
Protokół nr XXII/09 
Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 24 lutego  2009r. 
 
 

 
 Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joachim Kosz ,który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13  radnych  na ustawowy 
skład rady 15 radnych. Nieobecni usprawiedliwieni  Radni Alfred  Krupa i Jan Malek .  Lista 
obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na sesji : 
zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu do protokołu. 
Sesja rozpoczęła  się o godz. 1000 i trwała do godz. 1230. 
 
 
Ad 2/ 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXII 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 o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała  za 2008r. 

/druk Nr 1/ 
8. Informacja o działalności Stacji Opieki  oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS  w 

Białej za 2008r. / druk Nr 2/ 
9. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zmianie uchwały NR XVI/164/04 Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad 
przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania / druk Nr 3/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na 2009r./ druk Nr 4 / 
3) uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń 
za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstwa także przyznawania, 
wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Biała./ druk Nr 5/ 

4) planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009r, ustalenia 
specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli./ druk Nr 6/ 

5) zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia 
edukacyjne lub sportowe. /druk Nr 7/ 

6) zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015.  / druk   
Nr 8/ 

7) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2009. 
/druk  Nr 9/ 
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8) zmiany uchwały Nr XX/241/08 Rady Miejskiej w Białej w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 
mieszkalnych na rzecz ich najemców./druk Nr 10/ 

10. Odpowiedzi na interpelacje  
11. Wolne wnioski.  
12. Zakończenie. 
                                                                                                                                                                       
Przewodniczący Rady Joachim Kosz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji 
dodatkowego podpunktu 9 w punktów 9,10,11 tj.  

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – 
GOSTOMIA – SOLEC / druk Nr 11 

10)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania    
      przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na  gruntach miasta   BIAŁA    
      oraz wsi OLBRACHCICE / druk Nr 12/ 
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania    
      przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi   
      BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW / druk Nr 13/ 

 
Radni w głosowaniu przyjęli wniosek o wprowadzenie powyższych  punktów  
 Wobec powyższego przewodniczący Rady przedstawił ponownie porządek obrad. 
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. 
10. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała  za 2008r. 

/druk Nr 1/ 
11. Informacja o działalności Stacji Opieki  oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS  w 

Białej za 2008r. / druk Nr 2/ 
12. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zmianie uchwały NR XVI/164/04 Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad 
przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania / druk Nr 3/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na 2009r./ druk Nr 4 / 
3) uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń 
za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstwa także przyznawania, 
wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Biała./ druk Nr 5/ 

4) planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009r, ustalenia 
specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli./ druk Nr 6/ 

5) zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia 
edukacyjne lub sportowe. /druk Nr 7/ 
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6) zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015.  / druk   
Nr 8/ 

7) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2009. 
/druk  Nr 9/ 

8) zmiany uchwały Nr XX/241/08 Rady Miejskiej w Białej w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 
mieszkalnych na rzecz ich najemców./druk Nr 10/ 

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – 
GOSTOMIA – SOLEC / druk Nr 11 

10)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania    
      przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na  gruntach miasta   BIAŁA    
      oraz wsi OLBRACHCICE / druk Nr 12/ 
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania    
      przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi   
      BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW / druk Nr 13/ 

10. Odpowiedzi na interpelacje  
11. Wolne wnioski.  
12. Zakończenie. 
 
Powyższy porządek obrad sesji został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. 
 
 
Ad 3/ 
  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 listopada   br.  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 nie zostały zgłoszone. 
.  
  
