
Protokół nr XXVII/09 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 27 listopada  2009r. 

 

 

 

 Obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady 

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

ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecny  Radny Globisz Klaudiusz .  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. 10
00

 i trwała do godz. 11
45

. 

 

 

Ad 2/ 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXVII 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. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2010 rok / druk 

Nr 1/ 

2) ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień z tego podatku / druk Nr 2/ 

3) zmian w budżecie gminy Biała na 2009r. / druk Nr 3 / 

4) przystąpienia do realizacji projektu „ Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w 

pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez 

Europejski Fundusz Społeczny / druk Nr 4/  

5) uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2010. / druk Nr 5/  

6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy / druk Nr 6/ 

8. Odpowiedzi na interpelacje 

9. Wolne wnioski. 

10.  Zakończenie.  
 
 

Burmistrz Białej Arnold Hindera  wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7 

ppkt 3 w brzmieniu  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2009r. / druk Nr 2a/ 

 

Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad z wprowadzonym dodatkowym pkt 7 

ppkt 3 

 



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. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2010 rok 

/ druk Nr 1/ 

2) ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych 

oraz zwolnień z tego podatku / druk Nr 2/ 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2009r. / druk Nr 2a/ 

4) zmian w budżecie gminy Biała na 2009r. / druk Nr 3 / 

5) przystąpienia do realizacji projektu „ Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a 

mama w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny / druk Nr 4/  

6) uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2010. / druk Nr 5/  

7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy / druk Nr 6/ 

8. Odpowiedzi na interpelacje 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie.  
 

Powyższy porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad 3/ 

  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 października  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 Białej Arnold  Hindera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone 

na poprzedniej sesji.  

 

 

Ad 6/ 

 

Interpelacje  nie zostały zgłoszone.  

 

 



 

 

Ad 7-1/ 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Biała na 2010r.  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała , że  

maksymalne stawki ustawowe zostały zwiększone o wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 – średnia 4 %   

Średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 4 % 

 

Przewodniczący poszczególnych Stałych Komisji Rady Miejskiej   przedstawili 

pozytywne stanowisko dotyczące powyższego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXVII/305/08  w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2010r.  została podjęta  jednogłośnie. 

  

Ad 7-2/  

 

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

środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała , że zgodnie z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków 

transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych 

określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. 

Dodatkowo w przypadku podatku od: 

 samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 

12 ton, 

 ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej niż 12 ton, 

 przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

ustawa określa stawki minimalne. 

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2009 wzrosły o 

wskaźnik inflacji 3,5 %. 

Minimalne stawki podatku w stosunku do roku 2009 również uległy zmianie zgodnie z 

procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku 

w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy ( Obwieszczenie 

Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie podatku od środków 

transportowych obowiązujących w 2010 r.). Jest to wzrost stawek minimalnych o 25,5%. 

Ostatnie zmiany stawek podatku od środków transportowych dokonane zostały w 2008 r. 

Proponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych na 2010 r. zostały 

zwiększone w stosunku do stawek z roku 2008 o 3,5 %. 



Na dzień 30.09.2009 r. na terenie gminy Biała zarejestrowane są następujące pojazdy: 

1. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 5,5 ton do 9 ton  

(spełniający normy czystości spali wyprodukowany po 2000 r. ) – 1 samochód  

2. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 ton do 5,5 ton                 

(spełniający normy czystości spali wyprodukowany w 2000 r. i wcześniej ) – 1 samochód  

3. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pow.9 ton i poniżej 12 ton                     

( spełniający normy czystości spali wyprodukowany w 2000 r. i wcześniej ) – 1 samochód  

4. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 ton do 5,5 ton                 

(nie spełniający normy czystości spali wyprodukowany w 2000 r. i wcześniej ) – 3 

samochody  

5. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 5,5 ton do 9 ton                 

(nie spełniający normy czystości spali wyprodukowany w 2000 r. i wcześniej ) – 5 

samochodów 

6. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 9 ton i poniżej 12 ton                 

(nie spełniający normy czystości spali wyprodukowany w 2000 r. i wcześniej ) – 3 

samochody 

7. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton (dwu 

osiowy – powyżej 15 t., zawieszenie pneumatyczne ) – 1 samochód 

8. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton (dwu 

osiowy – powyżej 15 t., zawieszenie inne niż pneumatyczne ) – 1 samochód 

9. Ciągniki siodłowe i balastowe do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowite zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton (dwu 

osiowy, powyżej 36 ton, zawieszenie pneumatyczne ) – 22 samochody 

10. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( dwu osiowe, do 36 ton, zawieszenie 

pneumatyczne ) – 2 samochody 

11. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( jedna oś, wyższej niż 36 ton, zawieszenie inne 

niż pneumatyczne ) – 1 samochód 

12. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( trzy osiowe, powyżej 36 ton, zawieszenie 

pneumatyczne ) – 24 samochody 

 

