
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od 14 grudnia 2010 do dnia 9 lutego 2011r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 

1. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

 W dniu 17 grudnia 2010 roku odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność gminy Biała, w wyniku których nabywcą działki 212/2 m.2 o 

pow. 2,2920 ha za cenę 24 000,00 zł  został Pan Marcin Chrząszcz, a lokalu mieszkalnego 

nr 3 w Białej ul. Armii Ludowej 8 za cenę 130 896,00 zł brutto Państwo Marianna i Piotr 

Gromada. 

 Nie znalazły nabywców lokal nr 3 w Białej ul. Armii Ludowej 8 , lokal mieszkalny nr 5 w 

Brzeźnicy 10 oraz działka gruntu nr 35 o pow. 0,1630 ha położona w Browińcu Polskim 

 Wydano następujące zarządzenia w sprawie gospodarki nieruchomościami 

- w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność gminy Biała 

- w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali mieszkalnych nr 3 i 4 w Białej ul. Plac 

Zamkowy 2 w częściach wspólnych budynku i działce na której położony jest budynek 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Rynek 14 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki 928 m. 17 o pow. 

0,1417 ha położonej w Białej 

- w sprawie rozłożenia na raty ceny nabycia lokali mieszkalnych w Białej ul. Plac 

Zamkowy 2/2 , Armii Ludowej 2/2 oraz lokalu użyt. w Białej ul. Armii Ludowej 2/3U 

- w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Białej ul. Prudnicka 23 

- w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 

2011-2013 

 Zawarto następujące akty notarialne: 

- W dniu 14 stycznia 2011 roku z Panem Marcinem Chrząszcz na sprzedaż działki 212/2 

położonej w Prężynie oraz z Państwem Marianną i Piotrem Gromada na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego w Białej ul. Armii Ludowej 8. Wszystkie te osoby wygrały wcześniej przetargi 

na nabycie tych nieruchomości. 

- W dniu 27 stycznia 2011 roku zawarto akty notarialne- umowy sprzedaży lokali 

mieszkalnych nr 1,2 i 5 położonych w Białej ul. Plac Zamkowy 2. Sprzedaż na rzecz 

dotychczasowych najemców 

- W dniu 28 stycznia 2011 roku zawarto akty notarialne- umowy sprzedaży lokali 

mieszkalnych w Białej ul. Armii Ludowej 2/1, 4/1 oraz umowę wniesienia w aport do 

Wodociągi i Kanalizacja  w Białej działek gruntu 243/1, 52, i 215/56 położonych w 

Radostynii. W zamian za wniesiony aport Gmina Biała objęła 112 udziałów o wartości 

100,00 zł każdy 

- W dniu 7 lutego 2011 roku zawarto akt notarialny -umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego 

nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 4 

 Wydano postanowienia i decyzje: 

-  2 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego w Miłowicach 

- 4 decyzje zatwierdzające rozgraniczenie nieruchomości ( w Solcu i Miłowicach ) 

- 3 decyzje zatwierdzające podziały działek 



 Wybrano i podpisano umowę z rzeczoznawcą majątkowym Panem Andrzejem Kowalem na 

sporządzanie operatów szacunkowych dla celów sprzedaży nieruchomości. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU INŻYNIERII KOMUNALNEJ I 

INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ : 
 

1. Wybrano wykonawcę map do celów projektowych związanych z adaptacją i budową 

boiska wielofunkcyjnego (ORLIK 2012) w Białej – park miejski. Wykonawcą jest 

Biuro Usług Geodezyjnych Stanisław Jaśkowiec z siedzibą w Prudniku, koszt 

opracowania 8 610,00 zł brutto. 

2. Wybrano wykonawcę na adaptację projektu typowego (ORLIK 2012) którym został 

PRONABUD Jerzy Sylwestrzak z siedzibą w Prudniku. Koszt opracowania 12 300,00 

zł brutto. 

