
Protokół  Nr XXXI/2014 

z Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 27 czerwca  2014 r. 

 

 

  Obrady XXXI  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13  radnych na obecny stan 

rady 15 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni Leonard Peszel, Ryszard Hanko                          

i nieusprawiedliwiony 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
15

. 

 

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. Prezentacja wstępnego projektu Strategii Rozwoju Gminy Biała ma lata 2014 - 2020 

8. Rozpatrzenie   sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy  za 2013r. 

wraz z opinią RIO  w Opolu  /druk Nr 1 / 

9. Rozpatrzenie   sprawozdania finansowego gminy Biała za 2013r, / druk Nr 2 / 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2013r. / druk Nr 3/  

11. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2013r.                               

/ druk Nr 4/  

- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium       

  Burmistrzowi Białej za 2013r.  

- zapoznanie się z uchwałą nr 208/2014 z dnia 27 maja 2014r. RIO w Opolu na temat 

opinii -  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2013r.   

12. Informacja o działalności Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja” w Białej/ druk Nr  5/ 

13. Podjęcie   uchwał w sprawie:  

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

Biała na lata 2014-2028 / druk Nr 6/ 

2) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2014 rok / druk Nr 7/ 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 8/ 

4) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę     i zbiorowe odprowadzenie ścieków / druk Nr 9/ 

5) przyjęcia planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń  wodociągowych i 

kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2014-2016 / druk Nr 10/ 

6) utworzenia jednostki pomocniczej: sołectwo „Przedmieście” w Białej i nadania jej 

statutu   / druk Nr11/ 

7) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 / druk Nr 12/ 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków     o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na 

terenie Gminy Biała./ druk   Nr 13/ 

9) w sprawie zmiany uchwały nr XX.251.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu 



w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez 

wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny 

oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" 

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego / druk Nr 14/ 

10) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej   

/ druk Nr 15/ 

14. Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Wolne wnioski. 

16.  Zakończenie.                                                                                                     

 
 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu  16 kwietnia  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 nie  przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszone na ostatniej sesji, gdyż nie 

zostały zgłoszone. 

 

Ad 6/ 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7/ 

Pani Iwona Kopaniecka zaprezentowała wstępny projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Biała na lata 2014 -2020z perspektywą do roku 2028. 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag.  

   

Ad 8/ 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2013r. wraz z opinią 

RIO w Opolu  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

 Komisje na wspólnym posiedzeniu po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej 

dyskusji przyjęli bez uwag i zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r. 

stwierdzając, że gospodarka finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem 

budżetowym. 

Radni do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag. 

 

Ad 9/  

 

  Sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2013r, przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie to  stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje na wspólnym posiedzeniu po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej 

dyskusji przyjęli bez uwag i zastrzeżeń powyższe  sprawozdanie.  



Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag. 

 

Ad 10/ 

 Przewodniczący Rady Robert Roden poinformował, że zgodnie z art. 270 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe 

jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w 

terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Uchwała ta z formalno-

prawnego punktu musi zostać podjęta przed uchwałą w przedmiocie absolutorium wobec 

powyższego odczytał projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2013r. i poddał go 

pod głosowanie . 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Obecny  skład rady wynosi 15 radnych.         

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych  

„Za" głosowało 12 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

 

 Uchwała NR XXXI.347.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2013r. została podjęta 

 

Ad 11/  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek  przedstawiła  uchwałę Nr 14/2014 

podjętą przez Komisję Rewizyjną w dnia 13 maja  2014r. w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2013r. wraz z szerokim 

uzasadnieniem. Uchwała ta pozytywnie  opiniuje  przedłożone sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2013 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna wystąpiła                 

z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2013 rok.  

Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę Nr 207/2014          

z dnia  27 maja 2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniująca 

wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 

2013 rok. Uchwała  te stanowią załącznik do protokołu. 

 

Radni po zapoznaniu się z :  

- sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2013 

- sprawozdaniem finansowym 

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

- informacją o stanie mienia komunalnego  

- stanowiskiem komisji rewizyjnej 

przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 2013 rok  

 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Obecny  skład rady wynosi 15 radnych.         

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

„Za" głosowało 12 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 



Wobec powyższego głosowania przewodniczący stwierdził, że radni podjęli uchwałę                   

Nr XXXI.348.2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2013 rok 

jednogłośnie. 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera złożył podziękowania za udzielenie absolutorium.  

 

Ad 12/  

 Informację o działalności Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja” w Białej przedstawił 

Prezes Spółki Władysław Podróżny.  

Komisje do przedstawionej informacji nie wniosły uwag  

Radni obecni na sesji również nie wnieśli pytań i uwag.  

