
Protokół  Nr XI/2015 

X Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 25 listopada  2015 r. 

 

 

  Obrady XI  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 14  radnych / na obecny stan 

rady 15 radnych/. Nieobecny Alfred Krupa. 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. 12
30

. 

 

Ad 2/ 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji. 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września  2015r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia , 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. / druk Nr  1/ 

9. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury , sportu, turystyki i 

rekreacji w mieście i gminie Biała za okres od 01.01 2015r  do 30 .09.2015 r./ druk Nr 2/ 

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Biała./ druk Nr 3/  

11. Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w tym 

zakresie  /druk Nr 4/ 

12. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) stwierdzenia , że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze nie 

narusza ustaleń studium; / druk Nr 5 / 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze; / druk 

Nr 6/ 

3) ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień  z tego podatku; / druk Nr 7/ 

4) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 

płatności, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie 

gminy Biała; / druk Nr 8/ 

5) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 9/ 

6) określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; / druk Nr 10/ 

7) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu 

na realizację zadania „ Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach”; / 

druk Nr 11/ 



8) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu 

na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice 

– Olszynka w miejscowości Józefów”;   / druk Nr 12/ 

9) zmian  budżetu Gminy Biała na 2015 r. ;/ druk Nr 13/ 

10) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

Biała   na lata    2015 – 2028; / druk Nr 14/  

11) trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości   ich wykorzystania; / druk Nr 15/ 

12) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi   oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie   na 2016 rok; / druk Nr 16/ 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Biała;/ druk Nr 17/ 

14) ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych Gminy Biała. / druk Nr 18/ 

13. Przedstawienie informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych osób  

      zobowiązanych   do ich złożenia  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie. 
                                                                              

 

Zastępca Burmistrza  Białej wnioskowała o wycofanie z porządku obrad w pkt 12 ppkt.  1 i 2 

tj.:  

1)  1)  stwierdzenia , że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze 

nie narusza ustaleń studium; / druk Nr 5 / 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze; / druk 

Nr 6/ 

 oraz wprowadzenie w pkt 12 ppkt13   tj. podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

      Wnioskowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady  ponownie przedstawił porządek obrad wraz z 

wniesionymi zmianami.  

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji. 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września  2015r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia 

, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. / druk Nr  1/ 

9. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury , sportu, turystyki i 

rekreacji w mieście i gminie Biała za okres od 01.01 2015r  do 30 .09.2015 r./ druk 

Nr 2/ 



10. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Biała./ druk Nr 3/  

11. Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w 

tym zakresie  /druk Nr 4/ 

12. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych 

oraz zwolnień  z tego podatku; / druk Nr 7/ 

2) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu 

jej płatności, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie gminy Biała; / druk Nr 8/ 

3) zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 9/ 

4) określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; / druk Nr 10/ 

5) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Prudnickiemu na realizację zadania „ Odwodnienie pobocza drogi powiatowej 

w Olbrachcicach”; / druk Nr 11/ 

6) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O 

relacji Dobroszewice – Olszynka w miejscowości Józefów”;   / druk Nr 12/ 

7) zmian  budżetu Gminy Biała na 2015 r. ;/ druk Nr 13/ 

8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej 

Gminy Biała   na lata    2015 – 2028; / druk Nr 14/  

9) trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy 

Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości   ich wykorzystania; / druk 

Nr 15/ 

10) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z 

organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na 2016 rok; / 

druk Nr 16/ 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Biała;/ druk Nr 17/ 

12) ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała. / druk Nr 18/ 

13) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

13. Przedstawienie informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych osób  

      zobowiązanych   do ich złożenia  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie. 
                                                                        

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w  dniu  29 września  br.  został przyjęty 

bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 



Ad 4/ 

Zastępca Burmistrza Burmistrz Białej  przedstawiła  informację o swojej pracy w 

okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 5/ 

Zastępca Burmistrza Białej Dagmara Duchnowska    przedstawiła  odpowiedzi na 

wnioski i interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji. 

 

Ad 6/ 

 

Przewodnicząca Komisji  Gospodarczej Gabriela Neugebauer  przedstawiła  

odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na  wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej 

w Białej  w dniu    24 września 2015 r.  

 

Ad 7/ 

 

 Interpelacje   i zapytania  zgłosił Robert  Roden 

 

Radny Robert Roden poinformowała o awarii samochodu strażackiego w Chrzelicach i 

odczytał odpowiedź na złożony wniosek o zakup samochodu strażackiego do Chrzelic. 

