
Informacja 

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami 

za okres od 27 marca  2013r.  do dnia  10 czerwca  2013 r. 

 

W minionym okresie zakres zrealizowanych spraw dotyczył: 

 

SPRAWY Z ZAKRESU   GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI : 

 

 W dniu 5 kwietnia 2013 roku wydano następujące  zarządzenia w sprawie gospodarki 

nieruchomościami: 

-  w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Biała działek 827/1 od Roberta 

Kauczora i 827/2 o Krystyny Wistuba stanowiących ulicę Traugutta 

 W dniu 8 maja 2013 roku  w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

na poprawienie warunków zagospodarowania działki 178/1 położonej w Miłowicach  

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

działki 2077 m.26 położonej w Białej  

 - w sprawie przyjęcia  darowizny nieruchomości położonej w Białej ul. Nyska 31  

 W dniu 5 kwietnia 2013  wynikiem negatywnym  zakończył przetarg na sprzedaż działki 

2077 położonej w Białej. 

Ogłoszone na dzień 5.04.2013 rokowania na sprzedaż działki 658/184 m.3 o pow. 0,2320 ha 

położonej w Łączniku zakończyły się wynikiem pozytywnym, nabywcą została Pani Irena 

Jurkowska za cenę  30 135,00 zł brutto. 

 Opublikowano w gazecie Tygodnik Prudnicki ogłoszenia  o I przetargu na sprzedaż: 

- działki 664/185 m.3 położonej w Łączniku  

 - nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach 8  

- lokalu użytkowego nr 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4  

- działki budowlanej nr 900/187 m. 3 położonej w Pogórzu  

- lokalu-pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej ul. Rynek 25 

oraz o przystąpieniu do rokowań na sprzedaż działki 2077 m. 26 o pow. 0,2771 ha 

położonej w Białej.  

Przetargi  i rokowania odbędą się w dniu 14 czerwca  2013 roku  

 Zawarto akty notarialne: 

- W dniu  29.04 2013 roku  zbyto działkę  658/184 m. 3 położoną w Łączniku na rzecz 

osoby , która wygrała rokowania na jej zbycie  oraz działkę  1294/184 m. 3 o pow. 0,0051 

ha położoną  w Białej zabudowaną budynkiem garażu wybudowanego ze środków 

własnych nabywcy działki. 

  - W dniu 30.04.2012 roku Gmina Biała nabyła od Pana Roberta Kauczora działkę  827/1 o 

pow. 0,0056 ha  oraz działkę  827/2 o pow. 0,0266 ha od Pani Krystyny Wistuba . 

 Nabywane nieruchomości tworzą razem ulicę Traugutta w Białej. 

Sprzedane zostały również działki 1265/6 m.20 o pow. 0,0033 ha, 1265/4 m. 20 o pow. 

0,0045 ha i 1265/4 m. 20 o pow. 0,0083 ha położone w Białej przy Placu Zamkowym. 

Sprzedaż w/w działek nastąpiła na rzecz osób, które z własnych środków wybudowały 

pawilony handlowe położone w Białej przy Palcu Zamkowym i posiadały umowy 

dzierżawy zawarte na okres 10 lat. 

- W dniu 20 maja 2013 zostały zawarte akty notarialne – umowy sprzedaży – lokalu 

mieszkalnego nr 1 w Łączniku ul. Nowa 11a oraz lokalu mieszkalnego nr 3 w Białej ul. 

Szkolna 3. Nabywcami zostali dotychczasowi  najemcy tych lokali. 

W tym samym dniu zawarto akt notarialny umowę darowizny nieruchomości  położonej w 

Białej.    Pani Maria Brinsa podarowała  Gminie Biała nieruchomość położona w Białej  ul. 

Nyska 31.  

 



 

SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  I ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH: 

1. Podpisano umowy na sporządzenie dokumentacji technicznej : 

- zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na lokale mieszkalne i lokal użytkowy 

na ul. Moniuszki 3 w Białej  , 

- remont budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3 w Białej, 

- remont ulicy Kołłątaja w Białej. 

2. Zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw w Gostomii i Rostkowicach. 

3. Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. 

Oświęcimskiej i ul. Rynek w Białej. 

4. Opracowano dokumentację projektową na na remont elewacji i dachu budynku 

komunalnego przy ul. Kościuszki 30-32 w Białej. 

5. Podpisano umowę z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego na zadaniu „ 

Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. stare Miasto w Białej” 

dofinansowanego w ramach NPPDL 2012-2015. Wykonawca „TRANSKOM” Robert 

Białdyga  

6. Podpisano umowę z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego na zadaniu „ 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Frącki ” dofinansowanego w 

ramach FOGR -u. Wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk. 

7. Podpisano umowę na zadanie pn: „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby 

rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała” z firmą DOMEX 

CONSTRUCTION . 