 

Ad13-1/ 

 

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 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 12 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXXI.349.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 13-2/ 

 

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 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  1 radny 

Uchwała Nr XXXI .350.2014  została podjęta. 

 

 

Ad 13-3/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

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

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych. 

„za" głosowało 15 radnych 



„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.351.2014 została podjęta. 

 
 

Ad 13-4/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę     i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień  Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że w  dniu 2 sierpnia 2013 r. Rada Miejska w Białej, na 

wniosek Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej podjęła uchwałę nr XXV.278.2013 w 

sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków na terenie miasta i gminy Biała. Przyjęte taryfy obowiązują od 01.09.2013 r do 

31.08.2014 r. Ustalona cena netto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wynosi 3,27 zł / m3, 

odprowadzenie ścieków 6,25 zł/m3, natomiast opłata abonamentowa 5,43 zł/odb/m-c.  

Dnia 10 czerwca br. spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej złożyła do Burmistrza Białej 

wniosek o przedłużenie obowiązywania aktualnych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 września 2014 do 31 grudnia 2014 

r. Swój wniosek Spółka WiK argumentuje względami ekonomicznymi , związanymi                

z prowadzoną obecnie inwestycją rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 

Biała. Zakończona inwestycja, ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne, 

wygeneruje inne koszty niż obecna infrastruktura i muszą one zostać ujęte w nowej taryfie. 

Szczegółowa analiza kosztów składowych pozwoli na wiarygodne określenie poziomu 

kosztów eksploatacyjnych, które uwzględnione  zostaną w oszacowywaniu nowej taryfy na 

rok 2015 r. 

Powyższy wniosek spełnia wymogi formalne wynikające  z art. 24 pkt. 9a -9c ustawy              

o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W związku z tym 

przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia        

w wodę i odprowadzenia ścieków do dnia 31.12.2014 r. jest w pełni uzasadnione. 

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych. 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.352.2014 została podjęta. 

 

Ad 13-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń  

wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2014-2016 przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień  Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

Poinformowała, że zgodnie z zapisami art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zakłady wodociągowe 

zobligowane są do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej . Spółka Wodociągi Kanalizacja w Białej opracowała                



i przedłożyła do uchwalenia plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych 

na terenie gminy Biała. Plan ten zawiera najważniejsze działania mające na celu utrzymanie 

sieci we właściwym stanie technicznym co przedkłada się na racjonalizację zużycia wody 

oraz zakres świadczonych usług. Zawarto w nim także wykaz najważniejszych przedsięwzięć  

modernizacyjnych wpływających na rozwój sieci.  

Przedłożony przez spółkę plan zgodny jest z kierunkami określonymi w "Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała " oraz                     

z posiadanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych. 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.353.2014 została podjęta. 

 

Ad 13-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej: sołectwo 

„Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu  przedstawiła  Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Poinformowała, że  przedkładany projekt uchwały w sprawie utworzenia sołectwa 

„Przedmieście” w Białej i nadania   jej statutu  jest  kolejnym projektem aktu prawnego w 

procesie zmiany statusu  jednostki pomocniczej  obejmującej ulice Stare Miasto, Szynowice     

i ul Świerczewskiego. Po podjęci uchwały o likwidacji Osiedla nr 2 w Białej podjęta winna 

być uchwała o utworzeniu sołectwa. Uchwała   o likwidacji osiedla podjęta została  w dniu 16 

kwietnia 2014   i w dniu  5 maja 2014r została opublikowana  w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Opolskiego i z dniem 20 maja br  osiedle przestało funkcjonować. 

Utworzenie sołectwa na obszarze byłego osiedla jest w pełni uzasadnione.  W/w ulice 

znajdują się na obrzeżach miasta Biała. Zabudowa  nie jest zurbanizowana. W większości 

zabudowania mają charakter wiejski – na posesjach obok budynków mieszkalnych znajdują 

się  duże zabudowania gospodarcze ( stodoły, chlewnie, garaże na sprzęt rolniczy, itp.) 

Mieszkańcy  zamieszkujący przy w/w ulicach w znacznej większości prowadzą gospodarstwa 

rolne lub związani są z działalnością gospodarczą o charakterze rolniczym. 

Jednocześnie  analiza  przepisu  art. 5 ust. 1 ustawy  o samorządzie gminnym pozwala na 

stwierdzenie, iż ustawodawca przewidział  tworzenie przez radę jednostek  pomocniczych       

o różnych nazwach: sołectwa, dzielnice, osiedle i inne. Ponadto jednostką pomocniczą może 

być również położone na terenie gminy  miasto. W przedkładanym projekcie uchwały jest to 

część  miasta . 