Ad 7 / 
Informację o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała przedstawiła 
Kierownik OPS w Białej Pani Lila Krawczyk.  
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący poszczególnych komisji Stałych Rady Miejskiej poinformowali, że do 
przedstawionej informacji nie wniesiono 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. 
Przewodniczący poszczególnych komisji Stałych Rady Miejskiej poinformowali, że do 
przedstawionej informacji nie wniesiono uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań  

 
Ad 9-1/ 
Projekt uchwały o zmianie  uchwały NR XVI/164/04 Rady Miejskiej w Białej w sprawie 
zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat i trybu ich pobierania przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczy. 
Poinformowała, że zmiana do uchwały dotyczy zmiany wynagrodzenia dla osoby 
wykonującej usługę opiekuńczą na umowę zlecenie na kwotę 8 złotych brutto za jedną 
godzinę.  
Dotychczasowe wynagrodzenie tej osoby zgodne z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej  
wynosiło 6 złotych brutto za jedną godzinę. W okresie od 2004 roku kilkakrotnie wzrastało 
minimalne wynagrodzenie za pracę, przy czym koszt wykonywanej usługi pozostał bez 
zmian. 
 Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1276zł. Ocenia się, że dotychczasowa stawka za 
godzinę jest za niska i nieadekwatna do specyfiki wykonywanej pracy i minimalnej płacy. 
Koszt godziny wykonywanej usługi wynoszący 8zł. skalkulowano w oparciu o miesięczną 
normę czasu pracy w stosunku do minimalnego wynagrodzenia. 
 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 
przewodniczącym Stałych  Komisji Rady , którzy  przedstawili  pozytywne stanowisko w/w 
temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/253/09   została podjęta. 
 
 
Ad 9-2 
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2009r.  przedstawiła Skarbnik 
Gminy Klaudia Kopczyk . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 
przewodniczącym Stałych  Komisji Rady , którzy  przedstawili  pozytywne stanowisko w/w 
temacie . 
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Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/254/09  w sprawie zmian do budżetu 
Gminy Biała na 2009r została podjęta jednogłośnie.  
 
  Ad 9- 3/  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstwa także 
przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała 
przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala , która stwierdziła, że na mocy zmienionego 
brzmienia  art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. 
Nr 97,poz.674  wprowadzonego  Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy Karta 
Nauczyciela ( Dz.U. N1 , poz. 1 z 2009r.)  organ prowadzący szkołę,będacy jednostka 
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość 
stawek i warunki przyznawania  dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz określa szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w 
taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania danej 
jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli 
ustalonych w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela. 
Zmiana ustawy Karta Nauczyciela wprowadziła modyfikację wskaźników służących do 
obliczania średniego wynagrodzenia nauczyciela oraz sam sposób jego ustalenia. Organy 
prowadzące (j.s.t.) zostały zobowiązane do corocznej analizy wydatków ponoszonych na 
uposażenia nauczycieli w terminie do 31 grudnia każdego roku w odniesieniu do wysokości 
średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Jeśli w danym roku nie uda się osiągnąć 
wysokości średnich wynagrodzeń w składnikach, o których mowa w art.30 ust.1 KN, organ 
prowadzący szkołę ustali kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na 
wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli 
ustalonych dla danego roku. Tak ustalona kwota zostanie podzielona pomiędzy nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i wypłacona w terminie do końca danego roku w formie 
jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Te jednostki samorządowe, które wypłacą 
nauczycielom dodatki uzupełniające, będą zobowiązane w terminie do 10 stycznia roku 
następnego sporządzić sprawozdanie z wysokości kwoty różnicy.  Nastepnie, w terminie 7 dni 
od daty sporządzenia sprawozdania organ prowadzący zobowiązany jest przedłożyć je  
następującym podmiotom: Regionalnej Izbie Obrachunkowej, organowi stanowiącemu j.s.t., 
dyrektorom szkół i związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.  Regionalna Izba 
Obrachunkowa w trybie okreśłonym w przepisach ustawy dot. kontroli gospodarki finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego kontrolować będzie osiągnięcie w poszczególnych j.s.t. 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.  Takie rozwiązanie „zmusza” samorządy do 
ustalenia płac nauczycielskich na poziomie zagwarantowanym przez państwo.  
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 Propozycja stawek dodatków ustalonych  w Regulaminie powinna pozwolić na 
osiągnięcie wynagrodzenia nauczycieli  na poziomie zagwarantowanym w Karcie 
Nauczyciela.  