8. Podpisano umowę na zadanie pn: „Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg 

gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton” z firmą Firma Handlowa Euro-standard 

s.c. Andrzej Król, Antoni Król 

9. Zakończono przebudowę ulicy Oświęcimskiej w Białej.   

10. Zakończono prace przy rewaloryzacji murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej. 

11. Wykonywane są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przez 

firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk. 

12. Prowadzony jest remont mieszkania komunalnego w Chrzelicach 2. 

13. Prowadzony jest rozdziała wodomierzy głównych z niezależnym naliczaniem we 

wskazanych  budynkach komunalnych. 

14. Wykonywany jest remont klatki schodowej i wejścia do budynku ul. Prudnicka 25. 

15. Ogłoszono i unieważniono przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Odbieranie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i 

transport do RIPOK” 

16. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków 

majątkowych. 

17. Kontynuowane są prace przy realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich i 

inicjatywy lokalnej. 

18. Wykonano projekt ukwiecenia Rynku w Białej. Kontynuowane są prace przy 

przebudowie klombu. 

19. Rozpoczęto przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od mieszkańców gminy. 

20. Wydano 49 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 

 

 

 

 



SPRAWY Z ZAKRESU REFERATU  FINANSOWEGO  I  PODATKÓW : 

 

Informacja o wprowadzonych zmianach do budżetu w okresie między sesjami 

 

W okresie od 22 kwietnia 2013 r. do 7 czerwca 2013 r. w zakresie budżetu gminy Biała: 

1) wydano 7 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013, w których 

zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 726.352 zł. z przeznaczeniem na: 

 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.260 zł. 

 wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 34.799 zł. 

 stypendia dla uczniów – 32.400 zł. 

 zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 657.893 zł. 

 

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

dokonywanych zmian w budżecie, 

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

Powyższe zmiany planu wynikają z danych przekazanych gminie przez Wojewodę 

Opolskiego po uchwaleniu budżetu państwa. W dniu 26.04.2013 r. Wojewoda przekazał 

środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego, wypłaty świadczeń dokonano 

do końca kwietnia. 

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w zakresie spraw podatkowych 

 

Wydano 10 zaświadczeń dotyczących spraw podatkowych. 

 

UMORZENIA 

Wpłynęło 16 wniosków na umorzenie podatków, w tym 15 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie, umorzenia dokonano na kwotę 4.793 zł.  

 

ODROCZENIA  

Wpłynęło 9 wniosków na odroczenie terminu płatności podatku od osób fizycznych, które 

rozpatrzono pozytywnie.  

 

Informacja dotycząca przyjętych wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń 

niepodatkowych należności budżetowych 

 

ODROCZENIA  

 

Wpłynęło 6 wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności, który rozpatrzono 

pozytywnie. 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY 

 

Wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty  należności, który rozpatrzono pozytywnie. 

 

UMORZENIA CZYNSZU 

 

Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie czynszu (netto) na łączną kwotę 136,10 zł., które 

rozpatrzono pozytywnie uwzględniając przy tym charakter prowadzonej działalności oraz 

sytuację materialną najemców. 

 



W miesiącu okresie między sesjami zawarto 3 umowy odpracowanie zaległości z tytułu 

czynszu na 1.005 godzin, najemcy lokali mieszkalnych odpracowali czynsz na łączną kwotę 

9.515,25 zł. 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU PROMOCJI: 

 Podpisano 3 umowy o przyznanie pomocy w ramach działań objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dotyczące następujących zadań: 

- „Z pokolenia na pokolenie”- montaż 7 tablic informacyjnych z historycznymi   

    nazwami  miejscowymi w Sołectwie Pogórze 

- „Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach” 

- „Modernizacja otwartego kąpieliska w Białej” 

 26.04.2013 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek zaangażowanych w 

rozwiązywanie problemów społecznych i odpowiedzialnych za pomoc społeczną w 

gminie Biała. 

 W dniach 17-20 maja br. gościliśmy 40-osobową delegację z Niemiec w ramach 

obchodów 20-lecia współpracy partnerskiej gmin Biała - Marienheide. 

 W dniu 07.06.2013 r. odbyło się spotkanie w Gminnym Centrum Kultury w Białej, 

dotyczące realizacji nowego programu pn. „Działaj Lokalnie”, finansowanego przez 

Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich. 

 

UCZESTNICZYŁEM :  

 

 10.04.2013r. w posiedzeniu części polskiej Euroregionu Pradziad 

 20.04.2013r. w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym BS Biała 

 20.04.2013r. w Rocznym Zebraniu Sprawozdawczym TSKN na Śląsku opolskim 

 14.05.2013r. w Targach Poznańskich dotyczących energii odnawialnej 

 18.05.2013r. w Konferencji na temat XX lat Partnerstwa pomiędzy gminami Biała – 

Mariehaide 

 4.06. 2013r. w spotkaniu z  delegacją uczniów uczniów partnerskiej gminy 

Marienheide 

 

Biała, dnia   10 czerwca  2013 r.  

 

Burmistrz Białej  

 Arnold  Hindera 

 

 

 

 
 


