
Protokół Nr XXX/2014  

XXX Sesji Rady Miejskiej w Białej  

odbytej w dniu 16 kwietnia  2014r. 

 

 

Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 14 radnych /stan rady 15 

radnych/. Nieobecny nieusprawiedliwiony Leonard Peszel. 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. Interpelacje i zapytania. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Biała. / druk Nr 1/ 

8. Sprawozdanie Burmistrza Białej z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy 

Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok”/ druk Nr 2/ 

9. Podjęcie   uchwał w sprawie : 

1) o zmianie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014r. / druk Nr 3/ 

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

Biała na lata 2014-2028 / druk Nr 4/ 

3) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 / druk Nr 5/ 

4) zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie : Osiedle Nr 2 w Białej,/ druk Nr 6/ 

5) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Biała, / druk Nr 7/ 

6) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, / druk Nr 8/ 

7) ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych Gminy Biała . /druk Nr 9/ 

8) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała, / druk Nr 10/ 

9) 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 11/ 

10) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, / druk Nr 12/ 

11) ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone 

przez Gminę Biała, / druk Nr 13/ 

12) wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała, / druk Nr 14/ 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne wnioski. 

12.  Zakończenie.                                                                                                     



 

 

Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie  w pkt. 9 ppkt 13 tj. :projektu uchwały  

zmieniającego 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 14a/ 

 

 

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. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Biała. / druk Nr 1/ 

8. Sprawozdanie Burmistrza Białej z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy 

Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok”/ druk Nr 2/ 

9. Podjęcie   uchwał w sprawie : 

1) zmianie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014r. / druk Nr 3/ 

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2014-2028 / druk Nr 4/ 

3) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 / druk Nr 5/ 

4) zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie : Osiedle Nr 2 w Białej,/ druk Nr 6/ 

5) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Biała, / druk 

Nr 7/ 

6) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, / druk Nr 8/ 

7) ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała . /druk Nr 9/ 

8) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała, / druk Nr 

10/ 

9) 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 11/ 

10) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, / 

druk Nr 12/ 

11) ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola 

prowadzone przez Gminę Biała, / druk Nr 13/ 

12) wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała, / druk Nr 14/ 

13) 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 14a/ 



10.  Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne wnioski. 

12.  Zakończenie.                                                                                                     

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu  12 marca 2014r. został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5/ 

Burmistrz Białej  przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszone na ostatniej sesji. 

 

Ad 6/ 

 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7/  

 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Biała przedstawiła 

Kierownik OPS Lila Krawczyk  

 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Ad 8/ 

 Sprawozdanie Burmistrza Białej z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy 

Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok” przedstawiła Podinspektor 

Beata Augustyn. 

Sprawozdanie  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   do przedstawionego sprawozdania  nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 
Ad 9-1/  

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014r. 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX.335..2014 została podjęta. 



 

Ad 9-2/ 

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 wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX.336.2014 została podjęta. 

 

Ad 9-3/ 

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

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

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .337.2014  została podjęta. 

 

 

Ad 9-4/ 

Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie : Osiedle Nr 2 

w Białej przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .338.2014  została podjęta. 

 

Ad 9-5/ 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

gminy Biała przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .339.2014  została podjęta. 

 

 



Ad 9-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 

wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .340.2014  została podjęta. 

 

Ad 9-7/ 

 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu uchwały. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” 2 radnych 

„ Wstrzymujących się „ 1 radny 

Uchwała Nr XXX .341.2014  została podjęta. 

 

Ad 9-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Biała przedstawiła Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Izabella 

Ossowska  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .342.2014  została podjęta. 

 

Ad 9-9/ 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła Inspektor ds. 

gospodarki odpadami komunalnymi Izabella Ossowska. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .343.2014  została podjęta. 

 

Ad 9-10/ 
 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

przedstawiła Podinspektor Beata Augustyn o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej na terenie Gminy Biała  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .344.2014  została podjęta. 

 

Ad 9-11/ 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane 

przez przedszkola prowadzone przez Gminę Biała przedstawiła podinspektor ds. oświaty 

Jadwiga Małota.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .345.2014  została podjęta. 

 

Ad 9-12/ 

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała przedstawiła 

podinspektor ds. oświaty Jadwiga Małota.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .346.2014  została podjęta. 

 

Ad 9-13/ 

 Projekt uchwały w sprawie 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 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu 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 XXX .347.2014  została podjęta. 

 

 

Ad 10 / 

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

 

Ad 11/ 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Sołtys Wsi Mokra Karol Biskup zwrócił się z zapytaniem kiedy nastąpi łatanie dziur na 

drogach powiatowych i gminnych  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że na łatanie ubytków na drogach gminnych 

jest ogłoszony obecnie przetarg , natomiast powiat już realizuje łatanie dziur na drogach 

powiatowych. 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 12/ 

 

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

 

 

 Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Robert Roden 

 

 


