
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od 27 października  2011 do dnia  30 listopada  2011r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 

 W dniu 21 listopada   2011  roku zawarto akt notarialny  –umowę o zmianę wysokości udziałów 

w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz 

w prawie użytkowania wieczystego gruntu  

 W dniu 22 listopada   2011 roku zawarto akt notarialny: 

        - umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Białej ul. Szkolna 5 

        - umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego w Białej ul. Prudnicka 4/3 

        - umowę sprzedaży lokalu użytkowego nr 1u w Ligocie Bialskiej 41C 

        - umowę sprzedaży działki gruntu 1207/16 o pow. 18 m
2 

położoną w Białej przy  ul. Parkowej 

        - umowę sprzedaży działki gruntu 277/3 m.4 o pow. 0,2530 ha położoną w Radostyni 

 Wydano następujące zarządzenia w sprawie gospodarki nieruchomościami 

- w dniu 15 listopada  2011 roku sprawie ustalenia ceny do II przetargu lokalu mieszkalnego w 

Białej ul. Prudnicka 17/2,  sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż działki gruntu 

167 położonej w Ogierniczu oraz  sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż działki 

gruntu 370 położonej w Chrzelicach  

 W dniu 26 listopada 2011roku opublikowano ogłoszenia o przetargach na sprzedaż: lokalu 

mieszkalnego nr 5 w Brzeźnicy 10, lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 8, 

działki budowlanej 234/2 m.3 położonej w Prężynie i działki budowlanej  569 m. 4 położonej 

w Śmiczu 50 . Przetargi odbędą się w dniu 30 listopada 2011. 

W 23 listopada 2011 opublikowano ogłoszenia o przetargach na sprzedaż: działki gruntu 370 m.4 

położonej w Chrzelicach,  lokalu mieszkalnego w Białej ul. Prudnicka 17/2, działki gruntu 167 

m.1 położonej w Ogierniczu oraz działek  gruntu 1281/15 m. 20 , 1208/2 m.19 i 1208/3  

położonych  w Białej. Przetargi odbędą się w dniu 21 grudnia 2011 r. 

 Decyzją IN.7532.1.122.2011.EG z dnia 4.10.2011 Wojewoda Opolski uchylił wcześniejszą 

decyzję na mocy której Gmina Biała otrzymała działki 207 m.4 o pow. 0,2560 ha i 285/1 m.1 o 

pow. 0,1041, Decyzją IN.7532.1.88.2011.HN Wojewoda Opolski uchylił wcześniejszą decyzje 

na mocy której Gmina Biała otrzymała działkę 286 m.2 o pow. 0,0280 ha położona w Gostomii  

oraz  działkę 798 m. 14 o pow. 0,0823 ha położoną w Białej. Działki to rowy, które podlegają 

przekazaniu na rzecz WZiRu 

 Złożono 5 wniosków o wpis w księgach wieczystych Gminy Biała jako właściciela. 

 

 

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 ulicy 1-go Maja w Białej wraz z 

przebudową części Rynku. Wykonawcą zadania było PRDiM Głubczyce, wyłonione w 

drodze przetargu nieograniczonego.  

3. Zakończono prace remontowe związane z ociepleniem ściany szczytowej od strony 

południa wraz z ociepleniem mieszkania na poddaszu w budynku komunalnym w Białej 

przy ul. Prudnickiej 8. 

4. Trwają prace remontowe trzech mieszkań w budynku komunalnym w Białej przy ul. Plac 

Zamkowy 3. 

5. Trwają prace remontowe mieszkań komunalnych w budynkach w Białej przy ul. 

Prudnickiej 23, ul. Wałowej 1, ul. Czarna 2. 

6. Zakończono 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. Zakończono przebudowę pięciu kominów w budynku komunalnym w Białej przy 

ul.Prudnickiej 10. 

8. Dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Białej przy 

ul. Prudnickiej 17.. 

9. Zakończono przebudowę drogi gminnej we wsi Ogiernicze. Wykonawcą zadania Było 

PRDiM Głubczyce 

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

11. Wykonano 3 wypisów i wyrysów z m.p.z.p. 

12. Wydano 10 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ŚRODOWISKA  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ 

 

1. Ogłoszono wyniki konkursu pn. SUPER MLEKO 2011r., w kategorii obejmującej 

gospodarstwa produkujące pow. 54 tys. do 150 tys. litrów mleka, w którym laureatami 

zostali Państwo Gerda i Reinhard Wollny z Nowej Wsi. 

2. Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej "Rocznego programu 

współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2012 rok". 

3. Unieważniono przetarg dotyczący „Budowy boiska wielofunkcyjnego w Łączniku”, 

współfinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

4. Ogłoszono przetarg na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

5. Wydano 22 decyzje na wycinkę drzew, 

6. Przygotowano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu na dotację do usuniętego azbestu z budynku komunalnego w Miłowicach 

nr 9a, 

 
 



SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU FINANSOWEGO I PODATKÓW : 
Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 26 października do 25 listopada 2011 r. wydanych zostało 6 zarządzeń w sprawie 

zmian budżetu Gminy Biała na 2011, w których: 

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 582.795 zł., w tym na: 

 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 442.617 zł., 

 Dodatki specjalne dla pracowników socjalnych – 8.238 zł. 

 Fundusz alimentacyjny – 125.000 zł. 

 Zasiłki stałe – 2.131 zł. 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 109 zł. 

 Wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 4.700 zł. 

 

Równocześnie wydano 6 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń podatków w 

okresie między sesjami 

 

UMORZENIA 

13. Wpłynęło 12 wniosków na umorzenie podatków (od osób fizycznych), 10 podań 

rozpatrzono pozytywnie, 2 podania są nadal w trakcie rozpatrywania. Wskutek tego 

umorzono łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 1.080 zł. 

               

ODROCZENIA  

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

zostały pozytywnie; 

 

Wydano 34  zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń niepodatkowych 

należności budżetowych 

 

UMORZENIA 

1. Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie należności z tytułu czynszu, z których jeden rozpatrzony 

został pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 8.302,02 zł.  

 

ODROCZENIA  

1. Wpłynęły 3 wnioski na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu, z których 2 

rozpatrzono pozytywnie. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY  

1. Wpłynęły 4 wnioski o rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu, wszystkie rozpatrzone 

zostały negatywnie. 

 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 
 11.11.2011r. w uroczystościach poświęconych rocznicy uzyskania niepodległości 



 17-18 11.2011r. w szkoleniu z zakresu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanym 

przez Wojewodę Opolskiego 

 18.11.2011r. w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „ Wspólne Źródła” 

 20.11.2011r. w uroczystym koncercie z okazji 20 lecia Bialskiej Orkiestry Dętej 

 23 11.2011r. w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu „Super Mleko” zorganizowanym 

przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ( III miejsce w kategoriiII 

produkcji do 150 tyś rocznie dla Gerdy i Reinharda Wollnego z Nowej Wsi 

Prudnickiej) 

 25 11.2011r. w targach poznańskich o tematyce komunalnej i gminnej.  

 

 

 
 

 Biała, dnia 29 listopada  2011r.  

 

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


