
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od 28 grudnia  2012 do dnia  21 lutego   2013 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 W dniu 4 stycznia 2013 roku wydano następujące  zarządzenia w sprawie gospodarki 

nieruchomościami: 

-  w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Białej przy ul. Nyskiej 36 ( Rokowania odbędą się 

15 marca 2013 rku) 

 W dniu 29 stycznia 2013 roku  w sprawie przyjęcia załącznika nr 5 do ,,Planu 

wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości” obejmującego ,,Wykaz nieruchomości 

stanowiących własność gminy planowanych do zbycia w 2013 roku’’.  

 W dniu 8 lutego 2013 roku  w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego działek gruntu 1008/4 o pow. 0,1649 ha i 1008/5 o pow. 0,1486 

ha położonych w Białej oraz w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działek 1265/3, 1265/4 i 1265/6 zabudowanych pawilonami handlowymi 

położonymi w Białej przy Placu Zamkowym wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych 

na ich budowę. 

  W dniu  28 stycznia  2013 roku zawarto akt notarialny umowę sprzedaży budynku 

mieszkalnego położonego w Pogórzu 163- sprzedaż na rzecz najemcy oraz działki 

budowlanej 164/2 o pow. 0,0674 położonej w Kolnowicach – sprzedaż na poszerzenie 

nieruchomości sąsiedniej.  

 W dniu 25 stycznia z wynikiem pozytywnym zakończył się przetarg na sprzedaż działki 24 

o pow. 0,8528 ha położonej w Wilkowie. Cena osiągnięta w przetargu to 6 000,00 zł 

Nie znalazły nabywców działka 2077 o pow. 0,2771 ha położona w Białej oraz 658/184 o 

pow. 0,2320 ha położona w Łączniku. 

Ogłoszone rokowania na zbycie działki 187/3 zabudowanej budynkiem stodoły położonej w 

Miłowicach zakończyły się wynikiem pozytywnym. Przyjęto ofertę  4000,00 zł 

 Wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości 

 Wszczęto 3 postępowania o rozgraniczenie nieruchomości 

 Wydano 3 decyzje zatwierdzające podziały geodezyjne działek 

 Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o komunalizacje na rzecz Gminy Biała 

gospodarstwa rolnego po Zofii Kupczyk z Dębiny, którego w grudniu 2012 roku 

właścicielem został Skarb Państwa. 

 Wybrano rzeczoznawcę majątkowego i zawarto umowę na wycenę nieruchomości 

stanowiących mienie gminy. Wyceny będzie dokonywał Pan Andrzej Kowal. 

 Sporządzono bardzo szeroką informacje dla RIO o sprzedaży nieruchomości w latach 2008-

2012 w związku z planowaną kontrolą 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 
 

 Remontowane jest mieszkanie komunalne na Pl. Zamkowym 8. 

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

Szkolna 34. 

 Wykonano remont świetlicy w Nowej Wsi Prudnickiej. 

 Wykonano część prac budowlanych w  świetlicy w Radostyni. 

 Przebudowywana jest ul. Oświęcimska w Białej.   



 Wykonano remont instalacji elektrycznej oraz klatki schodowej w budynku 

komunalnym Rynek 23. 

 Wykonywana jest dokumentacja projektowa na remont elewacji budynków ul. 

Kościuszki 30-32. 

 Otrzymano dofinansowanie wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania 

polegającego na  remoncie dróg ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej w 

ramach Narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych. 

 Podpisano umowę na techniczną obsługę budynków komunalnych na terenie Gminy 

Biała ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej. 

 Przekazano sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych do Urzędu Zamówień 

Publicznych.  

 Sporządzono 15 sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi za rok 2012. 

 W dniu 02.01.2013r podpisano umowę pomiędzy Gminą Biała, a przedsiębiorstwem 

Usług Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżowych „Gabi” w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami. 

 W dniu 02.03.2013r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Biała, a Gabinetem 

Weterynaryjnym w miejscowości Wilków w zakresie zapewnienia całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz 

wykonanie zabiegów weterynaryjnych. 

 W dniu 02.01.2013r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Biała, a Zakładem Rolniczo 

– Przemysłowym „Farmutil HS” Spółka  Akcyjna w zakresie wywozu i przetwarzania 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – surowiec kat. I i kat. II. 

 Rozpoczęto przyjmowanie wniosków na usuwanie azbestu. 

 Wydano 25 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w m.p.z.p 

 Wykonano 5 wypisów i wyrysów z m.p.z.p 

 Wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 Wydano 25 decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

 Wydano 14 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

 `Wydano 5 zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 
 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 29 grudnia 2012 r. do 21 lutego 2013 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 1 zarządzenie w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013, w którym 

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 1 zarządzenie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie 

dokonywanych zmian w budżecie, 

3) wydano 1 zarządzenia w sprawie zmian planu finansowego budżetu Gminy Biała. 

 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 32 zaświadczenia dotyczące spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynęły 3 wnioski na umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych, umorzenia 

dokonano na kwotę 7.107zł.  

 

 



ODROCZENIA  

Wpłynęły 2 wnioski na odroczenie podatku, które rozpatrzone zostały pozytywnie. 

 

W okresie od stycznia do lutego dokonywane były na bieżąco zmiany związane z 

modernizacją danych w ewidencji gruntów i budynków dokonaną przez Starostwo Powiatowe 

w Prudniku. 

Od miesiąca lutego przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

ODROCZENIA  

 

Wpłynęło 11 wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności, które rozpatrzono 

pozytywnie. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

 

Wpłynęło 5 wniosków o rozłożenie na raty  należności, 4 rozpatrzono pozytywnie, 1 

negatywnie (dotyczy opłaty za wymianę okien). 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu (netto) na łączną kwotę 264,94 zł., które 

rozpatrzono pozytywnie uwzględniając przy tym charakter prowadzonej działalności oraz 

sytuację materialną najemców. 

 

W miesiącu lutym wpłynął 1 wniosek o odpracowanie czynszu, wniosek jest w trakcie 

rozpatrywania. 

 

W okresie między sesjami najemcy lokali mieszkalnych odpracowali czynsz na łączną kwotę 

11.647,81 zł. 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

  4.01.2013r w zebraniu OSP w Prężynie 

 7.01.2013r. w noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez TSKN 

 16.01.2013r. w spotkaniu z rzemieślnikami gminy Biała 

 6.02.2013r. w noworocznym spotkaniu DFK Biała 

 7.02.2013r. spotkanie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z biskupem 

Andrzejem Czają. 

 11.02.2013r. w spotkaniu podsumowującym działalność Policji za 2012r.   

 8.01.do 21.02 w zebraniach wiejskich w Pogórzy , Brzeźnicy, Górce Prudnickiej, 

Frącki, Józefów, Solec, Ogiernicze, Olbrachcice, Gostomia, Czartowice, Wilków, 

Browiniec Polski, Chrzelice, Radostynia, Laskowiec,Kolnowice, Grabina, Miłowice, 

Śmicz, Krobusz, Nowa Wieś Prudnicka   

 

 

Biała, dnia 28 grudnia   2012 r.  

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 
 


