
Protokół Nr XXIX/2014  

XXIX Sesji Rady Miejskiej w Białej  

odbytej w dniu 12 marca 2014r. 

 

 

Obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13 radnych /stan rady 15 radnych/. 

Nieobecny nieusprawiedliwiony  Jacek Czerwiński i Jan Malek. Lista obecności stanowi załącznik 

do protokołu.  

W obradach sesji uczestniczyli: Burmistrz Białej Arnold Hindera, Zastępca Burmistrza 

Karina Grelich – Deszczka, Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk, Sekretarz Gminy Grażyna Biały 

oraz Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Aleksandra Sokołowska. 

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

obecności w załączeniu do protokołu. 

Sesja trwała od godz. 10 00 do godz. 1200. 

 

Porządek obrad obejmował: 

 

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. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok 2013/ 

druk Nr 1/ 

7. Informacja z działalności stacji Caritas za 2013r. / druk Nr 2/ 

8. Podjęcie uchwał w sprawie : 

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

lata 2014-2028 / druk Nr 3/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 / druk Nr 4/ 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014r. / 

druk Nr 5/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso / druk Nr 6/ 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 

inkasentów. / druk Nr 7/ 

6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. / druk Nr 8/ 

7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała / druk Nr 9/ 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów / druk Nr 10/ 

9) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Biała / druk Nr 11 / 

10) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora / druk Nr 12/ 

11) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 



wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. / druk Nr 13/ 

12)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘ 

Pomoc państwa    w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 / druk Nr 14/ 

13)  nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej/ druk Nr 15/ 

14)  przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” / druk Nr 16/ 

15) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej       

w Białej / druk Nr 17/ 

16) umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działalności Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 18 / 

17) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2014/ druk Nr 

19/ 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne wnioski. 

12.  Zakończenie.                                                                                                     

 

 

Burmistrz Białej wnioskował o wycofanie  w pkt. 8 ppkt 7i 8 tj. : 

1) projektu uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Biała / druk Nr 9/  

2)  projektu uchwały zmieniającego  uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów / druk Nr 10/ 

oraz o wprowadzenie do porządku obrad pkt 8 informacji o działalności Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Białej za 2013r.  

 

Radnie  nie wnieśli uwag do zaproponowanej zmiany porządku obrad i jednogłośnie została 

przyjęta.  

 

Wobec powyższego przewodniczący ponownie przedstawił porządek obrad: 

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. Interpelacje i zapytania. 

7. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok 2013/ druk 

Nr 1/ 

8. Informacja z działalności stacji Caritas za 2013r. / druk Nr 2/ 

9. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej w 2013r.   

10. Podjęcie uchwał w sprawie : 

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

Biała na lata 2014-2028 / druk Nr 3/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 / druk Nr 4/ 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 

2014r. / druk Nr 5/ 



4) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso / druk Nr 6/ 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 

inkasentów. / druk Nr 7/ 

6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. / druk Nr 8/ 

7) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała / druk Nr 11 / 

8) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora / druk Nr 12/ 

9) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. / druk Nr 13/ 

10)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w 

zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania ‘ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 / druk Nr 14/ 

11)  nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej/ druk Nr 15/ 

12)  przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” / druk Nr 16/ 

13) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej       

      w Białej / druk Nr 17/ 

14) umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działalności Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 18 / 

15) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2014/ druk 

Nr 19/ 

11.   Odpowiedzi na interpelacje. 

12.   Wolne wnioski. 

13.  Zakończenie.                                                                                                     

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2013r. został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Na obrady sesji przybył radny Jacek Czerwiński, i Jan Malek  wobec czego w posiedzeniu sesji 

uczestniczy 15 radnych.  

 

Ad 4/ 

Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie między 

sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5/ 

Burmistrz Białej nie przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszone na ostatniej sesji, gdyż 

radni nie zgłosili wniosków i interpelacji 

 

Ad 6/ 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

 



Ad 7/  

 Informację  o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2010 rok 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk . Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 8/ 

  Informację o działalności Stacji Caritas w Białej  przedstawiła Kierownik Stacji Caritas    w 

Białej Pani Judyta Scholz.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 9/  

Informację  o działalności Komisji Rewizyjnej w 2013r. przedstawiła przewodnicząca 

Komisji rewizyjnej Felicja Kasperek.  

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach sesji.  

  

 

Ad 10-1/ 

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 nie wyrażały opinii o powyższym projekcie ze względu na dostarczony radnym nowy 

projekt uchwały . 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXIX.320.2014 została podjęta. 

W trakcie głosowania na sali był nieobecny radny Jacek Czerwiński. 

 

Ad 10-2/ 

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

Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wyrażały opinii o powyższym projekcie ze względu na dostarczony radnym nowy 

projekt uchwały . 

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 XXIX .321.2014  została podjęta. 

 

 

Ad 10-3/ 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt  uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2014r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .322.2014  została podjęta. 

 

 

Ad 10-4/ 

 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. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .323.2014  została podjęta. 

 

Ad 10-5/ 

 Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności 

dla inkasentów przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .324.2014  została podjęta. 

 

Ad 10-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2015r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 



Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .325.2014  została podjęta. 

 

 

Ad 10-7/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .326.2014  została podjęta. 

