
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od  31 maja  2011 do dnia 3 sierpnia 2011r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 
 

 - W dniu 20 czerwca 2011  roku zawarto akty notarialne: 

         –umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 4. Sprzedaż na 

        rzecz dotychczasowego  najemcy Państwa Beaty i Norberta Schneider. 

        -  umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki 375/109 m.1 w Mokrej. 

        Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego Pana Franciszka 

        Wilczyńskiego. 

 W dniu 28 lipca 2011 roku zawarto akt notarialny –umowę sprzedaży działki 928 z k.m.17 

       o pow. 0,1417 ha w Białej 

 Wydano następujące zarządzenia w sprawie gospodarki nieruchomościami 

- w dniu 31 maja 2011 roku sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu 

działki 658/184 m.3 o pow. 0,2320 w Łączniku 

- w dniu 14 lipca  2011 roku sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

lokalu użytkowego w Ligocie Bialskiej 41c  

- w dniu 15 lipca oraz w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu 

mieszkalnego  nr 2 w Białej ul. Prudnicka 17 

w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 w Białej ul. Prudnicka 4 

oraz w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokali 

w Białej ul. Kościuszki 20  

 Ogłoszone na dzień 10 czerwca 2011 rokowania na sprzedaż  lokalu nr 2 w Białej ul. 

Armii Ludowej 8,  lokalu mieszkalnego nr 5 w Brzeźnicy 10 oraz działki gruntu nr 35 

położonej w Browińcu Polskim nie odbyły się z powodu braku osób zainteresowanych 

nabyciem tych nieruchomości.  

 Ogłoszony na dzień 17 czerwca 2011 roku przetarg na sprzedaż działki 928 m.17 o pow. 

0,1417 ha w Białej został rozstrzygnięty. Nabywcą działki za kwotę 31 057,50 ha brutto 

została  J&Z spółka z o.o. z Warszawy 

 Wydano postanowienia i decyzje: 

-  5 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego ( w Łączniku, Józefowie, 

Śmiczu i Grabinie) 

- 5 decyzji zatwierdzających rozgraniczenie nieruchomości 

- 5 decyzji zatwierdzających podziały działek ( w  Grabinie, Łączniku, Chrzelicach  i 2 w 

Józefowie) 

 Zawarto z geodetą uprawnionym Panem Wojciechem Barylakiem umowę na wykonanie 

usług geodezyjnych : podziałów działek w Białej przy ulicy Oświęcimskiej, Parkowej i 

Kościuszki. Termin wykonania wszystkich prac do 1 września  2011 

 Wydano 2 pozytywne opinie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej. Opinia dotyczyła 

działek w Radostyni i Pogórzu. 

 Zaopiniowano pozytywnie wniosek o konsesję na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnnego w obszarze,,Opole” w części bloków koncesyjnych 348 i 349 obejmujących 

swym zasięgiem Gminę Biała. Opinie wydano dla Ministra Środowiska a o konsesję 

wystąpiła firma ,,SILURIAN” Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie. 



 Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych na nowo wybudowanych 

budynkach w Białej, Krobuszu i Łączniku. 

 Zawarto 1 umowę dzierżawy na ustawienie cyrku w Białej 

 Wpłynął 1 wniosek od właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym 

w Białej przy ul. Prudnickiej 11 o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek 

na których położony jest w/w budynek na prawo własności nieruchomości. Wniosek zostanie 

rozpatrzony do dnia 10 sierpnia 2011 roku. 

 Decyzją Wojewody Opolskiego IN.IV-MKO-7723-1/40/10 z dnia 17.06.2011 

skomunalizowano na rzecz Gminy Biała działkę  764 o pow. 0,2554 ha  położona w Białej  

      a decyzją IN.IV-HN-7710/83/09 z dnia 31.05.2011 skomunalizowano na rzecz Gminy Biała 

      działkę gruntu rolnego 497/12 z k.m.4 o pow. 1,5915 ha i działkę rowu 655/163 z k.m.4 o  

      pow. 0,0146 ha. Działki położone są w obrębie Łącznik  

 Uzupełniana jest na bieżąco baza programu  ,,Mienie’’ obsługującego nieruchomości 

stanowiące własność Gminy Biała 

 W związku z wdrożeniem Systemu Integrującego Platformę Elektroniczna (IPE), która 

wspiera proces sprawozdawczości prowadzony na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 

roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzono około 930 modyfikacji do 

przedstawionego przez starostwo sprawozdania. 

