę 604/4 o pow. 0,0515 ha 

- oraz  umowy sprzedaży lokali mieszkalnych 1, 4 i 5 położonych w Białej ul.Prudnicka7. 

Sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali z 80% bonifikatą. 

  W dniu 9 czerwca 2014 roku zakończył się wynikiem negatywnym  I przetarg na 

sprzedaż lokalu użytkowego 1u położonego w Białej ul. Rynek 13. 

  W dniu 18 czerwca opublikowano ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek 125, 153 

i 154 o łącznej pow. 2,1880 ha położonych w Pogórzu oraz lokalu użytkowego 2u 

położonego w Białej ul. Prudnicka 4. Przetargi odbędą się w dniu 25 lipca 2014 roku.          

 Wydano 4  decyzję zatwierdzające podziały  geodezyjne  działek położonych w Nowej 

Wsi Prudnickiej, Łączniku, Mokrej oraz Białej.  

  Wszczęto 9 postępowań w sprawie rozgraniczenia działek , wydano 2 decyzje o 

rozgraniczeniu nieruchomości  oraz 1 decyzję o umorzeniu  postepowania o 

rozgraniczenie nieruchomości i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy 

w Prudniku, który w trybie postępowania nieprocesowego rozstrzygnie spór graniczny. 

 Wydano 4 decyzje o umorzeniu postepowania w sprawie o ustaleniu opłaty adiacenckiej. 

Według opinii powołanego biegłego rzeczoznawcy majątkowego w stosunku do 

nieruchomości oznaczonych jako działki 683, 891/14, 699 oraz 903 i 904 nie nastąpił 

wzrost wartości tych działek w związku z wybudowaniem drogi ul. Kochanowskiego. 

Przy której w/w działki są położone. 

 Zlecono firmie geodezyjnej ,,ŁAGEOS –S.C” z Niemysłowic rozgraniczenie działek 

stanowiących własność Gminy Biała  : 229/47 położonej w Radostyni, 1311 położonej w 

Chrzelicach  i 31 położonej w Solcu. Firma wykona również wskazanie granic działek 

289/127 położonej w Mokrej oraz działek 177/62, 63 i 519/62 położonych w Dębinie ul. 

Główna.  

 

 

 

 

 

 



SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

 

 Wymieniono pokrycie dachowe na budynku komunalnym w Łączniku, ul. 

Świerczewskiego 30. 

 Prowadzone są prace budowlane na budynku komunalnym ul. Moniuszki  3 w Białej. 

 Prowadzone są prace budowlane na budynku komunalnym ul. Plac Zamkowy 3 w 

Białej. 

 Prowadzone są prace przy remoncie – przebrukowaniu drogi gminnej w Śmiczu w 

ramach funduszu sołeckiego wsi. 

 Wykonano remont i przeprowadzono zmianę sposobu użytkowania lokalu przy ul. 

Kościuszki 16. Powstał lokal mieszkalny. 

 Wykonano remont elewacji budynku komunalnego ul. Kościuszki 16. 

 Przebudowano przepust w m. Olbrachcice. 

 Zakończono remont ul. Kołłątaja  w Białej. 

 Zakończono rozbudowę oświetlenia ulicznego na Rynku w Białej o dwie lampy. 

 Ustawiono i rozwieszono kompozycje zielone na Rynku w Białej. 

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych  w Czartowicach – najniższa oferta firmy Usługi Budownictwo Handel 

Henrych Spiżak z Sidziny. 

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wywóz i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych – najniższa oferta 

P.H.U. Komunalnik z siedzibą we Wrocławiu. 

 Wydawano 3 decyzje o warunkach zabudowy . 

 Wydano 24 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

 Wydano 8 wypisów i wyrysów z mpzp. 

 Wydano 6 postanowień w sprawie podziału nieruchomości. 

 Wydano 2 decyzje zezwalające na przeprowadzenia imprezy masowej 

 Wydano 18 decyzji przyznających dodatek energetyczny. 

 Wydano 49 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 



 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

1. Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 16 kwietnia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

 wydano 5 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014, w których 

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 819.409 zł. z przeznaczeniem na: 

 zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 744.327 zł. 

 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 42.414 zł. 

 wypłatę dodatku energetycznego – 3.000 zł. 

 wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 1.318 zł. 

