
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 
za okres od 19 września   2012 do dnia  8 listopada   2012r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

/ obejmuje okres od 3 sierpnia 2012 / 
 

 Wydano następujące  zarządzenia w sprawie gospodarki nieruchomościami: 

- w dniu 14 sierpnia 2012 roku w sprawie rozłożenia ceny nabycia lokali mieszkalnych nr 1  

i 2  położonych w Białej ul. Opolska 12 na raty 

- w dniu 14 września 2012 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działki gruntu 1294/9 położonej w Białej zabudowanej budynkiem garażu 

oraz w sprawie obciążenia działki stanowiącej własność Gminy Biała prawem przejazdu i 

przechodu. 

- w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki 1192 położonej w Białej przy 

ul. Parkowej 

- w dniu 5 października 2012 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działek : 2077 p 

pow. 0,2771 ha położonej w Białej oraz 24 o pow. 0,8528 ha położonej w Wilkowie oraz w 

sprawie wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Biała położonych w Białej , 

Łączniku, Radostyni, Prężynie ,Pogórzu, Górce Prudnickiej i Miłowicach. 

w dniu 9 października  2012 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży na rzecz 

dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1  położonego w Białej przy ul.  

Opolskiej 12  

 w dniu 13 września 2012 roku zawarto akt notarialny –umowę darowizny . Gmina Biała 

otrzymała darowiznę działki 1750/1 m.27 o pow. 0,3396 ha  obręb Biała stanowiąca drogę 

transportu rolnego od Województwa Opolskiego  

 W dniu 5 października  2012 roku odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy; wynikiem negatywnym zakończyły się II przetargi na 

sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Białej ul. Nyska 36 oraz działki budowlanej 

187/3 położonej w Miłowicach  

 W dniu 26 września 2012 roku wydano decyzję o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości  dla działki położonej w Białej przy ul. 

Opolskiej 4a  

 w dniu 31 sierpnia .2012 wydano decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu dla Publicznego 

Gimnazjum w Łączniku, a w dniu 26 września 2012 wydano decyzje o przekazaniu w trwały 

zarząd nieruchomości obejmującej publiczne gimnazjum w Łączniku na rzecz Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku. 

 Wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały geodezyjne działek w Krobuszu i Pogórzu 

  

 W dniu 8 października zawarto 3 umowy dzierżawy na dzierżawę części działki 1192 

położonej w Białej przy ul. Parkowej  

 w dniu 29 października zawarto 16 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy 

Biała położone w Białej, Łączniku, Radostyni,  Prężynie, Pogórzu, Górce Prudnickiej i 

Miłowicach. 

 Wydano 5 postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych działek położonych w 

Śmiczu, Mokrej, Dębinie i Łączniku oraz wydano 2 decyzje zatwierdzające rozgraniczenie z 

Pogórzu i Miłowicach. 

 Wybrano wykonawcę prac geodezyjnych –wskazanie granic działek położonych w Łączniku 

przy ul. Nowej – Wykonawca za kwotę 5800,00 zł brutto został Zakład Usług Geodezyjnych 

Stanisław Jaśkowiec z Prudnika 

 



 

 

 

 Zawarto akty notarialne –umowy sprzedaży  

     -     w dniu 10 sierpnia 2012  lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Białej przy ul.    

          Prudnickiej 17  

          działek gruntu 1208/2 o pow. 0,0934 ha  i 1208/3 o pow. 0,0961 ha położonych w Białej 

         oraz lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 8  

     -   w dniu 23 sierpnia 2012 roku  umowę sprzedaży działki budowlanej 305/1 położonej  

          w Olbrachcicach,  działki budowlanej 26/3 położonej w  Józefowie, lokalu mieszkalnego     

           nr  3 oraz użytkowego 6 U-garażu  położonych w Białej ul. Rynek  14 

     -    w dniu 7 września 2012 roku lokalu mieszkalnego nr 1 położonej w Białej ul. Prudnicka 8 ,  

          trzech lokali mieszkalnych położonych w Białej przy ul. Opolskiej 12 oraz lokalu  

          mieszkalnego nr 2 położonego w Białej przy ul. Nyskiej 36  

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

INWESTYCJI  I  OCHRONY ŚRODOWISKA: 
 

 

1. Zakończono przebudowę drogi gminnej w Otokach. 

2. Zakończono remont mieszkania przy ul. Czarnej 2/1, 

3. Zakończono remont świetlicy wiejskiej w Prężynie. 

4. Zakończono rozbiórkę i odbudowę pomieszczeń gospodarczych przy ul. 1-go Maja.  

5. Wymieniono stolarkę okienną w remizie w Brzeźnicy. 

6. Wybudowano piec pokojowy w lokalu ul. Kościuszki 16/1. 

7. Wybudowano chodnik betonowy przy ul. Kilińskiego. 

8. Wyremontowano dachy w budynkach komunalnych ul. Prudnicka 7 i 10, Wasiłowice, 

Prężyna.. 

