
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od 26 kwietnia 2012 do dnia  25 czerwca  2012r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 
 W dniu 17 maja  2012 roku zawarto akt notarialny - umowę sprzedaży działki gruntu 1208/4 

m.19 położonej w Białej przy ul. Parkowej –sprzedaż na poszerzenie dotychczas posiadanej 

nieruchomości.  

 W dniu 25 maja 2012 roku zawarto akty notarialne: 

- umowę sprzedaży działki 1287/11 położonej w Białej zabudowanej garażem –sprzedaż na 

rzecz   osoby posiadającej prawo do nakładów poczynionych na wybudowanie garażu. 

- umowę sprzedaży działki 1287/12 położonej w Białej  zabudowanej garażem –sprzedaż na 

rzecz osoby posiadającej prawo do nakładów poczynionych na wybudowanie garażu. 

- umowę sprzedaży działki budowlanej 1287/14 położonej w Białej- sprzedaż na poszerzenie 

dotychczas posiadanej nieruchomości. 

-  W dniu 8 czerwca 2012 roku zawarto akt notarialny –umowę sprzedaży działki gruntu 

497/12 k.m.4 o pow. 1,6915 ha położonej w Łączniku. Nabywcy wygrali w dniu 11 maja 

2012 roku przetarg na jej nabycie.Cena osiągnięta w przetargu to 55 550,00 zł  

 

 Wydano następujące  zarządzenia w sprawie gospodarki nieruchomościami: 

- w sprawie sprzedaży działki 305/1 położonej w Olbrachcicach na poprawienie warunków 

zagospodarowania 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej 187/3 

położonej w Miłowicach 

- w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Biała prawem przejazdu 

i przechodu. Nieruchomość obciążona położona jest w Białej przy ulicy Kościuszki 8. 

- w sprawie zwolnienia z prawa służebności drogi ustanowionego na rzecz każdoczesnego 

właściciela działki 447/6 położonej w Białej 

- w sprawie wydzierżawienia działki budowlanej położonej w Olbrachcicach. 

- w sprawie ustalenia ceny sprzedaży do II przetargu nieruchomości położonej w Józefowie 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 

położonego w Białej ul. Prudnicka 8 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych nr 1, 

2 i 3 położonych w Białej przy ul. Opolskiej 12 

 Opublikowano w gazecie ,,Tygodnik Prudnicki” ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż 

działek gruntu 1287/15 położonej w Białej przy ul. Kościuszki, działek 1208/2 i 1208/3 

położonych w Białej przy ul. Parkowej oraz lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Białej 

przy ul. Prudnickiej 17 i lokalu mieszkalnego nr 5 w Brzeźnicy 10 

 W dniu 27 czerwca opublikowano w w/w gazecie ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż 

działki budowlanej położonej w Józefowie, o I przetargu na sprzedaż działki budowlanej 

położonej w Miłowicach oraz o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 

położonego w Białej ul. Nyska 36.  

 Ogłoszone na dzień 11 maja 2012 roku przetargi na nabycie działek 1008/4 i 1008/4 

położonych w Białej przy ul. Oświęcimskiej zakończyły się wynikiem negatywnym (brak 

nabywców) 

Ogłoszone na dzień 25 maja 2012  rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 

położonego w Brzeźnicy 10 zakończyły się wynikiem negatywnym. 

 Pozytywnie rozstrzygnięto rokowania na sprzedaż 



- działki 1208/2 o pow. 0,0934 ha położonej w Białej przy ul. Parkowej. Cena osiągnięta w 

rokowaniach 16 000,00 zł brutto; 

- działki 1208/3 o pow. 0,0961 ha położonej w Białej przy ul. Parkowej. cena osiągnięta w 

rokowaniach 16 000,00 zł brutto 

- działki gruntu 1287/15 o pow. 0,0397 ha położonej w Białej przy ul. Kościuszki. Cena 

osiągnięta w rokowaniach  3075,00 zł brutto. 

- lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Białej ul. Prudnicka 17. Cena osiągnięta w 

rokowaniach  28 000,00 zł 

 W dniu 18 czerwca złożono w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Prudniku wniosek            

o nabycie spadku po Agnieszce Więcek zam. w Radostyni 15 

 Wydano 6 postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych dla nieruchomości 

położonych w Ogierniczu, Kolnowicach, Grabinie, Chrzelicach , Miłowicach i Pogórzu  

 Wydano 5 decyzji zatwierdzających rozgraniczenie nieruchomości w Ogierniczu, 

Kolnowicach i Grabinie. Decyzje dotyczą rozgraniczeń boisk sportowych w tych 

miejscowościach oraz w nieruchomości w Chrzelicach i Mokrej. 

