
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od 30 listopada 2012 do dnia  28 grudnia   2012r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

1. W dniu 4 grudnia 2012 roku wydano następujące  zarządzenia w sprawie gospodarki 

nieruchomościami: 

-  w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Ligocie Bialskiej od Pani 

Renaty Żurowskiej  

- w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Biała nieruchomości położonej w 

Białej przy ul. Moniuszki 3 od Powiatu Prudnickiego 

- w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Biała 14/20 części w działce 1162/2 

m.19 położnej w Białej od Pana Zbigniewa Całka  

2. W dniu 18 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż działki 658/184 położonej w Łączniku. 

3.    W dniu 18 grudnia 2012 roku podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Prudniku 

na udostępnienie danych z ,,Ewidencji gruntów i budynków” dla danych obejmujących 

miasto Biała i obszar wiejski gminy. Poprzez system INTEGRA Urząd Miejski w Białej 

uzyskał także bezpośredni dostęp do map ewidencyjnych. Dane z bazy INTEGRA mogą być 

wykorzystywane przez uprawnionych pracowników urzędu tylko do użytku służbowego, w 

związku z prowadzonymi przez Urząd Miejski w Białej postępowaniami administracyjnymi. 

4. W dniu 19 grudnia 2012 roku ogłoszono w Tygodniku Prudnickim ogłoszenia dotyczące 

przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała: 

- I przetarg na sprzedaż działki 24 położonej w Wilkowie 

- I przetarg na sprzedaż działki 2077 położonej w Białej 

- II przetarg na sprzedaż działki 658/184 położonej w Łączniku 

- oraz o przystąpieniu do rokowań na sprzedaż działki budowlanej 187/3 położonej w 

Miłowicach 

Przetargi i rokowania odbędą się w dniu 25 stycznia 2013 roku. 

5. W dniu 21 grudnia 2012 roku zawarto akt notarialny umowę sprzedaży 14/20 części w  

     działce 1162/2 od Pana Zbigniewa Całka 

6. W dniu 27 grudnia 2012 roku aktem notarialnym przyjęto darowiznę nieruchomości położonej   

    w Ligocie Bialskiej od Renaty Żurowskiej 

7. W dniu 28 grudnia 2012 roku aktem notarialnym nabyto od Powiatu Prudnickiego 

nieruchomość położoną w Białej przy ul. Moniuszki 3  

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ INWESTYCJI  

I  OCHRONY ŚRODOWISKA: 

 

1. Zakończono remont elewacji budynków komunalnych ul. Plac Zamkowy 8 i ul. 

Kościuszki 3 w Białej. 

2. Zamontowano wiatę przystankową w Radostyni. 

3. Zakończono remonty świetlic w Solcu i Radostyni. 

4. Wybudowano dwa  piece pokojowe w lokalach komunalnych ul.1-go Maja 46 i ul. 

Szkolna 5. 

5. Wykonano przegląd techniczny budynku komunalnego ul. Kościuszki 26-28. 



6. Wykonano odcinek komunalizacji deszczowej oraz wyremontowano przepust 

drogowy we wsi Ogiernicze . 

7. Przebudowywana jest ul. Oświęcimska w Białej.   

8. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji 

budynków ul. Kościuszki 30-32. 

9. Złożono wniosek o dofinansowanie remontów dróg ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare 

Miasto w Białej w ramach Narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych. 

10. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we 

Frąckach w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

11. Wydano 3 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

12. Wykonano 3 wypisy i wyrysy z m.p.z.p 

13. Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

14. Wydano 18 decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 
 

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU  REFERATU  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH, ROLNICTWA   

I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ: 

1. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony pn: „Zakup energii elektrycznej 

na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała”. Do przetargu 

startowały 4 firmy, wygrała firma Elektrociepłownia Andrychów Sp z o. o., ul. 

Krakowska 83, 34-120 Andrychów. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 276,75 zł 

brutto za 1 MWh. 

2. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Techniczna 

obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na 

zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i 

gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu konserwacji oraz 

remontów o wartości zlecenia jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000,00 zł 

netto”. Do w/w przetargu startowała jedna firma Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. 

z o. o.  

ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała, i to ona wygrała obie części zamówienia. 

Cena oferty najkorzystniejszej w części 1 pn: „Techniczna obsługa stała w zakresie 

robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków 

komunalnych (mieszkalnych) w mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu 

awarii, wykonywaniu konserwacji oraz remontów o wartości zlecenia jednorazowo 

nie przekraczającej kwoty 10 000,00 zł netto” wynosi : 29,70 zł brutto za jedną 

roboczogodzinę.  

Cena oferty najkorzystniejszej w część 2 pn: „Techniczna obsługa stała w zakresie 

robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz lokali użytkowych w 

mieście i gminie Biała, polegającą na usuwaniu awarii, wykonywaniu konserwacji 

oraz remontów o wartości zlecenia jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000,00 

zł netto” wynosi: 33,83 zł brutto. 

3. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn: „ Zakup energii elektrycznej na 

potrzeby obiektów Gminy Biała i jej jednostek organizacyjnych”. Do przetargu 

startowały 4 firmy, wygrała firma ENERGA- OBRÓT S.A., ul. Mikołaja Reja 29, 80-

870 Gdańsk. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 291,14 zł brutto za 1 MWh. 



4. Wydano – jedno zaświadczenia dot. prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

5. W dniu 11 grudnia 2012r. Urząd Miejski w Białej zorganizował szkolenie dla 

rolników o tematyce: 

a) odnawialne Źródła Energii – alternatywne źródło dochodu nie tylko dla branży 

rolniczej; 

b) program rolnośrodowiskowy, charakterystyka na temat pakietów oraz korzyści 

wynikające z wprowadzenia programu rolnośrodowiskowego; 

c) znaczenie i rola z wprowadzenia do płodozmianu roślin strączkowych.  

6. Podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Remont 

budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach” w ramach PROW na lata 2007-2013. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 
 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 30 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

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

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.222 zł. z zadania z zakresu 

pomocy społecznej, 

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 2 zarządzenia w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

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

 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 32 zaświadczenia dotyczące spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynęło 17 wniosków na umorzenie podatku od nieruchomości, umorzenia dokonano na 

kwotę 5.088zł.  

 

ODROCZENIA  

Wpłynęły 4 wnioski na odroczenie podatku, które rozpatrzone zostały pozytywnie. 
 

 

SPRAWY Z ZAKRESU OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH : 
 

1. Wydano 16 decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników 

młodocianych. 

2. Podpisano aneks do umowy zawartej z Wojewodą Opolskim o zwiększenie środków  

Funduszu Pracy  w roku 2012, 

     na kwotę 100839,82 zł. 

3. Wystawiono wezwania dla 2 osób dotyczące nie realizowania obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki przez osoby małoletnie z tereny naszej Gminy. 



4. Ogłoszono   otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami 

chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi w 2013 roku 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

1. w dniu 30.11.2012r.  w koncercie , który odbył się w Filharmonii Opolskiej z okazji        

60- lecia Polskiego Radia 

2. w dniu 1.12.2012 r. w wystawie gołębi pocztowych w Białej. 

3. 9.12.2012r. w spotkaniu adwentowym zorganizowanym przez Koło Mniejszości 

Niemieckiej w Pogórzu 

4. również w dniu 9.12.2012r. w kiermaszu przedświątecznym  zorganizowanym przez PG 

w Białej 

5. w dniu 11.12.2012r. w spotkaniu jubilatów obchodzących 50 lecie związku małżeńskiego 

6. w dniu 16.12.2012r. w uroczystej wigilii osób samotnych przygotowanej w Pogórzu przez 

Caritas Łącznik 

7. 16.12.2012r. w spotkaniu adwentowym zorganizowanym przez Koło MN w Chrzelicach 

8. 17.12.2012r. w Konferencji n.t. „ Pomniki historii woj. Opolskiego” zorganizowanej 

przez Wojewodę Opolskiego 

9. 20.12. 2012r. w : 

- jasełkach zorganizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Grabinie  

- uroczystej wigilii osób samotnych zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w     

  Białej 

 

 

 

Biała, dnia 28 grudnia   2012 r.  

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 
 