 W dniu 13 lipca 2011 roku Sąd Rejonowy w Prudniku- Wydział  I Cywilny odrzucił wniosek 

Gminy Biała o uchylenie postanowienia z dnia 5 listopada 2008 syg. akt I Ns 645/07 o 

stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Kiwer. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU INŻYNIERII KOMUNALNEJ I 

INWESTYCJI : 
 

 

 Zakończono prace przy przebudowie ulicy Kościuszki w Białej 

- ułożenie nowego dywanika asfaltowego – wykonawca zadania Przedsiębiorstwo robót 

Drogowych i Mostowych S.A. w Głubczycach. 

- przebudowa odcinka chodnika przy tejże ulicy – wykonawcą zadania była grupa 

remontowa BOSS w Białej 

 

 Zakończono prace remontowe dachu na budynku komunalnym przy ulicy Kościuszki 16 

(wymiana pokrycia eternitowego na pokrycie z dachówki ceramicznej). Wykonawcą 

zadania był WiK Biała. 

 

 Zakończono prace remontowe na elewacjach budynków komunalnych przy ulicy Rynek 

24 i 27 w Białej. Wykonawcą zadania była grupa remontowa BOSS w Białej. 

 

 Rozpoczęte zostały 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). 

 

 Rozpoczęte zostały prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi 

Śmicz. Wykonawcą zadania jest firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego tj: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Brzegu. Zadanie współfinansowane 

ze środków FOGR. 



 

 Zakończona praca przy  budowie kanalizacji sanitarnej przy ulicach Asnyka i Św Kamila 

w Białej. Wykonawcą zadania była firma „ELTOR” z siedzibą w Głubczycach wyłoniona 

w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

 Wybudowano piec pokojowy w budynku komunalnym przy ulicy Prudnickiej 14 w Białej 

(mieszkanie Pana Serafina). 

 

 Zakończono prace remontowe w budynku komunalnym przy ulicy 1-go Maja 36 i 34. 

Obejmowały następujący zakres:  

- wykonanie izolacji pionowej, remont części komina w lokalu na I-szym piętrze, przebudowa 

wewnętrznej instalacji elektrycznej i wod.-kan. 

 

 Przebudowano uszkodzony komin w budynku przy ulicy Składowej 1, dotyczyło jednego 

z mieszkań. 

 

 Przeprowadzono remonty części przeciekających dachów papowych dot. Budynków 

Rynek 23, 1-go Maja 14, Prudnicka 7. 

 

 Rozpoczęte zostały prace przy opracowywaniu dokumentacji technicznych na wykonanie 

następujących zadań: 

- budowa centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Prudnickiej 8. 

- budowa kanalizacji sanitarnej pozostałej części miasta Biała, obejmującej m.in. ulice: 

Opolska, Kościuszki, Wałowa, Hanki Rawickiej, Stare Miasto. 

 

 Podpisano umowe na demontaż eternitu na dachu budynku komunalnego we wsi 

Miłowice 9a. 

 

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

 

 Wykonano 10 wypisów i wyrysów z m.p.z.p. 

 

 Wydano 15 decyzji o przeznaczeniu dodatku mieszkaniowego. 

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ŚRODOWISKA  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ 

 Rozstrzygnięto przetarg na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Śmicz, gmina Biała.” Wykonawcą zadania zostało: Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych Sp. z. o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg za kwotę 131 615,35 zł 

zł brutto. 

 Rozstrzygnięto przetarg na „Budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, 

Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na 

drogach.” Wykonawcą zadania została firma BERIW Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, 46-060 

Ligota Prószkowska. Cena oferty: 1 948 905,75 zł brutto. Zadanie dofinansowane zostanie 

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 

 Złożono 2 oferty na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 

1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: 



 Budowa dróg i chodników na ulicach: Kochanowskiego, Św. Kamila, Eichendorfa, 

Asnyka – 1.400.000,00 zł, 

 Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Śmicz – 100.000,00 zł, 

 Doposażenie kotłowni w szkole podstawowej w Łączniku – 100.000,00 zł, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicach Asnyka i Św. Kamila w 

Białej – 80.000,00 zł,  

 Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” – 100.000,00 zł.  

Najtańsza oferta została złożona przez BS Biała na kwotę 751 236,46 zł. 

 Ogłoszono przetarg na „Przebudowę drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej”. Otwarcie ofert 

przewidziane jest na 12 sierpnia godz. 9:15. 