3. Dokonano wyboru wykonawcy zadania pod nazwą „Przyłączenie budynków 

komunalnych do wybudowanej kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja, Prudnicka, 

Czarna, Szkolna i Rynek”. Zadanie realizować będzie Spółka Wodociągi i Kanalizacja 

w Białej na kwotę 30 539,19 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia 2011r. 

4. Rozpoczęto prace „ Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Solcu” Opis 

przedmiotu zamówienia: remont dachu,  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykonanie łazienki (ubikacji), roboty instalacyjne, wentylacyjne, elektryczne. 

Wykonawcą zadania jest firma Kurnatowski z siedzibą w Nysie. Kwota zadania to 

59 161,31zł brutto. 

5. Podpisano umowę na remont wieży wodnej przy ul. Hanki Sawickiej. Zadanie 

realizowane z projektu „Śląsk bez granic - wieże i punkty widokowe”.  

6. W ramach zadań realizowanych w gospodarce mieszkaniowej (mieszkania 

komunalne) w omawianym okresie wykonano następujące prace: 

- przebudowano ogrzewanie w mieszkaniu przy ul. Składowej 1 (mieszkanie Pani 

Owczarz), 

- przebudowano piec wraz z ogrzewaniem w mieszkaniu przy ul. Rynek 23 

(mieszkanie Państwa Kapral), 

- wybudowano piec pokojowy w mieszkaniu komunalnym przy ul. Kościuszki 30, 

- przebudowano instalację elektryczną wraz z zabudową tablicy licznikowej 

mieszkaniu komunalnym przy ul. Kościuszki 30, 

7. Przygotowano materiały pod remont i przebudowę dachu krytego eternitem przy ul. 

Kościuszki 16 w Białej. 

8. Wydano 8 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego . 

9. Wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy. 

10. Wydano 4 wypisy z m.p.z. miasta Biała. 

11. Wydano 29 decyzji na wycinkę drzew. 

 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 

11.01.11 - w spotkaniu w sprawie sposobu podziału środków europejskich RPO, PROW 

  zorganizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe- zebraniu 

sprawozdawczo - wyborczym w Wilkowie 

12.01.11 - zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w Olbrachcicach 

13.01.11 - zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w Gostomii 



24.01.11 - w spotkaniu z rodzicami i nauczycielami PSP w Gostomii w sprawie 

racjonalizacji 

  placówek oświatowych 

25.01.11 - zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w Józefowie 

27.01.11 - zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Czartowicach i Ogierniczu 

28.01.11 - w spotkaniu z Dyrektorem Caritas , księdzem Arnoldem Drechslerem w 

sprawie 

  funkcjonowania placówki w Białej 

31.01.11 - w spotkaniu z rodzicami i nauczycielami PSP w Śmiczu w sprawie 

racjonalizacji 

  placówek oświatowych 

01.02.11 - zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Radostyni 

03.02.11 - w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pradziad    

w  Prudniku 

- w  spotkaniu z rodzicami i nauczycielami PSP w Radostyni w sprawie 

   racjonalizacji placówek oświatowych- zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 

   Laskowicach i Kolnowicach 

04.02.11 - zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Otokach i Grabinie 

07.02.11 - w Konferencji zorganizowanej przez Marszałka Woj. Opolskiego w sprawie 

   propozycji podziału środków z krajowej rezerwy wykonania 

08.02.11 - zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Miłowicach i Śmiczu 

09.02.11 - w podsumowaniu działalności Terenowego Zespołu Doradztwa w Prudniku 

  Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

- zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Wasiłowicach 

 

 

Z ZAKRSU INNYCH SPRAW: 

 
 Od grudnia 2010 r. rozpoczęły się już parce związane z przygotowaniem się do 

przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w naszej gminie. 

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 6 grudnia 2010 r. powołane zostało 5-cio osobowe Gminne 

Biuro Spisowe ( w tym trzech członków odpowiedzialnych za aktualizację zestawienia 

budynków i mieszkań), które odpowiedzialne jest za prawidłowe i terminowe realizowanie 

zadań związanych ze spisem. 

