
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od  27 czerwca  2014r.  do dnia  11 września  2014 r. 
 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 

 W dniu 27 czerwca 2014 roku wydano zarządzenie w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w 

drodze przetargu lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14 

 W dniu 16 lipca  2014 roku wydano zarządzenia  w sprawie  nabycia  działki gruntu 

1428/75 o pow. 0,0395 ha położonej w Łączniku  

 W dniu 25 lipca 2014   roku  wydano  zarządzenia w sprawie wyznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego  położonego w Białej ul. Szkolna 3/4 oraz w Białej przy ulicy 

Prudnickiej 11/3 – sprzedaż na rzecz najemców 

 W dniu 27 lipca 2014 roku wydano zarządzenia w sprawie wyznaczenia do sprzedaży 

lokalu mieszkalnego w Białej ul. Parkowa 1/1 i w Białej ul. Nyska 24/1 – sprzedaż na rzecz 

najemców.  

 W dniu 29 lipca  2014 roku zawarto akty notarialne:  

-  umowę sprzedaży na mocy której za cenę 650,00 zł Gmina Biała nabyła działkę 1428/75 

o pow. 0,0395 ha położoną w  Łączniku 

 W dniu 1 sierpnia 2014 roku zawarto akty notarialne umowy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego  nr 5 w Brzeżnicy 10  oraz działki gruntu 227 położonej w Prężynie  

 W dniu 19 sierpnia  2014 roku zawarto akt notarialny –umowę sprzedaży działek 125,153 i 

154 położonych w Pogórzu –sprzedaż na rzecz osoby , która w dniu 25 lipca wygrała 

przetarg na sprzedaż tych działek 

 W dniu 21 lipca opublikowano 5 ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Dębinie ul. Główna 22, działki gruntu 229/47 położonej w Radostyni, działki 

gruntu 1311 położonej w Chrzelicach, działki gruntu 413/28 położonej w Mokrej, działek 

gruntu 112/29 i 113/29 położonych w Solcu. Opublikowano także ogłoszenie o II przetargu 

na sprzedaż lokalu użytkowego 1u położonej w Białej ul. Rynek 13  

 W dniu 28 sierpnia 2014 roku opublikowano ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu 

użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14 

 W dniu 5 września 2014 odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości; przetarg na 

sprzedaż działek 112/29 i 113/29 położonych w Solcu wygrali Państwo Kamila i Damian 

Badura za cenę 5 736,72 zł, przetarg na sprzedaż działki 413/28 w Mokrej wygrali 

Wojciech Kaliciński i Urszula Pientka za cenę 4 453,00 zł, przetarg na sprzedaż działki 

229/47 położonej w Radostyni wygrali Państwo Artur i Gizela Ernst za cenę 25 166,00 zł, 

sprzedaż na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębinie ul. Główna 22 wygrali Państwo 

Franciszek i Natalia Wilczyńscy za cenę 24 653,00 zł 

 W sierpniu i wrześniu wydano 26 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu 

wybudowania dróg ul. Św. Kamila, Josepha von Eichendorffa i Kochanowskiego. 

Wniesiono 5 odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

 

 

 

 

 



SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 
 

 

 Zakończono przebudowę budynku komunalnego przy ul. Plac Zamkowy 3 w Białej . 

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

 Prowadzony jest remont mieszkania komunalnego przy ul. Składowej 1/5 celem 

zasiedlenia przez nowych lokatorów. 

 Wybudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice 

współfinansowaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

 Przebrukowano drogę gminną w Śmiczu w ramach funduszu sołeckiego wsi. 

 Wyremontowano odcinek chodnika przy ul. Góra Wolności w Białej. 

 Wyremontowano część alejek w parku w Białej. 

 Przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę drogi gminnej ul. Nowa w 

Łączniku – najniższa oferta Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z 

siedzibą w Głubczycach. 

 Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. 

Szynowice w Białej. 

 Prowadzone są prace przy budowie boiska do piłki nożnej w m. Pogórze. 

 Prowadzone są prace przy budowie boiska do piłki siatkowej w Radostynii. 

 Wykonano remont przepustu i rowu w m. Łącznik ul. Sportowa. 

 Ustawiono wiatę przystankową w Dębinie przy drodze wojewódzkiej 414 w ramach 

funduszu sołeckiego. 

 Przeprowadzono nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach inicjatywy 

lokalnej. Wpłynęło 15 wniosków. Jeden wniosek wycofano. 

 Wydano 41 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. 

 Wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy . 

 Wydano 28 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

 Wydano 3 postanowienia w sprawie podziału nieruchomości. 

 Wydano 21 decyzji przyznających dodatek energetyczny. 

 Wydano 27 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 
 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

 

W okresie od 27 czerwca 2014 r. do 11 września 2014 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 7 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014, w których:  

a) zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 90.290 zł z przeznaczeniem na: 

 zadania z zakresu pomocy społecznej – 67.841 zł 

 zakup podręczników dla uczniów – 10.449 zł 

wyprawkę szkolną – 12.000 zł 

 b) zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.091 zł, które przeznaczone  

     były na: 

 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 330 zł. 

 wypłatę dodatku energetycznego – 4.761 zł. 

   Zmniejszenia dokonano na wniosek tut. urzędu. 

2) wydano 7 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. 

 



 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 17 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych oraz 397 decyzji w sprawie zwrotu 

dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. 

