
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od 10 lutego 2011 do dnia 30 marca 2011r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 
 

1. Zawarto następujące akty notarialne: 

- W dniu 24 lutego 2011 roku  z Państwem Włodzimierzem i Stanisławą Łowińskimi  na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego w Brzeźnicy 10/3  

      - W dniu 11 marca 2011 roku zawarto akty notarialne- umowy sprzedaży lokali   

      mieszkalnych nr 1 i 2 w Brzeźnicy 10. Sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców 

       Państwa Pawła i Ludmiły Świncickich  oraz Siergieja i Haliny Lisowskich 

 

2. Wydano następujące zarządzenia w sprawie gospodarki nieruchomościami 

- w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Armii 

Ludowej 8/3, w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż działki nr 35 w 

Browińcu Polskim oraz w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego nr 5 w Brzeźnicy 10  

- w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych 

nieruchomości gruntowych położonych w Białej działki nr 717 km.13 i 1207/11 km.19  

- w sprawie rozłożenia na raty ceny nabycia lokali mieszkalnych w Brzeźnicy 10/1 oraz w 

Brzeźnicy 10/2 

3. W dniu 18 marca  2010 roku odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność gminy Biała: nie znalazły nabywców lokal nr 3 w Białej ul. Armii 

Ludowej 8( III przetarg) , lokal mieszkalny nr 5 w Brzeźnicy 10( II przetarg) oraz działka 

gruntu nr 35 o pow. 0,1630 ha położona w Browińcu Polskim( II przetarg) 

 

4. Wydano postanowienia i decyzje: 

-  4 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego ( 2 w Wilkowie, Krobuszu 

i Białej 

- 1 decyzję zatwierdzające rozgraniczenie nieruchomości (w Krobuszu ) 

- 2 decyzje zatwierdzające podziały działek ( w Krobuszu i Białej) 

5. wydano 3 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych; decyzje dotyczyły 

działek 705/5 m.12  i  1360 m.21 położonych w Białej  oraz 851/1 m.4 położonej w Śmiczu 
 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU INŻYNIERII KOMUNALNEJ I 

INWESTYCJI : 
 

 

1. Zakończono prace projektowe związane z adaptacją projektu typowego pod budową 

boiska wielofunkcyjnego (ORLIK 2012). Wykonawcą zadania była firma 

„PRONABUD” Jerzy Sylwestrzak z siedzibą w Prudniku koszt zadania 8 610.00 zł. 

 

2. Zakończono prace związane z „remontem budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w 

Solcu” Wykonawcą zadania była firma budowlana „KURNATOWSKI” z siedzibą w 

Nysie. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 



 

3. Kontynuowane są prace przy remoncie wieży wodnej przy ulicy Hanki Sawickiej w 

Białej. Zadanie realizowane jest przez firmę budowlaną „KURNATOWSKI” z 

siedzibą w Nysie wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

4. Rozpoczęte zostały prace przy przebudowie chodnika przy ulicy 1-go Maja w Białej. 

Prace prowadzone są na odcinku od głównej bramy wejściowej do kościoła 

parafialnego do posesji Państwa Muszyńskich przy ulicy Góra Wolności w Białej. 

 

5. W ramach zadań realizowanych w gospodarce mieszkaniowej (mieszkania 

komunalne) w omawianym okresie wykonano: 

 przebudowano piece kaflowe w mieszkaniach komunalnych Laskowiec, 

mieszkanie Pana Lipieńskiego, Plac Zamkowy (mieszkanie Pana Sołtysa), 

 przebudowano instalację elektryczną w mieszkaniach (częściowo):  

- ul. Składowa 1 (mieszkanie Pani Nowickiej), Plac Zamkowy 8/1, 

 w związku z zaległościami zaległościami opłatach za pobór wody dokonano 

odcięć dostaw wody w 5 mieszkaniach komunalnych, 

 przebudowano komin w mieszkaniu przy ulicy Składowej, 

 zakończono awaryjną wymianę rynien na budynku komunalnym przy ul. 

kilińskiego 4, 

 wystąpiono z wnioskami o rozbiórkę budynków komunalnych we wsiach 

Miłowice i Śmicz, 

 zakończono procedurę przetargową na najem lokalu użytkowego przy ul. 

Rynek 28 (były sklep „SAM”). Przyszłym najemcą lokalu będą Panowie Jan i 

Wojciech Wojciechowscy, 

 wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy, 

 wydano 9 decyzji o przydziale dodatku mieszkaniowego, 

 wydano 5 wypisów i wyrysów z mpzp. Biała, 

 rozpoczęta została procedura mająca na celu eksmisję najemcy mieszkania 

przy ulicy Prudnickiej 17. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ŚRODOWISKA  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ 

 
1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługę kredytu 

długoterminowego w kwocie 250 000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki 26-28”. Złożono 2 

oferty, z których wykonawcą zadania został: Bank Gospodarstwa Krajowego w 

Warszawie, Oddział w Opolu na kwotę 35 885,54 zł. 

