
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od 30 listopada  2011 do dnia  29 grudnia  2011r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 
 

1. W dniu 22 listopada   2011 roku zawarto akt notarialny: 

        - umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Kościuszki 20 

        - umowę sprzedaży budynku użytkowego w Śmiczu 50 

2. W dniu  30 listopada 2011roku przeprowadzono przetargi na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 5 w 

Brzeźnicy 10 wynik negatywny , lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 8 – wynik 

negatywny, działki budowlanej 234/2 m.3 położonej w Prężynie- wynik pozytywny cena osiągnięta 

w przetargu 32 884,00 zł oraz  działki budowlanej  569 m. 4 położonej w Śmiczu 50- wynik 

pozytywny cena osiągnięta w przetargu 9 700,00  zł . 

3.  W 22 grudnia 2011 przeprowadzono przetargi na sprzedaż : działki gruntu 370 m.4 położonej w 

Chrzelicach- wynik przetargu pozytywny cena osiągnięta w przetargi 8 920,00 zł,  lokalu 

mieszkalnego w Białej ul. Prudnicka 17/2,- wynik przetargu negatywny,  działki gruntu 167 m.1 

położonej w Ogierniczu – wynik przetargu pozytywny, cena osiągnięta w przetargu 7 000,00 zł 

oraz działek  gruntu 1281/15 m. 20 , 1208/2 m.19 i 1208/3  położonych  w Białej – wyniki 

przetargów negatywne.  

4. Decyzją IN.7532.1.41.2011.HN z dnia 30 listopada 2011 Wojewoda Opolski skomunalizował na 

rzecz Gminy Biała działki 64 o pow. 0,1310 ha oraz 64/3 o pow. 0,0580 ha położone w Wilkowie. 

5. Nadano 2 numery na nowo wybudowane budynku mieszkalne w Pogórzu i Radostyni. 

6. Wszczęto 2 postępowanie rozgraniczeniowe w Śmiczu oraz Chrzelicach. 

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU INŻYNIERII KOMUNALNEJ I 

INWESTYCJI : 
 

1. Zakończono roboty związane z budową dróg, chodników i ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, 

Asnyka i Św. Kamila. Wykonawcą zadania była firma BERIW z siedzibą w Ligocie 

Prószkowskiej. Zadane realizowane w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg 

Lokalnych (tzw. Schetynówka) 

2. Zakończono prace remontowe mieszkań w budynkach komunalnych przy ulicy Plac Zamkowy- 

3 mieszkania, Czarna 2- 2 mieszkania i ulica Wałowa 1- 1 mieszkanie 

3. zakończono przebudowę piecy pokojowych w budynkach komunalnych: Wilków 39, 1-go Maja 

14, Nyska 24, Szkolna 7, ul. Wałowa 1. 

4. Przebudowano komin w budynku przy ulicy Czarnej 2 

5. Trwają prace remontowe związane z przebudową pomieszczeń sanitariatów w budynku Urzędu 

Miejskiego. 

6. Zakończono prace remontowe ( malowanie klatki schodowej) w budynku komunalnym przy 

ulicy Wałowej 1 w Białej. 

7. Wydano 10 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m. p. z. p. 

8. Wykonano 4 wypisy i wyrysy z m. p. z. p. 

9. Wydano 8 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

 



 

 

SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ŚRODOWISKA  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ 

 

1. Zakończono realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych publicznych ulic 

(Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, i Kamila) w Białej. 

2. Złożono 5 wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013: 

- Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej – etap I, 

- Zagospodarowanie terenu przy Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu – etap I' 

- Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie, 

- Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach,  

- „GMINA BIAŁA - TWOJE DOBRE MIEJSCE" - edycja wydawnictwa prezentującego zasoby 

Gminy Biała wraz z opracowaniem wersji elektronicznej na stronę www. 

3. Podpisano umowę na „ Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie 

procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty 

w podatku od towarów i usług, przeprowadzoną kompleksową analizą zasadności roszczeń 

będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami” z firmą Deloitte 

Legal Pasternak i Wspólnicy. Cena zamówienia wynosi 162 601,63 zł. 