 Wydano 9 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne działek położonych w Białej, 

Olbrachcicach,  Laskowcu, Radostyni, Wilkowie i  Łączniku. Dwa zatwierdzone podziały 

geodezyjne działek, gdzie właścicielami działek byli P.Czaja i P. Schweter skutkują 

przejęciem nowowydzielonych działek, w zamian za odpowiednie odszkodowanie, na rzecz 

Gminy Biała. Działki wydzielono w związku z budową ul. Kochanowskiego na poszerzenie 

tej ulicy. 

 Wybrano firmę geodezyjną Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Prudniku, która 

wykonuje usługi geodezyjne ( podziały, rozgraniczenia, wskazania granic oraz zmiany 

użytków) nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała oraz Biuro Geodezji, 

Kartografii i informatyki, które wykonuje rozgraniczenia i podziały nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Biała położonych w Pogórzu i Miłowicach. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

INWESTYCJI  I  OCHRONY ŚRODOWISKA: 
 

 Zawarto 7 umów na opracowanie projektów budowlanych :  

         - remont elewacji budynków OPS, ul. Kościuszki 3 oraz Plac Wolności 8  w Białej, 

         - przebudowa świetlic wiejskich w Wilkowie i Olbrachcicach, 

         - przebudowa ul. Oświęcimskiej w Białej 

 Podpisano umowy na : 

         - dostawę kamienia na remont dróg gminnych, 

         - remont nawierzchni Rynku w Białej, 

         - budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinie oraz pełnienie funkcji 

       inspektora nadzoru nad robotami, przekazano plac budowy Wykonawcy robót, 

         - dostawę kostki brukowej na potrzeby sołectw. 

 Przebudowano instalację centralnego ogrzewania w budynku komunalnym ul. Plac 

Zamkowy 3 

 Przebudowano ulicę Reymonta w Białej, 

 Przebudowano drogę gminną w Dębinie, 

 Przebudowano drogę gminną w Gostomii, 

 Wykonano nowe nawierzchnie ulic Czarnej, Kilińskiego i Traugutta w Białej, 

 Zakończono I etap łatania dziur po zimie na terenie gminy, 

 Wykonano platformę dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Białej. 

 Dokonano zakupów w ramach funduszu sołeckiego : min. namioty biesiadne, ławostoły, 

kwietniki. 

 Wykonano łazienkę w lokalu komunalnym na ul. Góra Wolności. 

 Wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków komunalnych przy ul. Nyskiej w Białej 

 Zakończono remont awaryjny mieszkania przy ul. Wałowej 3 



 Zagospodarowano plac za remizą w Pogórzu, 

 Rozpoczęto układanie nowego chodnika w Gostomi celem przygotowań do dożynek 

powiatowo-gminnych, 

 Zakończono remont elewacji budynku przy ul. Prudnickiej 23, 

 Wykonano nowe ogrodzenia i włazy na szamba na posesji w Śmicz 72, 

 Naprawiono gzyms i rynny nad wejściem do budynku w Białej przy Rynek 23, 

 Wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy  

 Wydano 26 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

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

 Wydano 12 decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

 Wszczęto 3 postępowania o wydanie decyzji środowiskowych . W jednym przypadku 

procedura została zakończona. 

 Wydano 2 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej ( Parada Orkiestr Dętych oraz 

Dni Białej). 

 

SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ROLNICTWA   I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ 

 Wyłoniono wykonawcę na zadanie pn: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we 

wsi Grabina” . Zostały złożone trzy oferty, najkorzystniejszą ofertę przedstawiło 

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe M+ z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu i to z nią 

podpisano umowę dnia 06 czerwca 2012r. Wartość zadania po przetargu wynosi 169 

922,11 zł brutto. 

 Ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę na zadanie pn: „Dostawa 

materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ilości około 1900 ton”. Zostały 

złożonych osiem ofert. Najkorzystniejszą oferta okazała się firma Polskie Kruszywa 

Mineralne Sp. z o. o.   z siedzibą w Wałbrzychu. Umowę podpisano 17 maja na kwotę 70 

971,00 zł brutto.  

 Ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę na zadanie pn: „ Remont 

nawierzchni Rynku wraz z wykonaniem oznakowania docelowego”. Złożono jedną ofertę, 

była to oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z siedzibą w 

Głubczycach. Umowę podpisano 19 czerwca na kwotę 159 9693,31 zł 

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Zakup i montaż nowych urządzeń 

zabawowych na placach zabawa na terenach Gminy Biała”. Otwarcie ofert nastąpi 27 

czerwca.  

 Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa wraz z montażem stolarki 

okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi 

wejściowych. Otwarcie ofert nastąpi 29 czerwca.  

 Podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie 

terenu przy Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu – etap I” z zakresu małych projektów 

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 

2007-2013. 

 Podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Ziemia Bialska – 

Twoje Dobre Miejsce” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 

 Wydano - 5 zaświadczeń dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 
 

W okresie od 26 kwietnia 2012 r. do 22 czerwca 2012 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 5 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2012, w których 

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 185.927 zł. z przeznaczeniem na: 

 realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.912 zł. 



 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.320 zł. 

 świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 113.845 zł. 

 realizację projektu „Radosna szkoła” (wykonanie placu zabaw w Zespole 

szkolno – przedszkolnym w Łączniku” – 63.850 zł. 

 

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie zmian 

planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków 

majątkowych. 

  

2) wydano 5 zarządzeń w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

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

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 14 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynęło 17 wniosków na umorzenie podatków od osób fizycznych, w tym 15 zostało 

rozpatrzonych pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 2.633,50 zł. w tym: 

 podatek rolny – 382,50 zł 

 podatek od nieruchomości – 2.251,00 zł 

 

ODROCZENIA  

Wpłynęło 5 wniosków na odroczenie terminu płatności podatku od osób fizycznych, które 

rozpatrzono pozytywnie – kwota odroczenia wynosi 5.060,00 zł.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

ODROCZENIA  

1. Wpłynęło  9 wniosków o odroczenie terminu płatności należności, które rozpatrzono 

pozytywnie. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY  

Wpłynęły 3 wnioski, które rozpatrzone zostały pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

Wpłynęły 4 wnioski o umorzenie czynszu (netto) na łączną kwotę 673,25 zł., które rozpatrzono 

pozytywnie uwzględniając przy tym charakter prowadzonej działalności oraz sytuację 

materialną najemców. 

 

W miesiącach maj -czerwiec  zawarto umowy o wykonanie świadczenia pieniężnego w formie 

odpracowania czynszu z 5 najemcami, będącymi dłużnikami  Gminy Biała. Umowy zostały   

zawarte na odpracowanie łącznie 2.391 godzin. 

 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 
 4 maja w spotkaniu zorganizowanym przez OSP Biała z okazji Św. Floriana. 

 5 maja w otwarciu boiska w Wilkowie 

 10 maja w uroczystości z okazji dnia strażaka zorganizowanym przez KP PSP w 

Prudniku 



 15 maja w walnym zebraniu Podokręgu Prudnickiego Opolskiego Związku Piłki 

Nożnej w Lubrzy 

 16 maja w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego  zorganizowanym 

przez gminę Głogówek  

 19 maja w finale wojewódzkim XXXV ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Buałej. 

 27 maja w Mszy Świętej prymicyjnej Łukasza Szuster w Kolnowicach  

 27 maja w zawodach gminnych Harcerskich Drużyn  Pożarniczych zorganizowanych           

w Gostomi 

 28 maja w konferencji zorganizowanej przez TVP Opole oraz Urząd Marszałkowski 

dotyczącej cyfryzacji TVP Opole  

 5 czerwca w walnym zebraniu Euroregionu Pradziad w Prudniku 

 7 czerwca w spotkaniu zorganizowanym przez sołectwo Radostynia oraz Pana 

Himanek dotyczącym historii Radostyni , Ligoty Bialskiej i Otok 

 10 czerwca w gminnych zawodach pożarniczych zorganizowanych przez Miejsko 

Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowej Wsi Prudnickiej 

 12 czerwca w konferencji p.t. Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011 dynamika, 

struktura przemian – aspekty demografii 

 14 czerwca w konferencji dotyczącej wykorzystania środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

 

Biała, dnia 25 czerwca  2012 r.  

 

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


