
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od  5 września   2011 do dnia 26 października   2011r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 - W dniu 11 października  2011  roku zawarto akty notarialne: 

         –umowę sprzedaży i umową darowizny udział wynoszący 5/8 części w nieruchomości 

           położonej w Białej ul. Prudnicka 23  

      - W dniu 21 października  2011 roku zawarto akt notarialny –umowę zamiany działek w 

         Prężynie. W zamian za działkę 505/2 m.4 o pow. 0,0027 ha Gmina Biała otrzymała działkę 

          504/2 m.4 o pow. 0,0129 ha  

 Wydano następujące zarządzenia w sprawie gospodarki nieruchomościami 

- w dniu 12 września  2011 roku sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu  

   stanowiących mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i  

   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w  

    Miłowicach, Śmiczu, Łączniku, Grabinie, Białej, Ogierniczu, Czartowicach, Laskowcu,  

    Górce Prudnickiej, Mokrej, Prężynie i Browińcu Polskim. 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  

   mieszkalnego w Białej ul. Armii Ludowej 8/2 

- w sprawie wyznaczenia  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

   nieruchomości położonej w Śmiczu 50 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki  

   budowlanej w Prężynie nr działki 234/2 

-sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  

  mieszkalnego w Brzeźnicy 10/5 

- w dniu 27 września  2011 roku sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  

   ustnego nieograniczonego działki gruntu 1208/2 położonej w Białej  przy ul. Parkowej 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki  

   gruntu 1208/3  położonej w Białej przy ul. Parkowej 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu 1287/15 w Białej  

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu 1208/4 m.19   

  w Białej , na poszerzenie dotychczas posiadanej nieruchomości. 

- w dniu 5 października 2011 w sprawie przyjęcia darowizny 2/8 części w nieruchomości  

    położonej w Białej ul. Prudnicka 23 

- w dniu 7 października 2011 roku w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Biała  

   udziału wynoszącego 3/8 części w nieruchomości położonej w Białej ul. Prudnicka 23  

 W dniu 12 października  2011roku odbyły się przetargi na sprzedaż działek gruntu  370 w 

Chrzelicach, 167 w Ogierniczu i 277/3 w Radostyni. Wynikiem pozytywnym zakończył się 

przetarg na sprzedaż  działki 277/3 w Radostyni. Cena osiągnięta w przetargu 5 749,00 zł  

 W 14 października  2011 roku odbyły się przetargi na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białej 

ul. Prudnicka 17/2 oraz lokalu użytkowego w Ligocie Bialskiej 41c. Wynikiem pozytywnym 

zakończył się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Ligocie Bialskiej. Cena osiągnięta w 

przetargu 40 400,00 zł 

 Wydano postanowienia ,decyzje i zawarto umowy  

-     1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego 

-     3 decyzje zatwierdzające podziały działek ( w Wilkowie i Prężynie) 

- 17 decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu oraz 2 decyzje o oddaniu w trwały zarząd  



 nieruchomości na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Łączniku. 

- zawarto 18 umów dzierżawy na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Biała oraz 2 

aneksy do zawartych wcześniej umów dzierżawy. 

 

Zlecono wskazanie granic działki stanowiącej ulice Parkową w Białej.  

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU INŻYNIERII KOMUNALNEJ I 

INWESTYCJI : 
 

1. Trwają prace związane z budową dróg ulic (Kochanowskiego, Eichendorfa, Asnyka i Św. 

Kamila w Białej. Wykonawcą zadania jest firma „BERIW” z siedzibą w Ligocie 

Prószkowskiej wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie zrealizowane w 

ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówka). 

2. Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

we wsi Śmicz. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 

Mostowych w Brzegu. Zadanie współfinansowane ze środków FOGR. Wystąpiono z 

wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.  

3. Zakończono przebudowę schodów wejściowych w budynku komunalnym przy ul. 

Składowej 1 w Białej. 

4. Zakończono prace remontowe przy murze posesji w Chrzelicach nr 15 (budynek 

komunalny). 

5. Rozpoczęto procedury związane z uzyskaniem warunków rozdziału sieci energetycznej w 

budynkach komunalnych w Białej przy ul. Kilińskiego 4, 4A, Wałowa 1, Rynek 16. 

6. Rozpoczęto przebudowę pieca pokojowego w lokalu komunalnym w Białej przy ul. 1-go 

Maja 36 (P. Rojek) oraz pieca pokojowego i trzonu kuchennego wraz z podkową na 

centralne ogrzewanie w mieszkaniu Pani Surmińskiej. 

7. Rozpoczęto remont mieszkania przy ul. Wałowej 1 (po P. Tuni). 

8. Podpisano umowę na dostawę węgla dla kotłowni obsługiwanych przez Gminę Biała. 

Dostawcą węgla została Firma EXPORT – IMPORT „Józef „ sc z siedzibą w 

Łowkowicach ul. Krapkowicka 9. 

9. Podpisano umowę z PPHU MERKURY z Prudnika, na wykonanie i montaż okien w 

budynkach komunalnych w Białej przy ul.: Rynek 11 (szt.2), Rynek 22 (szt.2), Kościuszki 

32/2 (szt.2), Kościuszki 30/2 (szt.5), 1-go Maja 34/4 (szt.1), Chrzelice 15/2 (szt.2). 

10. W drodze przetargu została wyłoniona Firma na przebudowę ulicy 1-go Maja w Białej 

Podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych S.A w 

Głubczycach.     

11. Zakończono wymianę grzejników w lokalach komunalnych w Białej, w budynku przy ul. 

Armii Ludowej 2-4 (budynek Wspólnoty). 