Następnie poinformował,  że na posiedzeniu wspólnych komisji oburzyłem się wypowiedzią 

Pana Burmistrza uzyskując kłamliwe informacje  wobec czego zgłosił następujące zapytania: 

 

1.  Dlaczego pan Burmistrz na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 23.11.2015 

w Gminnym Centrum Kultury w Białej na zadane przeze mnie  pytanie : dlaczego odrzucono 

kolejne wnioski OSP Chrzelice i wnioski radnego i  nie podjęto próby pozyskania nowego 

wozu strażackiego w  ogłoszonym we wrześniu naborze przez Oddział Wojewódzki Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa opolskiego   z 

dofinansowaniem zewnętrznym 70% , własnym 30% ,  udzielił kłamliwej odpowiedzi o braku 

jakichkolwiek szans na pozyskanie samochodu strażackiego ze względu na kryterium ilości 

wyjazdów do akcji danej jednostki , która w przeciągu trzech ostatnich  lat miała wynosić 

2000 wyjazdów. I taką ilość wyjazdów ma tylko Głogówek. 

2.  Kiedy i w jaki sposób pan Burmistrz zamierza rozwiązać sprawę wycofanego z akcji 

ratowniczych  samochodu strażackiego jednostki OSP Chrzelice i przychylić się do wniosków 

radnego i jednostki OSP Chrzelice o zakup sprawnego samochodu strażackiego. W jaki 

sposób zostanie przywrócone bezpieczeństwo mieszkańców gminy Biała w obszarze najdalej 

oddalonym od powiatowej jednostki straży pożarnej i miasta Białej, gdzie zlokalizowane są 

jednostki przynależne do KSRG. 

 

Uzasadnienie zapytania. 

Twierdzę , że zostałem okłamany w obecności wszystkich radnych i pracowników urzędu 

ponieważ  2000 wyjazdów stanowi 2 wyjazdy dziennie w ciągu 3 lat . Żadna jednostka w 

powiecie nie wyjeżdżała do akcji tyle razy.    Kryteria merytoryczne szczegółowe są znane i 

dostępne w Internecie, są 3 podstawowe  i  11 punktowanych, gdzie jednostka OSP Chrzelice 

w wielu miała szansę uzyskać najwyższą punktację min. potencjalnych możliwości jednostki, 

przynależności do KSRG,  jest również kryterium liczby mieszkańców na terenie działania 

jednostki ratowniczej przypadająca na jeden samochód ratowniczy nie starszy niż 10 lat, 

gdzie   w gminie Biała jest jeden taki samochodów 



Uważam , że brak starań o pozyskanie samochodu strażackiego do jednej z dwóch jednostek 

w gminie przynależnej do KSRG, jest igraniem z bezpieczeństwem mieszkańców gminy 

Biała oraz  innych obywateli przejeżdżających przez naszą gminę.  

 

Ad 8/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku 

Pani Grażyna Klimko. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

Ad 9/ 

 

Informację  o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji    

w mieście i gminie Biała za okres od stycznia do września 2015 r przedstawiła w zastępstwie  

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej Dagmara Duchnowska – Zastępca 

Burmistrza.  

 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Ad 10/ 

 

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy przedstawił Kierownik  

Posterunku Policji w Białej Pan Andrzej Bania  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

 

Ad 11/  

Informację o stanie ochrony p/poż  w gminie oraz realizacji zadań w tym zakresie 

przedstawił Inspektor ds p/poż Artur Sztechmiler oraz przedstawiciel Powiatowe Straży 

Pożarnej w Prudniku Pan Mariusz Pieniążek  Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Radni  nie  wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji  

 

 

Ad 12- 1/ 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków 

transportowych oraz zwolnień  z tego podatku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o 

samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045) dokonane zostały 

zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W zakresie podatku od środków 

transportowych zmiany dotyczyły: 

1.  zmiany w liczbie miejsc w autobusie - podziału dokonano na mniejsze niż 22 miejsca    

i równej lub wyższej niż 22 miejsca (w poprzednim stanie prawnym liczba miejsc - 33), 

2.  w podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą od dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej 

lub wyższej 12 ton dodano zapis trzy osie i więcej, 



3.  w podatku od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych              

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego dodano zapis trzy osie   

i więcej. 

Ponadto w związku z obniżeniem stawek maksymalnych  (Obwieszczenie Ministra Finansów 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 

2016 r.) o 1,2% dokonano zmiany podatku ustalonego w maksymalnej kwocie. Podatek ten 

dotyczy ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie              

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub 

wyższej niż 12 ton: 

- posiadającego dwie osie od 31 do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi 

jezdnych - obowiązującą kwotę 2.415,00 zł zmieniono na kwotę 2.396,00 zł,  

- posiadającego trzy osie i więcej powyżej 40 ton z innym systemem zawieszenia osi 

jezdnych - obowiązującą kwotę 3.125,00 zł zmieniono na kwotę 3.100,00 zł,  

W/w ciągniki nie figurują w ewidencji w tut. urzędzie. 

