
Protokół Nr IV/2014  

IV Sesji Rady Miejskiej w Białej  

odbytej w dniu 30 grudnia 2014r. 

 

 

Obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczą wszyscy radni /stan rady 15 

radnych/. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie powitał wszystkich zebranych na sesji : zaproszonych gości i sołtysów. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

Sesja trwała od godz. 10 00 do godz. 1130. 

 

Porządek obrad obejmował: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji Rady Miejskiej w Białej . 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2014- 2028;/ druk Nr 1/ 

2) zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r./ druk Nr 2/ 

3) nie wygasania wydatków bieżących w roku 2014./ druk Nr 3/ 

4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2015 r. / druk 

Nr 4/ 

5) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy 

Biała, na kadencję 2014-2018 / druk Nr 5/ 

6) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 w Białej na kadencję 

2014-2018 / druk Nr 6/ 

7) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2015 r. / druk Nr 7/ 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8.Wolne wnioski. 

9. Zakończenie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag . 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 18 grudnia  2014r. został przyjęty 

bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4/ 

Burmistrz Białej Edward Plicko przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu, a następnie  przedstawił 

odpowiedzi na wnioski zgłoszone na ostatniej sesji. 

 

 

 



Ad 5/ 

Przewodniczący Rady Robert Roden zwrócił się z zapytaniem  jak jest  realizowana  

uchwała Rady Miejskiej w Białej o opłacie targowej- porównanie dochodów z tego źródła z 

2013 i 2014 roku. 

 

 

Ad 6-1/ 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu komisji. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr IV.15.2014 została podjęta. 

 

Ad 6-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na swoich  posiedzeniach  komisji. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr IV.16.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 6-3/ 

Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2014 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na swoich posiedzeniach  komisji. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr IV.17.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 6-4/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2015r. 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na swoich  posiedzeniach  komisji. 



Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr IV.18.2014 została podjęta. 

 

Ad 6-5/ 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad 

sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 2014-2018 przedstawiła Sekretarz Gminy 

Grażyna Biały. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na swoich  posiedzeniach  komisji. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr IV.19.2014 została podjęta. 

 

Ad 6-6/ 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla 

Nr 1 w Białej na kadencję 2014-2018 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na swoich  posiedzeniach  komisji. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr IV.20.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 6-7/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 

Białej na 2015 rok. Przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na swoich  posiedzeniach  komisji. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr IV.21.2014 została podjęta. 

 

Ad 7 / 

Odpowiedź na zgłoszone  zapytanie zostanie udzielona w formie pisemnej. 

 

Ad 8 / 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 



Radna Elżbieta Malik zaprosiła wszystkich obecnych na sesji na koncert Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej pomocy , który odbędzie się 11 stycznia br.  na Sali w Urzędzie Miejskim w 

Białej 

 

Radny Robert Roden  wnioskował o przegląd instalacji elektrycznej w budynku gminnym 

Wiejskiego Centrum Integracji w Chrzelicach nr 93 poprzez modernizację zabezpieczeń i 

właściwy dobór mocy przyłączeniowej zapewniający właściwe zastosowanie zabezpieczeń w 

instalacji elektrycznej. 

Sołtys wsi Olbrachcice Jan Smiatek  zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie wykonane 

podłączenie oświetlenia na ul. Traugutta w Białej, oraz wnioskował o przeprowadzenie 

naprawy zapadniętego asfaltu na drodze w Olbrachcicach naprzeciw kościoła.  

 

Burmistrz Białej Edward Plicko przedstawił projekt harmonogramu zebrań wyborczych 

planowanych do przeprowadzenie w miesiącu styczniu i lutym w sołectwach gminy Biała. 

Następnie złożył noworoczne życzenia wszystkim obecnym na sesji. 

 

Przewodniczący rady również złożył życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2015.  

 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 9/ 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden zamknął obrady IV  Sesji Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Robert Roden 

 