9. Wyremontowano elewację kamienic przy ul. 1-go maja 16 wraz z remontem klatki 

schodowej, 

10. Remont instalacji elektrycznych w budynkach w Kolnowicach, Białej,  

11. Rozpoczęto prace przy remoncie budynków komunalnych ul. Plac Zamkowy 8, ul. 

Kościuszki 3, Budynek OPS. 

12. Rozpoczęto rewaloryzację murów obronnych w Białej przy ul. Szkolnej. 

13. Rozpoczęto przebudowę ul. Oświęcimskiej w Białej.   

14. Zamontowano siłownie zewnętrzną w Pogórzu.  

15. Podpisano umowy na : 

       - budowę pieców pokojowych i kuchennych w budynkach komunalnych, 

 wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg – ul.Stare Miasto, Hanki 

Sawickiej, Piotra Skargi. 

 przeglądy techniczne placów zabaw na terenie Gminy 

 dokumentacje techniczną termomodernizacji Zespołu Szkół w Białej. 

 budowę oświetlenia ulicznego w Rostkowicach i Mokrej, 

16. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy.  

17. Wydano 19 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

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

19. Wydano 3 postanowienia opiniujące wstępne projektu podziału nieruchomości. 

20. Wydano 25 decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

21. Zakończono 3 postępowania o wydanie decyzji środowiskowych. 

 

 



SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, 

ROLNICTWA   I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ: 

1. Wydano - 8 zaświadczeń dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

2. Przekazano 2 bezpańskie psy do schroniska. 

3. W dniu 7 listopada 2012r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

wręczono nagrodę Pani Małgorzacie Brylka za udział w konkursie Agro - Eko- 

Turystycznym „Zielone Lato 2012r.” w kategorii „Najlepszy Zajazd, Restauracja, 

Pensjonat”. 

4. Zakończono realizację projektu pn. „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etap II” 

współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. 

5. Rozstrzygnięto przetarg pn: „Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 

oraz Kościuszki 3”. Do przetargu startowało 5 firm, wybrano firmę Barton Janusz 

Barton, ul. Prusa 14 Głogówek. Koszt zadania to 164 595,20 zł brutto. 

6. Podpisano umowę z firmą DROG-BUD Sp. z o. o. Lubojenka ul. Prosta 88/90 

Częstochowa na zadanie : „Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz 

Wilków”. Koszt inwestycji to 55 447,33 zł brutto.  

7. Ogłoszono przetarg nieograniczony oraz wybrano wykonawcę na zadanie pn: 

„Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej”. Wykonawcą została firma 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ADAMIEC Kolnowice- Kokot 6. 

Koszt całkowity to 344 519,62 zł. Termin zakończenia mija 10 grudzień 2012r.  

8. Podpisano umowy z wykonawcami (nauczycielami) szkół na realizację zadania pn: 

„Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w 

szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego 

POKL 9.1.2 Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II” 

9. Unieważniono drugi przetarg nieograniczony pn: „Dostawa i montaż kolektorów 

solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku”, ponieważ złożone 2 oferty 

nie odpowiadały treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający 

wymagał kolektorów harfowych a złożone ofert oferowały kolektory meandryczne. 

10. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „ Dostawa materiałów 

budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała”. 

Otwarcie ofert nastąpi 15 listopada 2012 o godz. 09:15.  

 

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

 

W okresie od 19 września 2012 r. do 8 listopada 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 513.792 zł. z przeznaczeniem na: 

 prace komisji egzaminacyjnej powołanej w związku z awansem nauczycieli – 

528 zł. 

 wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 7.900 zł. 

 świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 122.637 zł. 

 wyprawkę szkolną – 356 zł. 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.410 zł. 

 ośrodek pomocy społecznej – 12.156 zł. 

 stypendia dla uczniów – 24.886 zł. 

 zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 341.727 zł. 

 wynagrodzenia pracowników wykonujących prace zlecone – 1.192 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. W zakresie wydatków majątkowych przyjęto do realizacji opracowanie 

dokumentacji na budowę dróg: Piotra Skargi, H.Sawickiej i Stare Miasto w Białej. 

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 22 zaświadczenia dotyczące spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynęło 20 wniosków na umorzenie podatku od nieruchomości (w tym 1 od osoby prawnej), 

jeden wniosek rozpatrzono negatywnie. Umorzenia dokonano na kwotę 9.321zł.  