 Została zakończona finansowa realizacja operacji pn. „Utworzenie Centrum Integracji i 

Rekreacji w Pogórzu” dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

 Wydano 3 zaświadczenia dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

 Wydano jedną decyzję dot. zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 

 Wydano 14 decyzji na wycinkę drzew, 

 Wydano 1 decyzję środowiskową a jedno postępowanie jest w toku, 

 Jest w trakcie przygotowania wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu na dotację do usuniętego azbestu z budynku komunalnego 

przy ul. Kościuszki 16, 

 

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU FINANSOWEGO I PODATKÓW : 
 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń podatków w 

okresie między sesjami 

 

UMORZENIA 

1. Wpłynęły 2 wnioski na umorzenie podatków (1 od osoby fizycznej, 1 od osoby 

prawnej), które zostały pozytywnie rozpatrzone. Wydano 5 pozytywnych decyzji 

umorzeniowych, które wpłynęły w poprzednim okresie (maju). 

               

ODROCZENIA  

1. Wpłynęły 2 wnioski na odroczenie terminu płatności od osób prawnych, rozpatrzone 

zostały pozytywnie; 

 

Wydano 46  zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego. 

 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

UMORZENIA 

1. Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie należności z tytułu czynszu, wszystkie zostały 

rozpatrzone - umorzenia dokonano na kwotę 628,91zł.  

 

 



ODROCZENIA  

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

rozpatrzony został negatywnie. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY  

1. Wpłynęły 2 wnioski o rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu, które zostały 

pozytywnie rozpatrzone 

 

 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 1 czerwca do 3 sierpnia 2011 r. wydane zostały 3 zarządzenia w sprawie zmian 

budżetu Gminy Biała na 2011, w których: 

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 39.005 zł., w tym na: 

 Spis powszechny  – 14.353 zł., 

 Zakup podręczników dla uczniów – 10.080 zł. 

 dożywianie uczniów – 14.572 zł. 

 

Równocześnie wydano 6 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy 

Biała, w których dokonano m.in. zmiany przeznaczenia środków: 

 Kwota 40.000 zł. przeznaczona na zakup nieruchomości położonej w Białej na ul. 

Prudnickiej przeznaczona została na remonty kapitalne budynków komunalnych, 

 Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na dotację na 

prowadzenie klubu sportowego w Pogórzu z powodu awansowania do wyższej klasy. 

 

UCZESTNICZYŁEM :  
 

 2.06.2011r. w Konferencji Energetyczno – Samorządowej zorganizowanej przez 

TAURON 

 4.06.2011r. w Zjeździe sprawozdawczo – wyborczym Związku Miejsko Gminnego 

OSP 

 9.06.2011r. w zebraniu Euroregionu Pradziad, który odbył sie w Rogowie Opolskim 

 28.06.2011r. w otwarciu po remoncie „Wieży Wodnej” w Białej  

 8.07.2011r. otwarciu po modernizacji drogi wojewódzkiej 414 

 13.07.2011r. w zebraniu wyborczym w Gostomi 

 23.07.2011r. w Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Lokalnej Grupy 

Działania „Wspólne Źródła” w Korfantowie 

 26.07.2011 w Wojewódzkich Obchodach Święta Policji w Prudniku. 

 

Z  ZAKRSU  INNYCH  SPRAW: 

 
 Z dniem 30 czerwca 2011 r. zakończył się trwający od 8 kwietnia br. Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań’2011. 



W naszej gminie spis przeprowadziło 10 rachmistrzów spisowych, wyłonionych spośród 13 

kandydatów. Oprócz wywiadów przeprowadzanych przez te osoby gospodarstwa domowe 

spisane zostały także w formie samospisu internetowego, telefonicznie przez ankieterów 

statystycznych oraz poprzez pozyskanie danych ze źródeł archiwalnych w Urzędzie 

Statystycznym. Ogółem spisane zostało 100 % populacji. 

W gminie Biała czynności spisowe przebiegły bez zakłóceń i zagrożeń dla rachmistrzów. 

Odnotowano dwa przypadki odmowy spisania się przez respondentów, jednak po interwencji 

lidera osoby te wyraziły zgodę na spisanie. 

W okresie od 2 lipca do 11 lipca 2011 r. został przeprowadzony przez GUS spis kontrolny, 

który miał na celu sprawdzenie kompletności i poprawności zebranych danych oraz 

zgodności ze stanem faktycznym. Badaniu poddano losowo wybrane mieszkania. W naszej 

gminie nie stwierdzono rozbieżności. 

 

Biała, dnia 3 sierpnia  2011r.   

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


