
Protokół  NR XXXVII/10  

z XXXVII  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                            

odbytej  w dniu 5 listopada   2010r. 

 

  Obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Joachim Kosz,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 14 radnych na   15 

osobowy skład rady.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał 

wszystkich zebranych na sesji,  zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu 

do protokołu.  

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli : 

Burmistrz Białej Arnold Hindera 

Sekretarz Gminy – Grażyna Biały 

Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk 

Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. 

     Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki – Dorota Małek  

     Sesja trwała od godz. 11
00 

do godz. 13
30

. 

 

Ad 2/ 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji  

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 

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

6. Interpelacje. 

7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku na temat bezrobocia oraz aktywizacji 

bezrobotnych w Gminie Biała na dzień 30.09.10r / druk Nr 1/  

8.  Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w 

Białej za okres III kwartałów 20010r. / druk Nr 2/ 

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

zakresie.      / druk Nr 3/  

10. Podjęcie  uchwał w sprawie : 

1) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji 

farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec / druk Nr 4/  

2) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji 

farmy wiatrowej na gruntach miasta Białej oraz wsi Olbrachcice / druk Nr 5/ 

3) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji 

farmy wiatrowej na gruntach wsi  Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków / druk Nr 

6/ 

4) Ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała na 2011r. / druk 

Nr 7/ 

5) Ustalenia na terenie gminy Biała  stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień z tego podatku / druk Nr 8/ 

6) zmian w budżecie gminy Biała na 2010r./ druk Nr 9/ 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii                                   



i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Biała na 2010r./ druk Nr 

10/ 

8) uchwalenia „ Programu Ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata   2009 – 

2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „ Planem Gospodarki Odpadami dla 

Miasta i Gminy Biała na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016” / druk Nr 

11/ 

9) przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. „ Aktywni strażacy- bezpieczni 

mieszkańcy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 

przez Europejski Fundusz Społeczny. / druk Nr 12/  

10) Zgłoszenia Sołectwa Grabina do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego 

/druk Nr 13/  

11) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010 – 2017 / druk Nr 14/ 

12) Zatwierdzenia  zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017 

/druk Nr 15/ 

13) Wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy / druk Nr 16/ 

14) Wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy / druk Nr 17/ 

15) Wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy / druk Nr 18/ 

16) Wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała. / 

druk Nr 19/ 

11. Przedstawienie informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych osób  

       zobowiązanych   do ich złożenia  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie.  

 
 

 

Ad 3/  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 11 października    2010r. 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 Arnold Hidera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone     

na poprzedniej  sesji.  

 

Ad 6/  

Interpelacje zgłosił: 

Radny Joachim Kosz zwrócił się z zapytaniem kiedy będą kontynuowane prace związane z 

ułożeniem krawężników i odwodnieniem pola Pana Hamerli w miejscowości Mokra  

oraz co z pracami remontowymi na basenie kąpielowym w Białej . 

 

 



Radny  Klaudiusz Globisz – złożył interpelację o wyłożenie   na dwa dni w Łączniku 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łącznik. 

 

Ad 7/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawiła  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  Danuta 

Lewandowska.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

Ad 8/  

 

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 9/  

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

przedstawił Inspektor ds. p/poż Artur Sztechmiler. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji  

 

 

 

Ad 10 – 1/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – 

Solec przedstawiła architekt Pani Maria Oleszczuk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXXVIII /409/10 została podjęta. 

 

Ad 10-2/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Białej oraz wsi 

Olbrachcice przedstawiła architekt Pani Maria Oleszczuk. Projekt uchwały stanowi załącznik 

do protokołu  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 



Uchwała Nr XXXVIII /410/10 została podjęta. 

 

 

 

Ad 10-3/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi  Browiniec Polski – 

Rostkowice – Wilków przedstawiła architekt Pani Maria Oleszczuk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXXVIII /411/10 została podjęta. 