 

ODROCZENIA  

Wpłynęło 7 wniosków od osób prawnych na odroczenie podatku, które rozpatrzone zostały 

pozytywnie. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

ODROCZENIA  

Wpłynęły 2 wnioski na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu, odsetek oraz 

rozliczeń mediów, jeden wniosek rozpatrzony został pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

Wpłynęły 4 wnioski o umorzenie czynszu (netto) na łączną kwotę 1.692,08 zł., które 

rozpatrzono pozytywnie uwzględniając przy tym charakter prowadzonej działalności oraz 

sytuację materialną najemców. Na kwotę 5.404,68 zł. dokonano odpisu czynszu ze względu na 

zgon najemcy. 

 

ROZŁOŻENIE NALEŻNOŚCI NA RATY 

 

Wpłynęło 8 wniosków o rozłożenie na raty  należności,  które rozpatrzono pozytywnie, w tym: 

- 6  z tytułu zakupu i montażu okien, 

- 2 z tytułu  należności czynszowych, odsetek, kosztów upomnień. 

 

W miesiącu październiku  zawarto umowę o wykonanie świadczenia rzeczowego z najemcą, 

będącym dłużnikiem  Gminy Biała, umowę zawarto na odpracowanie 871,30 godzin. 

W okresie września – października dłużnicy odpracowali należności czynszowe na kwotę 

6.282 zł., co daje 698 godzin. 

 
 

SPRAWY Z ZAKRESU OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH : 
1. Wydano 21 decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników 

młodocianych 

2. Podpisano  7 umów dotyczących zwrotu kosztów dowożenia uczniów 

niepełnosprawnych do placówek oświatowych. 

3. Wydano zgodę na wydłużenie czasu pracy przedszkola w Brzeźnicy. 

4. Wypłacono środki w ramach programu pomocowego dla uczniów PN. „Wyprawka 

szkolna” 



5. Podpisano umowę na realizację projektu PN. „Szkoła horyzontem świetlanej 

przyszłości młodego człowieka” 

6. Zakończono prace związane z utworzeniem szkolnego placu zabaw w Łączniku w 

ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” 

7. Rozpoczęto prace związane z ociepleniem i modernizacją budynku Szkolno-

Przedszkolnego w Łączniku 

8. Zakończono prace związane z modernizacją placu zabaw w Zespole szkolno-

Przedszkolnym w Białej 

9. Zakończono wymianę stolarki okiennej w Publicznym Gimnazjum w Białej 

10. Zakończono remont pomieszczeń biurowych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych 

w Białej 

11. Objęto Patronatem Honorowym Powiatowy Konkurs Plastyczny dla przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów pt. „Moje radosne święta” 

12. Włączono się do akcji społecznej z zakresu profilaktyki antynowotworowej poprzez 

rozprowadzenie na terenie gminy plakatów i ulotek propagujących zachowania 

prozdrowotne mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych i 

zwiększenie szans na ich wyleczenie.  

13. Włączono się w obchody Światowego Dnia Udaru Mózgu poprzez rozpowszechnienie 

materiałów na terenie gminy i przekazanie do szkół ulotek, plakatów i filmu, których 

celem jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na wczesne objawy sygnalizujące ryzyko 

wystąpienia udaru mózgu oraz nauczenie rozpoznawania przez dzieci i młodzież 

wczesnych objawów udaru. 

 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 
22.09.2012r w otwarciu „Altany Grilowej” w Pogórzu.  Zadanie realizowane w ramach 

projektu z PROW 

25.09.2012r. spotkaniu dotyczącym gospodarki odpadami zorganizowanym przez Burmistrza 

Nysy. 

28.09.2012 r. w konferencji podsumowującej realizację projektów PROW w latach 2007-2013 

zorganizowanej przez Marszałka Woj. Opolskiego. 

4.10.2012r. w walnym Zgromadzeniu członków Euroregionu Pradziad  zorganizowanym przez 

stronę Czeską w Karlowej Studance. 

4.10.2012r. w koncercie w ramach Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga von Beethovenaw 

Głogówku 

 9.10..2012r. w uroczystości związanej z 20 leciem uruchomienia pierwszej placówki Caritas w 

Woj. Opolskim 

12.10.2012r. w uroczystościach zorganizowanych przez placówki oświatowe w Białej i 

Łączniku z okazji WIĘTA Edukacji Narodowej. 

15.10.2012r. w uroczystej konferencji z okazji 20 lat istnienia Fundacji Rozwoju Śląska w 

Opolu 

19.10.2012r. w uroczystej konferencji z okazji XV lat działalności programu Odnowy Wsi . 

Spotkanie odbyło się w Prószkowie  

22.10.2012r. w konferencji na temat „ Depopulacji Woj. Opolskiego „ Spotkanie odbyło się w 

filharmonii Opolskiej 

25.10. w spotkaniu w Nysie dotyczącym gospodarki odpadami. 

7.11.2012r. w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu „Agro- Turystyczne Zilone 

Lato” zorganizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. / Dolina Białej/ 

 

Biała, dnia 8 listopada  2012 r.  

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 