 

Na rok 2016 nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od środków transportowych, uchwała 

z powyższymi stawkami obowiązuje od 2014 r. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.90.2015  został podjęta.  

 

Ad 12-2/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 

poboru i terminu jej płatności, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie gminy Biała przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że zmianą wprowadzoną w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach      

i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2016 r. opłata targowa 

będzie miała charakter fakultatywny, a nie jak do tej pory obowiązkowy. Zgodnie ze 

stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej fakultatywność tej opłaty nakazuje podjęcie 

nowej uchwały w tym zakresie, ponieważ właśnie tą dowolność wprowadzenia opłaty winna 

podjąć rada w myśl nowych przepisów. 

Uchwała w proponowanej treści obowiązuje od 2009 r., projekt nie zakłada zmian                  

w wysokości pobieranej opłaty targowej. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2016 r. maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 758,47 zł. 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 

targowiskach. 

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. 

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. 



Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach 

za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego 

targowisko. 

Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od 

nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.91.2015  został podjęta.  

 

 

Ad 12-3/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że  

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została nowa stawka podatku od nieruchomości. Za 1 

m.kw. powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji trzeba będzie 

zapłacić maksymalnie 3 zł. 

Stawkę wprowadza nowa ustawa o rewitalizacji, którą prezydent podpisał 27 października 

2015 r. Nowy przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Chodzi o art. 37 ustawy o 

rewitalizacji, który wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dodając 

nową stawkę w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów niezabudowanych objętych 

obszarem rewitalizacji. 

Nowa, podwyższona stawka podatku będzie miała zastosowanie na obszarze specjalnego 

obszaru rewitalizacji (SSR) i będzie dotyczyć gruntów, które mimo przeznaczenia w planie 

miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie 

planu. Stawka dla takich nieruchomości ma wynosić 3 zł od 1 m2. 

Zdaniem autorów ustawy proponowany przepis ma być instrumentem finansowej zachęty dla 

właścicieli nieruchomości do realizacji zagospodarowania zgodnego z planem miejscowym 

lub - w razie braku takiego zamiaru - zadysponowania nieruchomością na rzecz podmiotu, 

który jest zainteresowany takim działaniem.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.92.2015  został podjęta.  



Ad 12-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach 

lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W formularzach muszą być zawarte dane 

dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru 

poszczególnych podatków. Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych Rada 

Miejska w Białej uchwaliła w 2011 r. W związku z szeregiem zmian w ustawach:                    

o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym wystąpiła konieczność 

zmiany tych formularzy dostosowując ich zapisy do zmian wynikających z tych ustaw. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.93.2015  został podjęta.  

 

 

Ad 12-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Odwodnienie pobocza drogi 

powiatowej w Olbrachcicach” przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że w dniu 23.10.2015 r. Zarząd Powiatu Prudnickiego wystąpił do tut.Urzędu 

o dokonanie przesunięcia w budżecie gminy dotacji w kwocie 49.000 zł z zadania 

„Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach” na zadanie „Przebudowa 

kanalizacji deszczowej w miejscowości Józefów”. 

Mając na uwadze prowadzone rozmowy ze Starostą Prudnickim w powyższym zakresie 

proponuje się dokonanie wnioskowanej zmiany. Gmina zgadza się na dokonanie zmian pod 

warunkiem ujęcia zadania w Olbrachciach w budżecie na rok 2016. W projekcie budżetu 

gminy Biała na 2016 r.  ujęto kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na odwodnienie drogi w 

Olbrachciach. Starostwo Powiatowe w Prudniku wystąpiło do tut. urzędu o udzielenie dotacji 

w kwocie 60.000 zł, tym samym potwierdzając realizację zadania w roku 2016. 

Umowa określająca szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostanie rozwiązana za 

porozumieniem stron. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Sołtys wsi Olbrachcice Jan Smiatek zwrócił się z prośbą o wiarygodne wykonanie 

zadania.  

 



Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.94.2015  został podjęta.  