Projekt Regulaminu uzgodniono z przedstawicielami Związku  Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Białej   w dniu 20 stycznia 2009r.  
 

 Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 
przewodniczącym Stałych  Komisji Rady , którzy  przedstawili  pozytywne stanowisko w/w 
temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/255/098 została podjęta. 
 
 
Ad 9-4/ 
 
 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2009r, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest 
przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria 
Tomala. Poinformowała, że zgodnie z art.70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela organy 
prowadzące szkoły  obowiązane są do wyodrębnienie w swoich budżetach środki finansowe 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa 
metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaś art. 91 d pkt.1  ustawy  określa, że zadania i 
kompetencje organu prowadzącego określone w art.70a ust.1  wykonuje rada gminy. 
Rozporządzenie MENiS  z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na 
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli …….  (Dz.U. Nr 46,poz.430)  w § 6  i 7  
określa zakres zadań organu prowadzącego w zakresie ustalania dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli a mianowicie : z  § 6 wynika obowiązek opracowania 
na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli, 
biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół zgłoszone na podstawie szkolnego wieloletniego 
planu doskonalenia zawodowego nauczycieli  a w § 7  określono obowiązek ustalania 
corocznie  przez organy prowadzące w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli 
maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 
W świetle powyższych uregulowań prawnych podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
Projekt uchwały przekazano Zarządowi Oddziału ZNP celem zaopiniowania. 
 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 
przewodniczącym Stałych  Komisji Rady , którzy  przedstawili  pozytywne stanowisko w/w 
temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
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„przeciw" nie było     
„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/256/09  została podjęta. 
 
 
Ad 7-5/ 
 
Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne 
osiągnięcia edukacyjne lub sportowe przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala . 
Poinformowała, że ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 ze zmianami)  w art.18 ust 2 pkt.14 a zezwala właściwej radzie gminy podjęcie 
uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów. 
Wspieranie uczniów zdolnych, mających szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie ma na celu 
promowanie ich osiągnięć oraz motywowanie do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień. 
Stypendium ma charakter nagrody indywidualnej i może być przyznane przez burmistrza po 
spełnieniu kryteriów określonych w uchwale i bez względu na sytuację materialną rodziny 
ucznia. Stypendia/nagrody dla ucznia finansowane będą ze środków budżetu gminy do 
wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. 
 Biorąc pod uwagę  uregulowania prawne – ustawowe w kwestii stypendiów dla 
uczniów oraz powyższe argumenty, podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendium / 
nagrody dla uczniów za ich szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe jest wskazane i 
uzasadnione. 
           
             Do projektu uchwały z dnia 16 stycznia 2009 Komisja Oświaty,  Kultury, 
Sportu…….. Rady Miejskiej w  Białej na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2009r. zgłosiła 
wnioski, które dotyczyły:  

1) poszerzenia zakresu przyznawania stypendium o osiągnięcia w zakresie  kultury, 
2) przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe i w dziedzinie kultury na szczeblu  

wojewódzkim i ogólnopolskim   ( skreślić na szczeblu regionalnym), 
3) zmienić zapis w § 2 ust.2 

- pkt.1   w brzmieniu: „finalista regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich  
  zawodów sportowych do V miejsca”  na zapis: „finalista wojewódzkich i  
  ogólnopolskich zawodów sportowych za zajęcie jednego z pierwszych pięciu 
miejsc” 
– pkt.2 w brzmieniu: „ w zawodach zespołowych za osiągnięcia na szczeblu  
regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim do III miejsca”  na zapis;” w zawodach 
zespołowych za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim za zajęcie 
jednego z pierwszych trzech miejsc. 

 
Wnioski Komisji Oświaty…. rozpatrzono pozytywnie i w związku z tym przedkładam 
autopoprawkę  projektu uchwały z dnia 16 stycznia 2009r z uwzględnieniem wyżej 
wymienionych wniosków. 