4. Wyłoniono wykonawców na zadanie pn: „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie 

miasta i gminy Biała w latach 2012 – 2014 w rejonach A, B, C, D”. Wykonawcami zadania są 

dwie firmy Wodociągi i Kanalizacja w Białej (Rejon A kwota 637,00 zł brutto, Rejon B kwota 

457,00 zł brutto) oraz Firma Handlowo-Usługowa Kołek Urszula (Rejon C kwota 129,60 zł 

brutto, Rejon D kwota 129,60 zł brutto). 

5. Unieważniono przetarg pn: „Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na 

terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych” z 

uwagi na to, że był obarczony wadą niemożliwą do usunięcia. 

6. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na zadanie:  

„I. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej.  

II. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu komunalnym.”  

Złożono jedną ofertę. Wykonawcą zadania zastała firma Wodociągi i Kanalizacja w Białej, za 

kwotę 210 000,00zł brutto. 

7. Ogłoszono przetarg nieograniczony oraz wyłoniono wykonawcę zadania pn: „Zakup energii 

elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała”. Wykonawcą 

zadania została firma PGE Obrót S.A Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Aleja M.J. 

Piłsudskiego 51. Wysokość zadania wynosi 318,45 zł brutto za 1 MWh. 

8. Wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami z terenu Gminy Biała, Przedsiębiorstwu Usług Produkcyjno-Handlowych-

Wielobranżowych „GABI” reprezentowanemu przez Gabrielę Bartoszek. 

9. Oddanno sześć bezpańskich szczeniąt do schroniska w Raciborzu. 



10. Wydano 29 decyzji na wycinkę drzew.  

11. Podpisano umowy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu do usuniętego azbestu z budynków komunalnych w  

Białej, przy ul. Kościuszki nr 16 i 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 listopada do 28 grudnia 2011 r. wydanych zostało 5 zarządzeń w sprawie zmian 

budżetu Gminy Biała na 2011, w których zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.091 

zł., w tym na: 

 Zasiłki stałe – 571 zł. 

 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 120 zł. 

 Wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 400 zł. 

Ponadto dokonano zmiany planu wydatków (w granicach posiadanego upoważnienia) w celu 

bieżącego wykonania budżetu. 

Równocześnie wydano 5 zarządzeń w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń podatków w okresie 

między sesjami 

 

UMORZENIA 

1. Wpłynęły 3 wnioski na umorzenie podatku. Rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek, 

wskutek tego umorzono łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 63 zł. Pozostałe dwa 

podania są w trakcie rozpatrywania.  

               

Wydano 23  zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń niepodatkowych 

należności budżetowych 

 

 

ODROCZENIA  

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

rozpatrzono pozytywnie. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY  

1. Wpłynęło 6 wniosków o rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu, 5 rozpatrzono 

pozytywnie, 1 negatywnie. 

 

W miesiącu grudniu wydano zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale 

komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na 

rzecz Gminy Biała. 

 

W bieżącym miesiącu zawarto umowę o wykonanie świadczenia pieniężnego z jednym najemcą 

będącym dłużnikiem gminy Biała. Umowa zawarta została na okres odpracowania 298 godzin w 

zakresie prac porządkowych, w wyniku czego najemca dokona odpracowania zaległego czynszu. 

 

Do pozostałych dłużników przekazano informację o możliwości odpracowania zaległego czynszu.  



 

UCZESTNICZYŁEM :  

 

 
1. 2 grudnia 2011w sportkaniu z obecnymi jak i byłymi pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Białej  

2. 6 grudnia 2011r. w spotkaniu z jubilatami obchodzącymi 50 lecie pożycia małżeńskiego 

3. 9 grudnia 2011 w promocji nowo wydanej książki p.n. „Biała historia i współczesność” 

4. 11 grudnia 2011r. w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez DFK Pogórze 

5. 18 grudnia w uroczystej wigilii osób samotnych zorganizowanym w Pogórzu przez 

zespół Caritas w Łączniku. 

6. 20 grudnia 2011 w jasełkach zorganizowanych przez Publiczne Gimnazjum w Łączniku 

7. 21 grudnia 2011 w jasełkach zorganizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową 

w Grabinie  

 

 Biała, dnia 29 grudnia   2011r.  

 

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