 Utworzenie sołectwa pozwoli  mieszkańcom  ( jako lokalnej wspólnocie  mieszkaniowej) na 

realizację  zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego. O przeznaczeniu   środków               

z Funduszu Sołeckiego będą mogli decydować bezpośrednio sami  mieszkańcy. 

Istotnym problemem zgłaszanym często przez mieszkańców – rolników  z w/w ulic 

( tj. terenu przyszłego sołectwa)  jest bardzo zły stan dróg dojazdowych do pól rolników. 

Ponadto  Fundusz Sołecki   będzie służył realizacji innych przedsięwzięć poprawiających 

życie mieszkańców sołectwa. 



 Każda funkcjonująca jednostka  pomocnicza – sołectwo  musi  mieć nadany – uchwalony  

przez Radę Miejską, statut. 

Niniejsza uchwała o utworzeniu sołectwa  zawiera zapis   nadający  sołectwu statut. Statut ten 

stanowi załącznik do uchwały i  zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym  reguluje 

organizację i zakres działania  sołectwa. 

 Projekt uchwały o utworzeniu sołectwa i nadania statutu  ( wraz z statutem) podlega 

konsultacji z mieszkańcami  z ulic: Stare Miasto, Szynowice i Świerczewskiego. 

Na  zebraniu mieszkańców,  w dniu 28 marca br. gdzie przeprowadzano konsultacje  

wyrażono jedynie stanowisko w sprawie utworzenia  sołectwa  w Białej, gdzie oddano 38 

głosów „za” , 7 głosów „przeciw” oraz  6  „wstrzymujących się”.  

Na zebraniu tym nie został jednak przedstawiony  projekt statutu  sołectwa. Na spotkaniu 

postanowiono iż  mieszkańcy  zaproponują  nazwę nowotworzonego sołectwa  Postanowiono 

iż projekt statutu   już z zaproponowaną  nazwa  sołectwa zostanie poddany konsultacji           

w odrębnym terminie. 

 W związku z powyższym, po otrzymaniu ze strony mieszkańców ( za pośrednictwem jeszcze 

funkcjonującego do dnia 19 maja br Zarządu Osiedla ) propozycji  nazwy sołectwa tj.  

Sołectwo „ Przedmieście” w Białej,  w dniu  20 maja 2014 r  zarządzeniem  

Nr OR.0050.662.2014 Burmistrza Białej postanowiono przeprowadzić z mieszkańcami  Białej 

z ulic: Stare Miasto, Szynowice i Świerczewskiego konsultacje  dotyczące treści projektu 

statutu nowotworzonego sołectwa  „Przedmieście” w Białej. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch formach, tj. 

a) wyrażania w okresie od 27 maja br do 10 czerwca br  przez mieszkańców 

opinii i składania propozycji dotyczącej  treści statutu 
b) spotkania w dniu 11 czerwca br  z udziałem mieszkańców  

 Projekt statutu udostępniony był w Biuletynie Informacji Publicznej   oraz wyłożony do wglądu         

w pokoju nr 17 oraz na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie. Do wnoszenia uwag czy propozycji do 

treści statutu został udostępniony  pomocniczy formularz w wersji papierowej i elektronicznej. 

W w/w terminie prowadzenia konsultacji nie zostały wniesione przez mieszkańców żadne 

uwagi czy propozycje. 

Na  spotkaniu mieszkańców , w którym uczestniczyło 21 osób , przedstawiony został projekt 

statutu sołectwa. Mieszkańcy nie wnieśli żadnych uwag i zmian do tegoż statutu. 

   

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych. 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.354.2014 została podjęta. 
 
 

Ad 13-7/ 

  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2014-2016 przedstawiła Kierownik OPS Biała Lila Krawczyk. Poinformował, że Ustawa         

z dnia 9 czerwca 20111 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej reguluje  



w sposób kompleksowy zasady wspierania rodziny i pieczy zastępczej i jednocześnie nakłada  

w tym zakresie zadania na administrację publiczną, w tym na gminy. 

Zgodnie z art. 176 w/cyt. ustawy do zadań gminy należy między innymi opracowanie   

i realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny. 

Program ma na celu stworzenie systemu wsparcia dla rodziny przeżywającej trudności  

w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczną ochronę i pomoc dzieciom poprzez 

współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodzin i dzieci. 