 
Komisje nie przedstawiały swojego wypracowanego stanowiska, gdyż projekt ten jest 
autopoprwką wniesioną przez Burmistrza .   

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     
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„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/257/08   została podjęta. 
 
 
Ad 9-6/ 
 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na 
lata 2008-2015.  przedstawiła Inspektor ds. funduszy unijnych i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi Dagmara Syguła . Poinformowała, że dnia 14 marca 2008 r. w sołectwie 
Pogórze odbyło się Zebranie Wiejskie, podczas którego uprawnieni mieszkańcy wsi podjęli 
uchwałę o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015. Dokument ten 
został opracowany przez grupę liderów lokalnych. 

Plan Odnowy Miejscowości ma charakter planu gospodarczego i wiąże się 
z umożliwieniem pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 potencjalnym beneficjentom, tj. osobom prawnym: gminie, instytucji kultury, 
dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościołowi lub innemu 
związkowi wyznaniowemu, organizacji pozarządowej mającej status organizacji pożytku 
publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie). Plan został zatwierdzony uchwałą nr XV/204/2008 Rady 
Miejskiej w Białej w dniu 30 kwietnia 2008 r. 

W związku z podjęciem decyzji o złożeniu w 2009 r. wniosku o uzyskanie wsparcia w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie Odnowa i 
Rozwój Wsi) konieczne było wprowadzenie do Planu odnowy Miejscowości Pogórze zmian, 
które zaistniały od czasu jego zatwierdzenia do teraz, tj.: zmiany nazwy zadania 
strategicznego oraz ograniczenia zakresu przedsięwzięcia i jego kosztu. Do Planu 
wprowadzono też fotografie. Plan ma charakter otwarty, co oznacza, że uchwałą zebrania 
wiejskiego można wprowadzać do dokumentu zmiany i zatwierdzać je uchwałą Rady 
Miejskiej w Białej. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim w dn. 02 lutego 2009 r., co 
dokumentuje właściwa uchwała Zebrania Wiejskiego. 

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2009–2015.  
 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 
przewodniczącym Stałych  Komisji Rady , którzy  przedstawili  pozytywne stanowisko w/w 
temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/258/09  została podjęta. 
 
 
Ad 9-7/ 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 
na 2009r. przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              
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Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/259/09  w sprawie uchwalenia  planu pracy 
Stałych Komisji Rady na 2009r. została podjęta. 
 
 Ad 9-8/  
 Projekt uchwały o zmianie uchwały NR XX/241/08 Rady Miejskiej w Białej w 
sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców przedstawiła Kierownik Referatu Rolnictwa i 
Gospodarki Nieruchomościami Dorota Małek . Poinformowała, że w dniu 28 listopada 2008 
roku Rada Miejska w Białej podjęła Uchwałę NR XX/241/08 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz 
ich najemców. W § 1 pkt 8 w/w uchwały Rada Miejska udzieliła zgody na udzielenie 80% 
bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Białej ul. Kościuszki 8 przy jego 
sprzedaży na rzecz najemcy. 
  W dniu 15 stycznia 2009 roku Burmistrz Białej reprezentujący Gminę Biała  przystąpił do 
aktu notarialnego Repertorium A Nr 175/09 –aneksu do umowy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 18 grudnia 1997 nr 
rep.A.6915/97 , w którym zmieniono nr zbywanego lokalu mieszkalnego z 3 na prawidłowy 2  
Tym samym aktem notarialnym dokonano także korekty jego powierzchni użytkowej, 
powierzchni użytkowej całego budynku oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego. 
Wynikiem sporządzenia aneksu i uregulowaniu wpisu w księgach wieczystych jest to ,że 
obecnie podlegać będzie sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 3. 
Opis lokalu mieszkalnego, który był zamieszczony w uzasadnieniu do podjętej uchwały  z 
dnia 28 listopada 2008 pozostaje bez zmian, zmienia się tylko numer porządkowy lokalu 
mieszkalnego. 
 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 
przewodniczącym Stałych  Komisji Rady , którzy  przedstawili  kolejno  stanowisko w/w 
temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 12 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 1 radny 
 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/260/09  w sprawie zmiany uchwały o  
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 
mieszkalnych  na rzecz ich najemców została podjęta. 