 

Obrady posiedzenia sesji opuścił Radny Jan Malek. Wobec czego na sali posiedzeń obecnych 

jest 13 radnych. 

 

Ad 10 -4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Biała na 2011r.  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 projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  1 radny 

Uchwała Nr XXXVIII /412/10 została podjęta. 

 

 

Ad 10-5/  

 

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

środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku 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 projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 



Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXXVII/413/10  w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała  została podjęta. 

  

 

 

Ad 10 -6/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 20010r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik 

do protokołu  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXXVII /414/10 została podjęta. 

 

 

Ad 10-7/ 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania Narkomanii i 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2009r. 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 projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXXVII /415/10 została podjęta . 

 

Ad 10- 8/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony środowiska dla Miasta i 

Gminy Biała na lata   2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „ Planem 

Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 

2013-2016” przedstawił Inspektor ds. Ochrony Środowiska Norbert Ofiera. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXXVII /416/10 została podjęta . 



 

Ad 10-9/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. „ 

Aktywni strażacy- bezpieczni mieszkańcy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny przedstawiła Zastępca Burmistrza 

Maria Tomala . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXXVII /417/10 została podjęta . 

 

Ad 10-10/ 

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Grabina do Programu Odnowy Wsi 

Województwa Opolskiego przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej... Joachim 

Ernst. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXXVII /418/10 została podjęta . 

 

 

 

Ad 10-11/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabina na 

lata 2010 – 2017 przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej... Joachim Ernst. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXXVII /419/10 została podjęta . 

 

 

Ad 10-12/ 



Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  zmiany do Planu Odnowy Miejscowości 

Łącznik na lata 2010-2017 przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej... Joachim 

Ernst. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXXVII /420/10 została podjęta . 

 

 

 

Ad 10 -13/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami...Dorota Małek. Projekt uchwały stanowi załącznik 

do protokołu  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXXVII /421/10 została podjęta . 

 

Ad 10-14/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami...Dorota Małek. Projekt uchwały stanowi załącznik 

do protokołu  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXXVII /422/10 została podjęta . 

 

 

Ad 10-15/ 



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami...Dorota Małek. Projekt uchwały stanowi załącznik 

do protokołu  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 10 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  2 radnych  

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu  

 

 Uchwała Nr XXXVII /423/10 została podjęta . 

 

Ad 10-16 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu 

stanowiących mienie Gminy Biała przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami...Dorota Małek. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXXVII /424/10 została podjęta . 

 

 

Ad 11/ 

Przewodniczący Rady odczytał informacje właściwych Urzędów Skarbowych, 

Burmistrza Białej oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach 

majątkowych osób do tego zobowiązanych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

 

Ad 12/ 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone 

interpelacje zostaną udzielone pisemnie. 

 

 

Ad 13/  

 

Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Joachim Kosz Poinformoawał , że zostanie złożony w dniu dzisiejszym 

 wniosek podpisany przez radnych o dofinansowanie do strojów Bialskiej Orkiestry Dętej. 

 



Sołtys Wsi Łącznik Alferd Wistuba zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość 

wyrównania drogi gminnej z Ogiernicza do Mokrej frezowinami odzyskanymi z remontu 

drogi wojewódzkiej 414 ? 

 

Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst poinformował sołtysa wsi 

Łącznik ,  że nie ma możliwości pozyskania frezownin z remontu drogi wojewódzkiej na 

wyrównanie drogi gminnej , gdyż w tej kwestii były już prowadzone rozmowy z 

Zarządem Dróg i zarząd nie wyraża zgody na pozyskanie tegoż materiału.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera  zwrócił się do wszystkich sołtysów i  radnych  że do   

22 listopada br. należy zgłosić chęć organizacji dożynek w 2011.  

 

Ad 14/ 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XXXVII  Sesji Rady Miejskiej 

w Białej.  

 

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 
 

 

 
 

 

 

 