 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – 5.600 zł. 

 dożywianie – 22.750 zł.  

 wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

 wydano 6 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

W ramach zmian w grupie wydatków rozdysponowana została rezerwa ogólna w kwocie 

3.000 zł., którą przeznaczono na wydatki związane z planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biała. 

2.Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

Wydano 35 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

UMORZENIA 

Wpłynęło 19 wniosków na umorzenie podatków, z których 18 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 6.910 zł.  

ODROCZENIA  

Wpłynęło 8 wniosków na odroczenie terminu płatności podatku, które rozpatrzono 

pozytywnie.  

 



Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

Wpłynął 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie. Wniosek dotyczył rozłożenia na raty  nal

eżności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.  

ODROCZENIA 

Wpłynęły 2 wnioski w sprawie odroczenia należności czynszowych, które rozpatrzono  pozyt

ywnie. 

UMORZENIA CZYNSZU 

Wpłynął 1 wniosek o umorzenie czynszu (netto) wraz z odsetkami, który rozpatrzono  pozyty

wnie. Umorzenia dokonano na łączną kwotę 43,94 zł (wzięto pod uwagę charakter  prowadzo

nej działalności). 

ODPRACOWANIE 

  

W kwietniu zawarto 1 umowę  na odpracowanie zaległości czynszowych na 517,5 godzin 

W okresie kwiecień - maj odpracowano łącznie 1.291,50 zł. 

W dniu 24 kwietnia 2014 r. podpisałem umowę o współpracy przy wdrażaniu inicjatywy pn. 

Opolska Karta Rodziny i Seniora. Od 1 maja br. zostało rozpatrzonych pozytywnie 35 

wniosków o wydanie karty. 

Od 16 czerwca realizowany jest w tut. urzędzie obowiązek wydawania Kart Dużej Rodziny. 

 

 Z  ZAKRESU SPRAW ORGANIZACYJNYCH :  

 

W dniu 28 kwietnia br została podpisana umowa o dzieło z Panią Barbarą Widłak - 

plastykiem z Krakowa  na  opracowanie graficzne ( plastyczne) projektu herbu,flagi i 

pieczęci Gminy Biała. Wykonany projekt plastyczny wraz z opracowaniem 

historyczno-heraldycznym  przedstawiony zostanie Wysokiej Radzie na najbliższej sesji w 

m-cu  sierpniu. 

 

 

 

 

 



UCZESTNICZYŁEM W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH :  

    1.Walnym Zgromadzeniu członków gmin polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku 

      w dniu 23.04.2014r.       

2.  Szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego zorganizowanego przez Wojewodę 

Opolskiego w Pokrzywnej w dniach 24-25.04.2014r. 

3. Walnym Zebraniu Delegatów Śląskiego Stowarzyszenia Rolników w Solcu w dniu 

05.05.2014r. 

4. Uroczystościach zorganizowanych przez PSP Prudnik z okazji „Dnia Strażaka” w dniu 

09.05.2014r. 

5. Spotkaniu członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Oleśnie w dniu 

20.05.14. 

6. Uroczystościach związanych z jubileuszem Koła Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach w 

dniu 27.05.2014r. 

7. Zawodach sportowo-pożarniczych harcerskich drużyn pożarniczych w Śmicz w dniu 

01.06.14r.. 

8. Gminnych zawodach sportowo- pożarniczych jednostek OSP w Olbrachcicach w dniu 

08.06.14r.. 

9. Zebraniu mieszkańców ulic: Świerczewskiego , Szynowice , Stare Miasto w dniu 

11.06.14r.. 

10. Spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd LGD „Wspólne Żródła” z przedstawicielami 

Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie odbyło się w Korfantowie w dniu 12.06.14r. 

11. Uroczystościach wręczenia pucharu zwycięscy patroli konnych zorganizowanych przez 

Stowarzyszenie byłych żołnierzy „Skorpion” we Frąckach w dniu 21.06.14r. 

12. Zakończeniu roku szkolnego uczniów klas VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej 

w dniu 23.06.14r. 

13. Zakończeniu roku szkolnego uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Białej.    

 

                                                                      Burmistrz Białej  

 Arnold Hindera 

 

Biała , dnia 26 czerwca 2014r.                                     