 
 Ad 9-9/ 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi 
KROBUSZ – GOSTOMIA – SOLEC przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera. 
Poinformował , że Celem sporządzenia planu jest zapewnienie możliwości rozwoju energetyki ze 
źródeł odnawialnych, na rzecz wypełnienia przyjętych przez Polskę zobowiązań wobec Unii 
Europejskiej oraz unowocześniania gospodarki kraju. Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej 
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Polska zobowiązana jest do uzyskania w 2012 roku min. 12 % udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
Rozwój  energetyki z różnorodnych źródeł odnawialnych jest niezbędnym czynnikiem  
zrównoważonego rozwoju  gospodarczego Polski. Jest on konieczny ze względu na: 
1) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozproszenie miejsc produkcji energii oraz 

zabezpieczenie rosnących potrzeb energetycznych,  
2) zmniejszenie emisji gazów i cząstek stałych do atmosfery, a w konsekwencji zmniejszenie efektu 

cieplarnianego i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.  
Rozwój energetyki odnawialnej umożliwia stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju i 
regionu oraz lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi.  
 
Przewidywane rozwiązania projektu planu będą zgodne z ustaleniami „Studium  uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” zatwierdzonym uchwałą Nr XX/235/08  
Rady Miejskiej w Białej z dnia  28 listopad 2008 roku, przy czym skala przedsięwzięcia zostanie 
dostosowana do  lokalnych uwarunkowań wynikających z walorów środowiska przyrodniczego i 
kulturowego oraz walorów krajobrazu.     

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 
przewodniczącym Stałych  Komisji Rady , którzy  przedstawili  kolejno  stanowisko w/w 
temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/261/09   została podjęta. 
 
 

Ad 9-10/ 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania    przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na  gruntach miasta   
BIAŁA  oraz wsi OLBRACHCICE przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera. 
Poinformował , że Celem sporządzenia planu jest zapewnienie możliwości rozwoju energetyki ze 
źródeł odnawialnych, na rzecz wypełnienia przyjętych przez Polskę zobowiązań wobec Unii 
Europejskiej oraz unowocześniania gospodarki kraju. Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej 
Polska zobowiązana jest do uzyskania w 2012 roku min. 12 % udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
Rozwój  energetyki z różnorodnych źródeł odnawialnych jest niezbędnym czynnikiem  
zrównoważonego rozwoju  gospodarczego Polski. Jest on konieczny ze względu na: 
3) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozproszenie miejsc produkcji energii oraz 

zabezpieczenie rosnących potrzeb energetycznych,  
4) zmniejszenie emisji gazów i cząstek stałych do atmosfery, a w konsekwencji zmniejszenie efektu 

cieplarnianego i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.  
Rozwój energetyki odnawialnej umożliwia stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju i 
regionu oraz lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi.  
 
Przewidywane rozwiązania projektu planu będą zgodne z ustaleniami „Studium  uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” zatwierdzonym uchwałą Nr XX/235/08  
Rady Miejskiej w Białej z dnia  28 listopad 2008 roku, przy czym skala przedsięwzięcia zostanie 
dostosowana do  lokalnych uwarunkowań wynikających z walorów środowiska przyrodniczego i 
kulturowego oraz walorów krajobrazu.     

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 
przewodniczącym Stałych  Komisji Rady , którzy  przedstawili  kolejno  stanowisko w/w 
temacie . 
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Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/262/09  została podjęta. 
 