 

Ad 10-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora 

przedstawiła Zastępca Burmistrza Karina Grelich – Deszczka. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .327.2014  została podjęta. 

 

Ad 10-9/ 

 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przedstawiła Kierownik OPS w Białej 

Lila Krawczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .328.2014  została podjęta. 

 



Ad 10-10/ 

 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przedstawiła Kierownik 

OPS w Białej Lila Krawczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .324.2014  została podjęta. 

 

Ad 10-11/ 

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej 

przedstawił Dyrektor GCK w Białej Rafał Magosz.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .329.2014  została podjęta. 

 

Ad 10-12/ 

Projekt uchwały w sprawie  przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .330.2014  została podjęta. 

 

Ad 10-13/ 

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białej przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja 

Kasperek 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .331.2014  została podjęta. 

 

Ad 10-14/ 

Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działalności 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej przedstawił Przewodniczący rady Robert Roden.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .332.2014  została podjęta. 

 

Ad 10-15/ 

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 

Białej na rok 2014przedstawił Przewodniczący rady Rober Roden. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  na swoich posiedzeniach.  

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 XXIX .333.2014  została podjęta. 

 

 

Ad 11 / 

Interpelacje nie zostały zgłoszone,  wobec czego nie zostały udzielone odpowiedzi. 

 

Ad 12/ 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Sołtys Wsi Wilków Klaus Bremer  wnioskował o  utrzymywanie w należytym porządku terenów 

gminnych we wsi Wilków. W latach poprzednich tereny te były utrzymywane przez mieszkańców. 

Obecnie ludzie niechętnie wykonują prace społecznie.  

 

Sołtys wsi Prężyna Marcin Morawiec  wnioskował o podjęcie działań mających na celu  zakaz  

wywieszania wszelkiego rodzaju ogłoszeń lub informacji w formie plakatów na słupach 

elektrycznych, telefonicznych i przystankach autobusowych. Zaznaczył, że umieszczane informacje 

nieusunięte po czasie obowiązywania  nie są  wizytówką naszych wsi i gminy.  

 

Sołtys Wsi Nowa Wieś Prudnicka Alfred Brajer  wnioskował o poprawę stanu dróg 

powiatowych w rejonie Nowej Wsi Prudnickiej,  która będzie organizatorem dożynek gminnych w 

bieżącym roku.  

Sołtys Wsi Wasiłowice Antoni Piecha   wnioskował o  wskazanie granic działki 123 drogi obok 

boiska sportowego z działką sąsiednią Pana Leonarda Menzler.  

 

 Sołtys wsi Łącznik Dorota  Małek zgłosiła wnioski w sprawie: 

 przywrócenia łącza internetowego w świetlicy wiejskiej  w Łączniku. 



 o zamieszczenie w Panoramie Bialskiej informacji dotyczącej zbiórek publicznych na 

terenie naszej gminy.  

 

Przewodniczący rady Robert Roden  poinformował, że na jego ręce  wpłynęły zalecenia 

pokontrolne kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 

Opolu w miesiącach listopad – grudzień. Zaznaczył,  że zalecenia są do wglądu w Biurze Rady oraz 

na stronie BIP Biała.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera  poinformował o: 

 zamknięciu drogi wojewódzkiej 414 w okresie od 17 marca do 14 kwietnia br.  ze względu 

na przeprowadzany remont odcinaka tej drogi. 

 

 możliwości uzyskania frezowiny z remontu drogi Prudnik – Dębowiec. Wszyscy 

zainteresowani mogą zgłaszać chęć pozyskania frezowiny w Starostwie Powiatowym w 

Prudniku Wydział Infrastruktury .  

  

Sekretarz Gminy Grażyna Biały poinformowała o możliwości rozliczenia podatkowego PIT 

Od 12 marca do końca kwietnia 2014roku w każdą środę w godzinach od 9 do 14-tej w Urzędzie 

Miejskim w Białej dyżurował będzie pracownik Urzędu Skarbowego w Prudniku, który pomoże 

sporządzić i wysłać zeznanie podatkowe – PIT drogą elektroniczną. 

 

Zastępca Burmistrza Karina Grelich -Deszczka poinformowała Mobilny punkt informacyjny 

dotyczący funduszy europejskich. 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Prudniku w ramach współpracy z 

Urzędem Miejskim w Białej serdecznie zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach 

Europejskich podczas, którego odbędzie się dyżur konsultantów Lokalnego Punktu 

Informacyjnego. 

Wszystkich zainteresowanych tematyką Unijną, w tym pozyskiwaniem środków z Funduszy 

Europejskich oraz wstępnymi informacjami z rozliczania realizowanych Projektów zapraszamy na 

indywidualne konsultacje, które odbędą się w Urzędzie Miejskim w Białej, ul. Rynek 10 (parter, 

pok. nr 3) dnia 21.03.2014r. w godzinach 12:30-13:30. Wcześniej prosimy o zgłoszenie chęci 

skorzystania z usług konsultanta telefonicznie pod nr tel. 0 77 438 17 70 lub mailowo: 

pcieg@powiatprudnicki.pl w terminie do 20.03.2014 r. 

 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 13/ 

 

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

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Robert Roden 

 

mailto:pcieg@powiatprudnicki.pl