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych. 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.355.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 13-8/ 

 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków     o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

na terenie Gminy Biała przedstawiła Podinspektor ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi Beata Augustyn. Poinformowała, że Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536; 

z 2011 r., Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209, 

poz. 1244, Nr 232, poz. 1378; Dz.U. z 2014 r., poz. 223) w art. 19 c ust. 1 nakłada na organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu oraz 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na 

rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy Gminy Biała bezpośrednio, bądź za pośrednictwem 

organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mogą 

złożyć wniosek o realizację zadnia publicznego do jednostki samorządu terytorialnego (na 

terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę) 

Uchwalenie niniejszej uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX.344.2014 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie 

Gminy Biała ( Dz. U. Woj. Opolskiego z 2014 r. Poz. 1204) jest konieczne ze względu na 

zapisy w § 6 dotyczące zawarcia umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz warunków 

odstąpienia od umowy, w którym Rada przekroczyła zakres kompetencji ustanowiony we 

własnym powyżej przepisie ustawy. W związku z tym uchyla się § 6 w w/w uchwale. 

Projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, zgodnie z Uchwałą Nr VIII.114.2011 Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 



24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji . 

W trakcie trwania konsultacji nie wniesiono uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych. 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.356.2014 została podjęta. 

 

 

 

Ad 13-9/ 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XX.251.2013 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego 

projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez 

wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 

współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień  Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że Gmina Biała przystąpiła w roku 2013 do Partnerstwa 

Nyskiego 2020, będącego wspólnym projektem gmin i powiatów w ramach konkursu 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Partnerstwo to, w roku bieżącym, rozpoczęło realizację 

umowy o dofinansowanie tj. opracowywanie czterech dokumentów strategicznych : strategii 

rozwoju, strategi rozwoju transportu, strategii  rynku pracy oraz strategii rozwoju 

społecznego. Dodatkowym elementem  każdego projektu jest też Informacja i promocja. 

Po przeanalizowaniu poszczególnych wydatków zaszła konieczność przesunięcia w kwocie 

24 000 zł ze środków działania : strategia transportu na działanie : informacja i promocja. 

Przesunięcie to wiąże się ze zmianą harmonogramu płatności projektu, a co za tym idzie 

korektą poziomu finansowania przez poszczególnych partnerów. Wysokość finansowania nie 

ulega zmianie, zmianie ulegają wysokości poszczególnych  rocznych transz. 

Zgodnie z nowym harmonogramem płatności Gmina Biała zobowiązuję się do przekazania 

środków zgodnie z następującym podziałem : 

rok 2014 - 12.211,78 zł, 

rok 2015 - 23.132,65 zł 

rok 2016 - 121.704.,41 zł 

Na powyższe zmiany uzyskano zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ( pismo nr DPT-

VIII-63612/PL06-10-3-MBo/14 z dnia 16 maja 2014 r.) 

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 



Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych. 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.357.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 13-10/ 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza 

Białej przedstawił  Przewodniczący Rady Robert Roden. Poinformował, że w dniu 12 maja 

2014r. wpłynęła skarga z dnia 6 maja 2014r. a przesłana za pośrednictwem Wojewody 

Opolskiego dotycząca działalności Burmistrza Białej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza jest Rada Miejska. 

Komisja Rewizyjna jest z mocy prawa upoważniona do kontroli organów i jednostek 

samorządowych. Wobec tego zasadne jest podjęcie stosownej uchwały zobowiązującej 

Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazania Radzie 

Miejskiej wynikających z tego postępowania wniosków. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych. 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.358.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 14/  

 

Odpowiedzi na interpelacje nie zostały udzielone , gdyż nie zgłoszono interpelacji. 

 

 

Ad 15/ 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radna Monika Wolna wnioskowała o: 

 ponowne ustawienie drogowskazu w kształcie strzałki informującego o zjeździe do 

miejscowości Nowa Wieś Prudnicka. Znak ustawiony była na skrzyżowaniu dróg 

wojewódzkiej 414 z drogą powiatową 1251 O w miejscowości Krobusz.  

 Ustawienie lustra na skrzyżowaniu drogi  powiatowej i gminnej w Nowej Wsi 

Prudnickiej obok posesji Nr 23. Skręcając z drogi powiatowej w lewo na drogę 

gminną jest ograniczona widoczność pojazdów nadjeżdżających od strony Czartowic, 

co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. 

 



Radny Jan Malek zwrócił uwagę aby osobę odpowiedzialną za organizację zawodów 

strażackich wyposażyć w alkomat. 

 

Sołtys wsi Grabina Pani Janina Słowińska wnioskowała o wykoszenie poboczy na drodze 

Biała – Korfantów.  

 

Radna Elżbieta Malik  w imieniu organizatorów Dni Białej zaprosiła wszystkich obecnych 

na sesji do uczestnictwa w Dniach Białej. 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera zaprosił wszystkich obecnych na poświęcenie basenu      

w dniu 5 lipca o godz. 10
00

.  

 

Ad 16/ 
 

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

 

 

 Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Robert Roden 

 

 

 

 