W okresie 6 – 20 grudnia 2010 r. przeprowadzono nabór na rachmistrzów spisowych. 

Zgodnie z wykładniami Urzędu Statystycznego, w naszej gminie wyłonionych zostało 10 

rachmistrzów oraz 1 rachmistrz rezerwowy.  

W dniach 3 – 5 stycznia oraz 2 lutego 2011 r. przeszkolony został przez Wojewódzki Urząd 

Statystyczny Lider Gminny oraz w dniach 20 – 22 stycznia 2011 r. w trzydniowym szkoleniu 

uczestniczyli rachmistrzowie, którzy pomyślnie zaliczyli egzaminy z nabytej wiedzy.  

W okresie 4 – 24 stycznia 2011 r. przeprowadzona została przez wyznaczonych pracowników 

aktualizacja budynków i mieszkań oraz przypisane zostały poprawnie osoby do tych 

budynków. 

Podobnie jak przy spisie rolnym, ankiety wypełniane będą elektronicznie przy pomocy 

terminali przenośnych typu Hand-held. Spis będzie obejmował wszystkie jednostki adresowe, 

dla których będą wypełniane ankiety pełne, sporządzane głównie poprzez kontakt 



telefoniczny z ankieterami statystycznymi. Losowo wybrane zostaną gospodarstwa domowe 

do spisu reprezentacyjnego (bardziej rozbudowanego), gdzie ankiety będą wypełniane już 

przez rachmistrzów. Możliwe będzie również wykonanie samospisu za pośrednictwem 

Internetu. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 zostanie przeprowadzony od     

8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. wg stanu na dzień 31 marca 2011 r. Już wkrótce jednak 

przed nami kolejny etap przygotowawczy do spisu właściwego – obchód przedspisowy, który 

odbywać się będzie w dniach 1 – 17 marca 2011 r. Wykonywany będzie przez rachmistrzów i 

polegać będzie na potwierdzeniu istnienia punktów adresowych. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 

1. Z dniem 1 lutego br. w oparciu o moje zarządzenie z 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, zmieniona została częściowo struktura 

organizacyjna Urzędu, tj.: 

1) z dotychczasowego Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej 

wydzielono część zadań i utworzony został nowy Referat Zamówień Publicznych, 

Środowiska i Integracji Europejskiej, którego kierownikiem została Pani Monika 

Zając. 

2) Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki przekształcono w 

samodzielne stanowiska pracy. 

                   Celem dokonania tychże zmian to poprawa funkcjonowania Urzędu oraz                          

                  zmniejszenie stanu zatrudnienia w Urzędzie. W wyniku wszystkich zmian, do  

                  końca czerwca br. zostaną zlikwidowane 2 etaty. 

2. Gmina Biała w partnerstwie z Starostwem Powiatowym w Prudniku (działającym jako 

lider), Gminą Prudnik i Gminą Lubrza, realizuje projekt „Podniesienie kompetencji 

kadr samorządów Powiatu Prudnickiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego”. 

W ramach projektu pracownicy Urzędu uczestniczą w wielu szkoleniach, warsztatach 

organizowanych w Prudniku. Zakres tamtejszych szkoleń jest bardzo szeroki 

obejmujący regulacje prawne stosowane przy zadaniach publicznych samorządu. 

Projekt ten obejmuje zadania i działania w kierunku poprawy funkcjonowania Urzędu 

i dlatego też Urząd przystąpił do prac wdrożeniowych Systemu Zarządzania Jakością 

ISO oraz prac związanych z przeprowadzeniem, stosowaniem w jednostce tzw. 

Wspólnej Metody CAF. Jest to jedna z najnowszych metod doskonalenia organizacji 

poprzez samoocenę . Całkowite zakończenie realizacji  projektu nastąpić ma do końca 

lipca 2011 r. 

 

 

Biała, dnia 10 lutego 2011r.   

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