 
 

Ad 9-11/ 
Projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

zagospodarowania    przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi  
BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW przedstawił Burmistrz Białej Arnold 
Hindera. Poinformował , że Celem sporządzenia planu jest zapewnienie możliwości rozwoju 
energetyki ze źródeł odnawialnych, na rzecz wypełnienia przyjętych przez Polskę zobowiązań wobec 
Unii Europejskiej oraz unowocześniania gospodarki kraju. Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej 
Polska zobowiązana jest do uzyskania w 2012 roku min. 12 % udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
Rozwój  energetyki z różnorodnych źródeł odnawialnych jest niezbędnym czynnikiem  
zrównoważonego rozwoju  gospodarczego Polski. Jest on konieczny ze względu na: 
5) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozproszenie miejsc produkcji energii oraz 

zabezpieczenie rosnących potrzeb energetycznych,  
6) zmniejszenie emisji gazów i cząstek stałych do atmosfery, a w konsekwencji zmniejszenie efektu 

cieplarnianego i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.  
Rozwój energetyki odnawialnej umożliwia stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju i 
regionu oraz lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi.  
 
Przewidywane rozwiązania projektu planu będą zgodne z ustaleniami „Studium  uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” zatwierdzonym uchwałą Nr XX/235/08  
Rady Miejskiej w Białej z dnia  28 listopad 2008 roku, przy czym skala przedsięwzięcia zostanie 
dostosowana do  lokalnych uwarunkowań wynikających z walorów środowiska przyrodniczego i 
kulturowego oraz walorów krajobrazu.     
 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 
przewodniczącym Stałych  Komisji Rady , którzy  przedstawili  kolejno  stanowisko w/w 
temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXII/263/09  została podjęta. 
 

 
 
Ad 9/ 
 
Odpowiedzi na interpelacje nie było , gdyż nie zostały zgłoszone. 
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Ad 10/ 
 
W wolnych wnioskach głos zabrali : 
 
Radny Robert Roden   - złożył wniosek w imieniu LZS Chrzelice o założenie instalacji 
elektrycznej w szatni na boisku oraz o zamontowanie oświetlenia na boisku w Chrzelicach  
Radny Joachim Kosz  wnioskował o zainstalowanie punktu świetlnego w Łączniku koło 
przystanku w kierunku Pogórza.  
Sołtys wsi  Olbrachcice Jan Smiatek  zam.  Olbrachcice 50  również  wnioskował o 
zamontowanie punktu świetlnego przy boisku w Olbrachcicach. 

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer złożył podziękowanie dla RSP Rostkowice za odśnieżanie 
dróg .  
- złożył również wniosek aby firmy wywożące stałe odpady segregowane zmieniły godziny 
wywozu odpadów tj. od godzin przedpołudniowych , gdyż wywożenie odpadów w godzinach 
rannych skutkuje tym, że worki wystawione w godzinach wieczornych do rana znikają sprzed 
posesji. 
 Sołtys wsi Górka Pudnicka Piotr Niemiec zwrócił uwagę , sołtysi nie mają płacone za 
rozniesienie nakazów podatkowych  , a niejednokrotnie muszą pukać do drzwi po dwa , trzy 
razy.  
 
Sołtys wsi Mokra Karol Biskup zwrócił uwagę, że nowo założone punkty świetlne w 
Mokrej są bardzo wysokie / 10m/ . Stwierdził, że wystarczające by były 7 metrowe.  
 
 Burmistrz Białej Arnold Hidera ustosunkowując się do zgłoszonych wniosków wyjaśnił, 
że  sołtysi pobierają wynagrodzenie za rozniesione nakazy płatnicze w formie inkasa .  
 
Następnie Burmistrz Białej odczytał pismo wystosowane  ze strony urzędu do NFZ w Opolu 
dotyczące dostępności do usług medycznych / iniekcji / w Szpitalu w Białej .  
 
 
Ad 11/ 
 
Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej w Białej Joachim Kosz zamknął obrady XXII Sesji 
Rady Miejskiej w Białej.  

 
 
    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  
 
Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 
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