2. Wysłano zaproszenie do negocjacji (w trybie zamówienia z wolnej ręki) do firmy 

BUDOSTAL- 2 S.A z Krakowa, celem wykonania robót dodatkowych w zakresie 

ogólnobudowlanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ulicy Kościuszki 

nr 26-28  w Białej. Postępowanie w trakcie realizacji. 

3. Wykonano 2 szt. banerów promujących ziemię bialską, które zostały zamontowane 

przy obwodnicy na obrzeżach miasta Biała. 

4. Podpisano umowę o dofinansowanie operacji pn. „Remont budynku Wiejskiego 

Centrum Integracji w Chrzelicach” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita 

wartość zadania wynosi: 64 996,95 zł, wysokość przyznanej pomocy z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi: 34 693 zł, co 

stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. 



5. Aktualizowano bazę danych dotyczących promocji terenów inwestycyjnych 

(Bialskich Obszarów Rozwoju Gospodarczego) oraz wprowadzono Zarządzenia Nr 

OR.0050.11.2011 Burmistrza Białej z dnia 9.02.2011r. w sprawie realizacji zadania 

„Promocja Terenów Inwestycyjnych Gminy Biała”. 

6. Zakończono 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na zadanie 

pn. „Budowa stawów rakowych o powierzchni 6,58 ha i głębokości 2,50 – 2,85 m w 

Mokrej, gmina Biała” 

7. Wydano 56 decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

8. Wystąpiono o dotację w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki 

konkursu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała 

wraz z inwentaryzacją” w wysokości 9 960,00zł 

9. Wydano 9 zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

10. Ufundowano nagrody dla laureatów konkursów pn.: „Podsumowanie Rocznej 

Działalności Wdrożeniowo- Upowszechnieniowej za rok 2010r” oraz „Zasmakuj w 

Tradycji”- konkurs kulinarny. 

11.  Zorganizowano Wybory do Walnych Zgromadzeń Izby Rolniczej w Opolu, które 

odbędą się 3 kwietnia 2011 w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej. 

12. Wyrejestrowano 2 psy rasy rottweiler. 

 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 
10.03.2011 do  4.03.2011  w zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w Ligocie Bialskiej, 

Chrzelicach, Białej  Osiedle Nr 1, Nowej Wieśi Prudnickiej, Prężynie, Mokrej, Łączniku, 

Dębinie, Brzeżnicy , Górkce Prudnickkiej, Frąckach,  Pogórzu, Krobuszu , Browincu  

Polskim, Solcu, Rostkowicach, Białej Osiedle Nr 2 

11.02.2011r. w zebraniu lokalnej Grupy Działania „ Wspólne Źródła” w Korfantowie 

23.02.2011r.  w walnym zebraniu związku „Agua Silesia” w Strzeleczkach 

17.03.2011r.  w spotkaniu z sołtysami 

24.03.2011r.  w konferencji dotyczącej Badań ewaluacyjnych dotyczących wykorzystania 

środków z funduszy europejskich. 

 

 

Z  ZAKRSU  INNYCH  SPRAW: 
 

 

 W dniach od 1 – 17 marca 2011 roku został przeprowadzony przez rachmistrzów 

obchód przedspisowy na terenie naszej gminy 

Rachmistrzom przydzielone zostały rejony w terenie, w których potwierdzali istnienie 

budynków – punktów adresowych. Łącznie potwierdzono istnienie 3.080 punktów. 

Obecnie trwają prace przygotowawcze do spisu właściwego, który rozpocznie się od               

8 kwietnia 2011 r. i potrwa do 30 czerwca 2011 r. Rachmistrze spisowi dotrą tylko do 

wylosowanych 20% gospodarstw domowych, gdzie przeprowadzą spis reprezentacyjny 

(rozszerzony). Natomiast pozostała część gospodarstw domowych zostanie spisana przez 

ankieterów statystycznych. 



Wszyscy odpowiemy na 15 pytań, a tylko losowo wybrana grupa respondentów tj. 20 % 

zobligowana zostanie do odpowiedzi na pytania dodatkowe, zadane przez rachmistrzów.  

W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa ankieterzy statystyczni oraz 

rachmistrzowie zostali wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem. 

Dyrektor Urzędu Statystycznego zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gmina, aby 

współpracowali z rachmistrzami i ankieterami statystycznymi i zapewnia, że wszystkie 

pozyskane od Państwa dane podlegają procedurom ochrony i zabezpieczeń. 

 

 

 

Biała, dnia 30 marca  2011r.   

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