12. Wydano 15 zaświadczeń zaświadczeń przeznaczeniu działek w m.p.z.p. 

13. Wykonano 9 wypisów i wyrysów z m.p.z.p. 

14. Wydano 10 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

 

 

 

 

 

 

 



SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ŚRODOWISKA  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ 

 

1. Wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie:„Przebudowa 

drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.” Zadanie będzie realizowała firma: Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych i Mostowych S.A. Głubczyce za kwotę 129 999,95 zł brutto. 

2. Ogłoszono przetarg na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, 

gmina Biała”. Otwarcie ofert przewidziane jest na 3 listopada b. r. godz. 9:15.  

3. Podpisano umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa na realizację 

operacji pn. „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – etap I”, 

która będzie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 364.951,18 

zł, dofinansowanie w wysokości: 222.531,00 zł. 

4. Zostały przeprowadzone czynności kontrolne przez przedstawicieli Samorządu 

Województwa Opolskiego, na zakończenie realizacji operacji pn. „Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1 Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska). 

5. Złożono wniosek o dofinansowanie na realizację projektu z Funduszu Mikroprojektów w 

Euroregionie Pradziad pn. „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etap II”. Całkowita 

wartość projektu: 19 332,90 Є, dofinansowanie w wysokości: 16 432,96 Є. 

6. Wydano 5 zaświadczeń dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

7. Przekazano 1 bezpańskiego psa do schroniska dla bezpańskich zwierząt w Raciborzu.  

8. Przeprowadzono konsultacje dwóch projektów uchwał: 

 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała;  

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

9. Wydano 23 decyzje na wycinkę drzew i krzewów. 

10. Wysłano 2 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

Wodnej w Opolu o dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. 

11. Wysłano wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego o likwidację aglomeracji 

„Łącznik”.  

 
 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU FINANSOWEGO I PODATKÓW : 
 

W okresie od 5 września do 25 października 2011 r. wydanych zostało 6 zarządzeń w sprawie 

zmian budżetu Gminy Biała na 2011, w których: 

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 175.516 zł., w tym na: 

 Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 47.137 zł., 

 Zasiłki stałe – 14.482 zł. 

 Zasiłki i pomoc w naturze – 54.000 zł. 

 Stypendia szkolne – 59.897 zł. 

2. Dokonano podziału rezerwy ogólnej, tj. kwoty 55.000 zł., którą przeznaczono na: 

 wydatki bieżące na utrzymanie straży pożarnej (energia)– 2.000 zł. 



 z przeznaczeniem na dotację na prowadzenie nowo powstałych drużyn piłkarskich 

(trampkarze-juniorzy) – 4.000 zł. 

 bieżące utrzymanie dróg gminnych – 9.000 zł.  

 wydatki majątkowe – wykonanie parkingu za urzędem – 30.000 zł. 

 wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych – 

10.000 zł. 

 

Równocześnie wydano 7 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń podatków w 

okresie między sesjami 

 

UMORZENIA 

15. Wpłynęło 10 wniosków na umorzenie podatków (osoby fizyczne), które zostały 

pozytywnie rozpatrzone. Wskutek tego umorzono łączne zobowiązanie pieniężne na 

kwotę 950 zł. 

               

ODROCZENIA  

1. Wpłynęły 4 wnioski na odroczenie terminu płatności od osób fizycznych, rozpatrzone 

zostały pozytywnie; 

 

Wydano 37  zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego. 

Ponadto w miesiącu październiku wydanych zostało 476 decyzji w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń niepodatkowych 

należności budżetowych 

 

UMORZENIA 

1. Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie należności z tytułu czynszu, rozpatrzone zostały 

pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 63,20 zł.  

 

ODROCZENIA  

1. Wpłynął 1 wniosek na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu, który 

rozpatrzono pozytywnie. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY  

1. Wpłynęły 4 wnioski o rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu, z których 3 zostały 

rozpatrzone pozytywnie, 1 – negatywnie. 

 

 

UCZESTNICZYŁEM :  
 12.09.2011r. w uroczystości związanej z 10 leciem podpisania umowy partnerskiej 

pomiędzy Nadrenią – Palatynatem a Regionem Opolskim 
 21.09.2011r. w zebraniu wiejskim w Browińcu Polskim, 
 24.09.2011r. w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu „ Piękna Wieś 

Opolska” w Przechodzie 
 28.09.2011r. w uroczystości jubileuszowej setnych urodzin Pani  Hedwig Zimmerman ze 

Śmicza, 



 29.09.2011r. w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego podsumowującej 

Rządowe Programy Rozwoju Lokalnego Schetynówka, Radosna Szkoła; Orlik( trzy 

zadania na terenie gminy Biała : osiedle przy ul. Opolskiej, droga Solec – Olbrachcice i 

droga Biała – Prężynka / zadanie zrealizowane przez powiat/)) 
 30.09.2011r. w uroczystości otwarcia ecoBioniki nowego zakładu produkcyjno – 

wdrożeniowego Pani Zuzanny Bożek, 
 4.10.2011r. uroczyste otwarcie „Wieży Widokowej” w Mesto Albrechtice- projekt 

realizowany wspólnie z gminą Biała oraz zakonem Franciszkanów z Głogówka. 
 7.10.2011r. w spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Nysy w sprawie rozważenia 

problemu gospodarki odpadami w kontekście wyboru określonego Regionalnego Centrum 

Gospodarki Odpadami, 

 19.10.2011r. w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Krasiejowie, 

 20.09.2011r. w zgromadzeniu członków Euroregionu Pradziad w Pokrzywnej 

 22.10.2011r. w uroczystym otwarciu w Prószkowie Hotelu Arkas Państwa Małgorzaty i 

Franciszka Tomechna . 

 

 

 
 

2.06.2011r. Biała, dnia 25 października 2011r.  

 

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