 

 

Ad 12-6/ 

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O 

relacji Dobroszewice – Olszynka w miejscowości Józefów”. Poinformował, że zgodnie           

z wcześniejszą uchwała dotacja pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego przeznacza się na 

przebudowę drogi powiatowej w Józefowie. Odpowiednie zmiany w budżecie zostały 

uwzględnione w uchwale dot. zmian budżetu 

Radny Robert Roden zwrócił uwagę aby wspomóc mieszkańców w realizacji wykonywanego 

zadania we wsi Józefów, gdyż prace nie są wykonywane do końca prawidłowo i przesuwają 

się w czasie.  

Burmistrza -  prowadzę rozmowy w tym zakresie , ale są duże obawy ukończenia tego 

zadania w bieżącym roku.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.95.2015  został podjęta.  

 

 

Ad 12-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Biała na 2015 r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radny 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.96.2015  został podjęta.  

 



Ad 12-8/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028; przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radny 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.97.2015  został podjęta.  

 

 

Ad 12 – 9/ 

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli    

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie 

Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości   ich wykorzystania przedstawiła 

Inspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota . Poinformowała, że Powyższa uchwała zawiera 

zmiany dotyczące dotowania niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 827) oraz ustawą 

z dnia 12 lutego 2015r. zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2015r., poz. 357). 

 Zmiany, które zostały wprowadzone (w art. 90 u. o. s. o.) w/w ustawami dają 

możliwość uzyskania dotacji przez placówki niepubliczne w zrównanej wysokości do kwot 

przyznawanych publicznym placówkom, jednak zależne jest to od spełnienia warunków 

wymienionych w przywołanych przepisach – dotyczących między innymi warunków 

działalności tych placówek na zasadach przedszkoli publicznych w danej gminie, oraz 

przestrzeganie uregulowań prawnych dotyczących dokumentacji przebiegu nauczania oraz 

zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również maksymalnej liczebności 

dzieci w oddziale przedszkolnym. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.98.2015  został podjęta.  

 

 

Ad 12- 10/  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała 

z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy           



o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na 2016 rok przedstawiła Zastępca 

Burmistrza Dagmara Duchnowska . Poinformowała, że art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na Radę Miejską 

w Białej obowiązek uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi w formie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

( www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała ( www.biala.gmina.pl) oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź 

uwag w terminie ustalonym Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.175.2015. z dnia 

29 października 2015 r. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.99.2015  został podjęta.  

 

Ad 12-11/ 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Biała przedstawiła Inspektor ds., Gospodarki 

Nieruchomościami Pani Dorota Małek.  Poinformowała, że w przedstawionym projekcie 

uchwały dokonuje się obniżenia wysokości dotychczas obowiązującej bonifikaty 

przysługującej nabywcy lokalu mieszkalnego z 80% na 50% przy jednorazowej zapłacie. 

Bonifikata w wysokości 80% obowiązuje w Gminie Biała od 20.06.2002 roku i przez 

okres, od 2002 roku do września 2015 roku, sprzedano wiele lokali mieszkalnych, utworzono 

26 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada jeszcze od 1 do 7 mieszkań. 

W celu prowadzenia racjonalnej polityki mieszkaniowej zaproponowana zostaje zmiana 

wysokości udzielonej bonifikaty. Zasób mieszkaniowy z roku na rok maleje, liczba 

uprawnionych do uzyskania praw do lokalu komunalnego rośnie. Gmina Biała ponosi także 

w ramach utworzonych wspólnot mieszkaniowych, koszty zarządu nieruchomością wspólną 

oraz koszty remontów części wspólnych budynku. Zasadnym wydaje się w związku z tym 

fakt obniżenia wysokości bonifikaty, który przyczyni się do utrzymania pozostałego zasobu 

mieszkaniowego gminy na odpowiednim poziomie i stanie technicznym. 

Nowa wysokość bonifikaty będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2016 roku, jednak 

najemcy, którzy złożą wnioski o wykup lokalu do 31 marca 2016 roku, będzie przysługiwała 

dotychczasowa bonifikata w wysokości 80%. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 11 radnych  

http://www.bip.biala.gmina.pl/
http://www.biala.gmona.pl/


„przeciw" 2 radnych    

„ wstrzymało się"  1 radny 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.100.2015  został podjęta.  

 

 

Ad 12-12/  

Projekt uchwały  w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała przedstawiła Sekretarz 

Gminy Grażyna Biały . Poinformowała , że w związku z złożonymi wnioskami sołtysów 

o podwyższenie diety za udział w sesji Rady Miejskiej w Białej, proponuje się podwyższenie 

wysokości diety z 10% na 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co daje kwotę 203,50 

zł. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.101.2015  został podjęta.  
 

Ad 12-13/ 

 

Projekt uchwały   o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk . Poinformowała, że  związku z wnioskiem Pana Jana Smiatek dokonuje się zmiany 

inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie odpadami na Panią Ewelinę Smiatek. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XI.101.2015  został podjęta. 

