
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od 29 czerwca 2012 do dnia  2 sierpnia   2012r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 
1. Wydano następujące  zarządzenia w sprawie gospodarki nieruchomościami: 

- w sprawie sprzedaży działek 164/2 i 164/3 położonych w Kolnowicach na poprawienie 

warunków zagospodarowania 

- w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu 658/184 położonej 

w Łączniku 

- w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki gruntu 924 położonej w Łączniku.  

2. - w sprawie rozłożenia ceny nabycia lokali mieszkalnego i użytkowego na raty. 

3. W dniu 27 lipca 2012 roku odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność Gminy; wynikiem negatywnym zakończyły się przetargi na sprzedaż działki 

budowlanej 187/3 m.2 o pow. 0,0491 ha położonej w Miłowicach oraz  na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego nr 1 położonego w Białej przy ul. Nyskiej. Wynikiem pozytywnym zakończył 

się II przetarg na sprzedaż działki budowlanej 26/3 położonej w Józefowie. Cena osiągnięta 

w przetargu to 16 160,00 zł. 

4. Wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały geodezyjne działek.  

5. Zawarto 17 umów użytkowania z nauczycielami i nauczycielami emerytami na użytkowanie 

gruntów szkolnych. 

6. Zawarto 14 umów dzierżawy na grunty stanowiące mienie Gminy  

 

 
 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

INWESTYCJI  I  OCHRONY ŚRODOWISKA: 
 

1. Zakończono przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinie. 

2. Rozpoczęto remont awaryjny lokalów oraz klatki schodowej na ul. Rynek 16. 

3. Rozpoczęto remont mieszkania przy ul. Czarnej 2, 

4. Dokonano odbioru technicznego platformy dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół 

w Białej. 

5. Rozpoczęto prace budowlane przy remoncie nawierzchni Rynku w Białej. 

6. Awaryjnie naprawiono i wyremontowano gzyms na elewacji budynku w Białej ul.1-go 

Maja 36, 

7. ul. Prudnicka 23 wykonano niezależne rozdział instalacji wodnej, celem podpisania 

indywidualnej umowy na dostarczenie wody do lokali 

8. ul. Prudnicka 25 wykonano nową studzienkę na przykanaliku 

9. Awaryjnie naprawiano i uzupełniono dachówki i gąsiory na budynkach komunalnych 

Wasiłowice ( była szkoła), Ligota Bialska 60 i Wałowa 1. 

10. Wydano 14 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, w tym 1 negatywną.  

11. Wydano 7 decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

12. Wszczęto 2 postępowania o wydanie decyzji środowiskowych .  
 

 

 

 

 

 



SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ROLNICTWA   I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ: 

1. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na zadanie pn: „Zakup i montaż nowych 

urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała”. Złożono dwie 

oferty, firma Eltete- Polska z Kolonowskiego oraz Apis J. Oziębło z Jarosławia. 

Wykonawcą zadania została firma Apis. Koszt zadania to 70 745,91 zł brutto. 

2. Wyłoniono i odpisano umowę na zadanie: „Dostawa wraz z montażem stolarki 

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

wejściowych”. Do przetarg startowała jedna firma P.P.H.U. Merkury Prudnik i to z nią 

podpisano umowę na kwotę 90 000 zł brutto. 

3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Rewaloryzacja odcinka murów 

obronnych przy ul. Szkolnej w Białej”. Otwarcie ofert nastąpi 17 sierpnia 2012r.  

4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Dostawa i montaż kolektorów 

solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku”. Otwarcie ofert nastąpi 21 

sierpnia 2012r.  

5. Podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Prężynie” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 

6. Podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Rewaloryzacja 

murów obronnych w Białej przy ulicy Szkolnej - etap I” z zakresu operacji 

odpowiadających warunkom w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-

2013. 

7. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie tablicy z planem miasta, trzech tablic z 

mapą szlaków rowerowych oraz tablic informacyjnych, druk mapy ze szlakami 

rowerowymi, oraz znaki drogowe(rowerowe), w ramach projektu pn. „Po ziemi 

bialskiej na dwóch kółkach – etap II” realizowanego w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

8. Wydano - 2 zaświadczenia dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

9. Przekazano 2 bezpańskie psy do schroniska. 

10. Przekazano do Ośrodka Rehabilitacji dla Zwierząt we Wrocławiu, poszkodowanego 

bociana, który wypadł z gniazda w miejscowości Wilków. 

11. Oszacowano szkody spowodowane wystąpieniem gradu przez komisję powołaną 

Zarządzeniem Nr 59/2012 Wojewody Opolskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. 

12. Podpisano umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej z sołectwami:  

a) Krobusz o realizację zadania publicznego pn „Odnowienie pomnika poległych 

żołnierzy” 

b) Gostomia o realizację zadania publicznego pn „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”  

13. Zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych pn „Możliwości 

Pozyskiwania Środków Finansowych”. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 
 

W okresie od 23 czerwca 2012 r. do 2 sierpnia 2012 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 4 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2012, w których  

         a) zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 23.292 zł. z przeznaczeniem na: 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.592 zł. 

 zasiłki stałe – 2.750 zł. 

 zasiłki i pomoc w naturze – 2.250 zł. 

 świadczenia pielęgnacyjne – 15.700 zł. 

          b) zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 44.293 zł. – środki przeznaczone  



              na wypłatę stypendiów szkolnych, zmniejszenie dokonano na wniosek gminy do  

              wysokości faktycznego zapotrzebowania. 

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 4 zarządzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

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

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 5 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynęły 2 wnioski na umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych, w tym 1 

rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 5.484 zł. Drugi wniosek jest w trakcie 

rozpatrywania. 

 

ODROCZENIA  

Wpłynął 1 wniosek, który obecnie jest w trakcie rozpatrywania. 

 

W okresie od 01.08 – 31.08.2012 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie paliwa. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

ODROCZENIA  

Wpłynęło  8 wniosków o odroczenie terminu płatności należności, 7 rozpatrzono pozytywnie, 

1 wniosek pozostaje do rozpatrzenia. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY  

Wpłynęły 2 wnioski: 1 rozpatrzono pozytywnie, drugi nie rozpatrzono ze względu na 

nieuzupełnienie braków formalnych. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

Wpłynęło 6 wniosków o umorzenie czynszu (netto). Umorzenia dokonano na kwotę 

2.312,63zł.  rozpatrując pozytywnie 4 wnioski, uwzględniając przy tym charakter prowadzonej 

działalności oraz sytuację losową i materialną najemców. Pozostałe dwa są w trakcie 

rozpatrywania. 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 
 3 lipca  2012rr. w zebraniu wyborczym sołtysa  w miejscowości Łącznik. 

 

 

 

Biała, dnia 2 sierpnia   2012 r.  

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 
 

 

 


