
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od 30 grudnia  2011 do dnia  9 luty  2012r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 
 

1. W dniu 18 stycznia   2012 roku zawarto akt notarialny: 

        - umowę sprzedaży działki 370 m.4 o pow. 0,4811 ha położonej w Chrzelicach  

        - umowę sprzedaży działki zabudowanej 243/2 m.3 położonej w Prężynie 

2. W dniu 2 lutego 2012 roku zawarto akt notarialny – umowę sprzedaży działki 167 m.1 o pow. 

0,2550 ha położonej w Ogierniczu. 

Akty notarialne zawarto z osobami, które wcześniej wygrały przetargi na nabycie w/w działek 

3. Wydano 20 zarządzeń w sprawie gospodarki nieruchomościami: 

- o sprzedaży w drodze przetargu działek 1008/5 i 1008/4 położonych w Białej , działki 497/12 

położonej w Łączniku oraz 26/3 położonej w Józefowie 

- o sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Białej przy ul. Prudnickiej  

8/1A, 8/3, 8/5, 8/6 , przy ulicy 1 Maja - 32/2, 32/5, oraz lokalu użytkowego w Białej ul. 1 Maja 

32/1u 

- ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż działek w Białej 1208/2, 1208/3 i 1287/15 oraz 

lokali mieszkalnych w Białej ul. Armii Ludowej 8/2 i Brzeźnicy 10/5 

- o sprzedaży działek 1287/11 i 1287/12 zabudowanych garażami wybudowanych ze środków 

własnych osób na rzecz których sprzedawane będą w/w działki 

- o rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białej ul. Prudnicka 17/2 

4. Wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały geodezyjne działek w Krobuszu i Olbrachcicach 

5. Sporządzono aneks do umowy dzierżawy gruntu z TP S.A – zwaloryzowano naliczany czynsz o 

4,3% 

6. Wykonano sprawozdanie dotyczące zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Biała.( Gmina zobowiązana jest do składania takich sprawozdań 

zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego) 

7. Wydano postanowienie , w którym pozytywnie zaopiniowano wniosek ,, Amarante Inwestment” 

Sp. z o.o z Krakowa na poszukiwanie złóż metali Cu, Zn, Pb, Mo, W, Ag,  Au, Sn, Co, Mn, Pt i 

Pd na  obszarze ,,SILESIA-3 ”, który obejmuje Gminę Biała 

8. Opublikowano w NTO ogłoszenia o przetargach, które odbędą się w dniu 9 marca 2012 roku  

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU INŻYNIERII KOMUNALNEJ I 

INWESTYCJI : 
1. Wybudowano piec pokojowy w lokalu mieszkalnym przy ul.1-go Maja 48,  

2. Trwa remont mieszkania przy ul. Prudnickiej 23 (budynek przejęty po P. Grajewskiej).  

3. Usuwano śniegu z dachów budynków komunalnych w mieście. 

4. Naprawa zapadniętych części chodników w mieście Biała (Rynek, Kilińskiego).  

5. Wszczęto 4 postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.  

6. Wydano 12 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m.p.z.p. 

7. Wykonano 8 wypisów i wyrysów z m.p.z.p. 

8. Wydano 12 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

 



SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ŚRODOWISKA  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ 

1. Złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013: 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej wraz z przerzutem ścieków z oczyszczalni 

miejskiej do oczyszczalni ścieków firmy ECOBIONICA Zuzanny Bożek.” 

Z uwagi na podjęcie decyzji o zmianie inwestora przedmiotowego zadania, Gmina Biała 

przekazuje w formie aportu kompletną dokumentację jednoosobowej spółce gminy 

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. 

- „Montaż solarów na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku.” 

2. Podpisano umowę o finansowanie mikroprojektu pn. „Po ziemi bialskiej na dwóch 

kółkach – etap II” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2007-2013. 

3. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno – Handlowych – 

Wielobranżowych „GABI”, z siedzibą w Żędowicach, dotyczącą opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

4. Podpisano umowę z lekarzem weterynarii z p. Janem Stroka z Wilkowa, dotyczącą 

zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

5. Zorganizowano szkolenie pn. „Model Współpracy Administracji Publicznej z 

organizacjami pozarządowymi”, które odbyło się 19 stycznia w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury 

Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej. 

6. Ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów 

zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości 

stałych”. Pięciu oferentów wzięło udział w przetargu, który zostanie rozstrzygnięty 13 

lutego 2012r.  

7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Budowę zewnętrznej windy przy budynku szkoły 

przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej”. Zadanie dofinansowane będzie w 

ramach projektu pn: „Dajmy im szansę- likwidacja barier architektonicznych w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym w Białej oraz Publicznym Gimnazjum w Białej poprzez zakup 

windy dla osób i dzieci niepełnosprawnych” z programu „Wyrównywania różnic między 

regionami II”. Otwarcie ofert nastąpi 15.02.2012r.  

8. Ogłoszono przetarg nieograniczony pn: „Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i 

rekreacji - boisko wielofunkcyjne w Łączniku”. Zadanie będzie dofinansowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. Otwarcie ofert nastąpi 16.02.2012r.  

9. Podpisano umowę na „Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała”. Wykonawcą zadania została firma: 

TAURON Dystrybucja S.A., z siedzibą w Krakowie. Cena oferty to: 566 119,36 zł (na 

okres 48 miesięcy). 

10. Wydano 20 decyzji na wycinkę drzew. 

 



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

 

W okresie od 28 grudnia 2011 r. do 9 lutego 2012 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) Opracowano plan finansowy dla budżetu na 2012 r., plany przekazano poszczególnym 

jednostkom organizacyjnym gminy, 

2) Wydano 2 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2012, w których 

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.500 zł. z przeznaczeniem na 

wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

3) Wydano 2 zarządzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie 

4) Wydano 3 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 45 zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego. 

W miesiącu styczniu przyjmowane były deklaracje podatkowe od osób prawnych, na bieżąco 

dokonywana została weryfikacja danych składanych przez podatników. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń niepodatkowych 

należności budżetowych 

 

 

ODROCZENIA  

1. Wpłynęło 6 wniosków na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu, 4 

rozpatrzone pozytywnie, 2 negatywnie. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY  

1. Wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu, które rozpatrzono 

pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu (netto) na łączną kwotę 192 zł., które rozpatrzono 

pozytywnie uwzględniając charakter prowadzonej działalności. 

 

W miesiącu styczniu zawarto umowy o wykonanie świadczenia pieniężnego z 3 najemcami 

będącymi dłużnikami gminy Biała. Umowy zostały zawarte na odpracowanie 1.413 godzin w 

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

W okresie od grudnia do końca stycznia dłużnicy odpracowali łącznie 381 godzin. 
 

 

UCZESTNICZYŁEM :  
 3.01 2012r. w spotkaniu z Lokalną Grupą Działania „Bory Niemodlińskie” 

 5.01.2012r. w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miejski w Nysie oraz Urząd    

                         Marszałkowski w sprawie ustaleń Regionalnego Centrum Gospodarki                             

                          Odpadami 

 5.01 2012r. w zebraniu OSP Chrzelice 

                        w noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez TSKN 

 11.01.2012r. w spotkaniu z biskupem Ordynariuszem Diecezji Opolskiej              

                          Andrzejem Czają w ramach Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego 

 14.010.2012r. w studniówce  klas maturalnych bialskiego liceum i technikum 



 27.01.2012r. w noworocznym spotkaniu w Krobuszu  członków Związku ZMG OSP          

                           gminy Biała. 

 3.02.2012r. w noworocznym spotkaniu w Krobuszu Związku Powiatowego OSP 

 

 w dniach od 12.01.2012r. do dnia 9.02.2012 uczestniczyłem w zebranich wiejskich w 

Wilkowie, Józefowie, Gostomi, Czartowicach, Ogierniczu, Chrzelicach, Radostyni, 

Kolnowicach, Laskowcu, Otokach, Grabinie, Krobuszu, Miowicach, Śmiczu, Ligocie 

Bialskiej, Krobuszu, Nowej Wsi, Wasiłowicach 

 

 Biała, dnia 9 lutego   2012 r.  

 

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