Ad 13/ 

Przewodniczący Rady przedstawił  informacje dotyczące złożonych oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych   do ich złożenia  zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym. 

 

Ad 14/ 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje nie zostały udzielone na sesji wobec nieobecności 

Burmistrza Białej na sesji. 

 



Ad 15/ 

 

Radny Powiatowy Janusz Siano zabierając głos poinformował o: 

 rozpatrzeniu i podjętych działań przez Zarząd Powiatu spraw dotyczących 

zgłoszonych wniosków na poprzednim posiedzeniu komisji. Stałych Rady 

Miejskiej. Zaznaczył ,że drobne zadania będą realizowane przez powiat, 

natomiast zadania inwestycyjne będą realizowane przy 50%  wkładzie gmin.  

 zadanie dotyczące odwodnienia drogi w Olbrachcicach zostało ujęte do budżetu 

powiatu na 2016 i zostanie zrealizowane wiosną.  

 zostanie złożony wniosek do PROW-u o przebudowę drogi powiatowej  Pogórze 

– Górka przy 50% zapewnieniu środków z budżetu Gminy Biała , co Burmistrz 

zapewnił.  

 ciężkiej sytuacji finansowej Powiatu Prudnickiego związanej z PCM. 

Radna Joanna Słowińska zwróciła się z zapytaniem czy w planach budżetowych powiatu jest 

modernizacja 500 m. drogi powiatowej w Grabinie w związku z planowanymi dożynkami 

powiatowo – gminnych.  

 

Radny Janusz Siano poinformował, że jeżeli będą organizowane dożynki powiatowo – 

gminne to zapewnień ze strony powiatu będzie dofinansowanie do wybranego zadania.  

 

Radny Adrian Harnys zwrócił się z zapytaniem czy powiat jest przygotowany na to, że 

zadanie inwestycyjne w Józefowie może nie być do końca roku zrealizowane.  

 

Radny Janusz Siano  oddzielając odpowiedzi wyjaśnił, że  zadanie może nie być zrealizowane 

w ustalonym terminie, gdyż wykonawca jest bardzo niesolidny. 

 

Radny Robert Roden złożył wniosek następującej treści: 

Ponawiam wniosek złożony na III  sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 18.12.2014  

 o zakup wozu strażackiego dla jednostki  OSP w Chrzelicach w miejsce wyeksploatowanego 

samochodu , na dziś wycofanego z użytkowania jako wóz ratowniczy. Wozu strażackiego, 

którego zakup gwarantowałby długą eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów 

remontów, wozu który powinien być nie starszy niż 10 lat lub nowy ponieważ uważam że nie 

stać Gminy Biała na zakup kolejnego egzemplarza zabytkowego samochodu strażackiego. 

Źródłem finansowania mogły by być środki finansowe wskazane w projekcie WPF  na 

posiedzeniach komisji w dniu 24.IX.2015 na generalny remont dróg Lipowej i Tysiąclecia w 

kwocie łącznej 2 miliony zł a wycofane przez Burmistrza po dogłębnym zbadaniu ich stanu (z 

nadające się do remontu na stan dobry nie wymagający remontu)  poprzez zmianę projektu 

uchwały na X sesji w dniu 29.09.2015 , które nie stanowiły problemu związanego ze 

zwiększeniem zadłużenia gminy, zachowywały wskaźnik zadłużenia na dopuszczalnym 

poziomie.  

 

Uzasadnienie :  

Jednostka OSP w Chrzelicach jest jedną z dwóch należących do Krajowego Systemu 

Ratownictwa . Jej lokalizacja jest najbliższa największemu kompleksowi leśnemu gminy.  

Na jej wyposażeniu jest wóz strażacki z 1971 roku – 44 letni. Jest zgłoszony do PSP jako wóz 

nie mogący brać udziału w akcjach ratowniczych. Ponownie proszę o potraktowanie tego 

wniosku jako priorytetowego dla bezpieczeństwa ludności Gminy Biała .   

 

Radny Damian Tarnowski zgłosił wnioski wg. załącznika do protokołu.  

 



Przewodnicząca Osiedla w Białej Katarzyna Stroka wnioskowała o ustawienie na ul 

Kochanowskiego i  Św. Kamila w Białej znaków D-40 bądź progów spowalniających. 

  

Radna Maria Moszczeńska  zgłosiła wnioski wg. załącznika do protokołu.  

 

Ad 16/ 

 

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

 

 

    Protokołowała                                                                                       Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                                      Robert Roden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