 

 

UMORZENIA 

Wpłynęły  3 wnioski o umorzenie podatków, które rozpatrzono pozytywnie, umorzenia 

dokonano na kwotę 6.603 zł.  

 

ODROCZENIA  

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

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY należności za czynsz 

Wpłynęły 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie. Wnioski dotyczyły rozłożenia na raty     

należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz należności z tytułu rozliczenia opłat 

niezależnych (mediów).  

ROZŁOŻENIA NA RATY należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

Wpłynął 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie, ze względu na złą sytuację finansową 

dłużnika. 

UMORZENIA CZYNSZU 

Wpłynęły 4 wnioski o umorzenie czynszu (netto) wraz z odsetkami, z których 

3 rozpatrzono  pozytywnie, 1 nadal jest rozpatrywany (trwa zbieranie dowodów 

wyjaśniających sytuację 

dłużnika). Umorzenia dokonano na łączną kwotę 249,16 zł (wzięto pod uwagę charakter         

prowadzonej działalności). 

ODPRACOWANIE zaległości z tytułu czynszu 

  

W okresie czerwiec-sierpień odpracowano zaległości czynszowe na łączną kwotę 1.449,00 zł. 

 

W okresie między sesjami przyjęto 32 wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora  

i 14 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. 

 
 

  

 

 

 
 



SPRAWY Z ZAKRESU PROMOCJI  

 

 W okresie od 7 - 31 lipca br. przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie 

ustalenia treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z 

perspektywą do roku 2025. W w/w terminie mieszkańcy nie złożyli żadnych opinii, 

uwag lub propozycji do projektu strategii.  

 W miesiącach lipiec-sierpień br. podpisano łącznie 9 umów przyznania pomocy na 

realizację projektów w ramach PROW na lata 2007-2014. 

 31.07.2014 r. udział w akademii z okazji Święta Policji organizowanej przez 

Komendę Powiatową Policji w Prudniku. 

 Udział w wiejskich dożynkach w Pogórzu, które miały miejsce  24.08.2014 r. 

 Udział w uroczystych obchodach gminnych dożynek, które odbyły się 31.08.2014r. w 

miejscowości Nowa Wieś Prudnicka. 

 Zakończenie realizacji projektu pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z 

terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, który miał miejsce w Centrum Kształcenia 

na Odległość w Solcu, w okresie od września 2013 r. do sierpnia br. 

 Do konkursu pn. Piękna Wieś Opolska 2014r. zgłoszono w kategorii: 

1) Najpiękniejsza wieś – sołectwo Gostomia 

2) Najlepszy projekt odnowy wsi – sołectwo Pogórze, nazwa projektu: „Pogórze w 

oku kamery. Historia i Współczesność”. 

Gmina Biała nie otrzymała żadnego miejsca, ani wyróżnienia. 

 Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Białej dokonała oceny złożonych wniosków 

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2015.  

Łącznie wpłynęło 15 wniosków o realizację zadania publicznego. Na podstawie kryteriów 

oceny wniosków, komisja postanowiła, iż w roku 2015 realizowane będą zadania 

publiczne w ramach inicjatywy lokalnej z miejscowości: Łącznik, Pogórze, Ogiernicze, 

Laskowiec, Chrzelice, Kolnowice, Radostynia, Olbrachcice, Józefów, Krobusz, Śmicz. 

 Na dożynkach gminnych w Nowej Wsi Prudnickiej komisja powołana Zarządzeniem 

Burmistrza Białej dokonała oceny 4 zgłoszonym koronom dożynkowym i 1 pracy 

plastycznej oraz postanowiła przyznać za precyzję, dokładność wykonania korony, jak i 

walory artystyczne w kategorii kłosowej:  

wyróżnienie dla sołectwa: KROBUSZ,  

III miejsce dla sołectwa RADOSTYNIA,  

II miejsce dla sołectwa NOWA WIEŚ PRUDNICKA,  

I miejsce dla sołectwa ŁĄCZNIK,  

w kategorii wykonania innymi technikami plastycznymi: 

 I miejsce zajęło sołectwo GRABINA. 

 



Każde sołectwo biorące udział w przedmiotowym konkursie otrzymało nagrodę pieniężną 

w kwocie 500 zł. 

 Na dożynkach powiatowo-gminnych, które odbędą się w Dytmarowie 14 września 2014r, 

Gminę Biała reprezentować będzie korona z miejscowości NOWA WIEŚ 

PRUDNICKA, natomiast na dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się 7 września 

2014r. w Starych Siołkowicach, Gminę Biała reprezentowała praca plastyczna z 

miejscowości GRABINA. 

 

 

BURMISTRZ BIAŁEJ UCZESTNICZYŁ  :  

 29 czerwca 2014 r. w festynie zorganizowanym przez mieszkańców Ligoty Bialskiej  

 05 lipca 2014r. w poświęceniu basenu kąpielowego w Białej 

 28 lipca 2014 r. w zebraniu wyborczym sołectwa „Przedmieście”  w Białej 

 10 sierpnia 2014r. w III Zlocie Sikawek Konnych w Chrzelicach 

 23 sierpnia 2014r. w III Zawodach kolarstwa Przełajowego w Białej 

 24 sierpnia 2014 w dożynkach sołeckich w Pogórzu. 

 

 

 

Biała, dnia   11 września 2014r.      

 

Zastępca Burmistrz Białej  

 

Karina Grelich – Deszczka  
 

 