Przewodniczący poszczególnych Stałych Komisji Rady Miejskiej   przedstawili 

pozytywne stanowisko dotyczące powyższego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 1 radny 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXVII/306/08  w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2010r. została podjęta. 

  

 Ad 7-3/  

 

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. Poinformowała, że zmiana dotyczy wydatków pomiędzy 



poszczególnymi zadaniami. Niewydatkowane środki w kwocie 4.500 zł. ( w pkt 2 o 1.500 zł., 

w pkt 3 o 3.000 zł. ) proponuje przeznaczyć się na dotacje na świetlice środowiskowe. 

 

 

Przewodniczący poszczególnych Stałych Komisji Rady Miejskiej   przedstawili 

pozytywne stanowisko dotyczące powyższego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXVII/307/08 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 

2009r została podjęta  jednogłośnie. 

  

Ad 7-4/  

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2009r. przedstawiła 

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

Przewodniczący poszczególnych Stałych Komisji Rady Miejskiej   przedstawili 

pozytywne stanowisko dotyczące powyższego projektu uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXVII/308/08 w sprawie zmian 

do budżetu Gminy Biała na 2009 r. została podjęta  jednogłośnie .  

 

Ad 7-5/  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Wspólny rozwój – ja 

w przedszkolu a mama w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny przedstawiła Zastępca Burmistrza 

Maria Tomala . Poinformowała, że  w wyniku konkursu otwartego na składanie wniosków o 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków w 

ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1. – 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Gmina Biała złożyła wniosek o dofinansowanie  projektu pn. 

„Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy”.  Wniosek ten został zakwalifikowany 

do dofinansowania  na ogólną wartość projektu 362.525,00 zł.  

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu jest zobowiązany do 

wniesienia wkładu własnego w wysokości 1,5 % wartości projektu, co stanowi kwotę 

5.895,75 zł.   Kwota dofinansowania z EFS wynosi 356.629,25 zł. i przekazywana będzie dla 

gminy w formie dotacji rozwojowej, w transzach według złożonych wniosków o płatność. 

 Projekt realizowany jest w gminie Biała od listopada 2009r. do lipca 2010r., 

skierowany jest do dzieci 3-5 letnich. Działaniami objęte są wszystkie przedszkola i oddziały 

przedszkolne w gminie i obejmują m.in. wydłużenie czasu pracy przedszkola w Prężynie  i 

Łączniku o 3 godz. dziennie, w Chrzelicach o 1 godz. dziennie, zajęcia dodatkowe jak: 



logopedia, rytmika, ekologia z przyrodą, artystyczne i różne wyjazdy wycieczkowe związane 

tematycznie z realizacją zajęć dodatkowych. 

 Do wniosku o dofinansowanie projektu wymagana jest uchwała rady gminy 

określająca przystąpienie gminy do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu 

finansowego własnego w wysokości 1,5% ogólnej wartości projektu.  

          Mając na uwadze  zaplanowany zakres dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych 

oraz wysokość przyznanej dotacji , wydaje się, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest w 

pełni zasadne.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania w/w uchwała Nr XXVII/309/08 została 

podjęta  jednogłośnie .  

 

 

Ad 7-6/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy 

Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2010 przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera. 

Poinformował, że Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został opracowany na 

podstawie i zgodnie z wymogami art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zm. 2004 r. Dz. U. Nr 64 poz. 

593, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, 

Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651). 

 Zgodnie z procedurą wyznaczoną przez Rozdział VI, pkt. 5, podpunkt 1 Karty 

współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi podmioty wskazane w Karcie 

mogły zgłaszać uwagi do uwzględnienia w tworzonym projekcie „Rocznego programu 

współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”, do dnia 30 września 2008 r. 

Takie uwagi nie wpłynęły we wskazanym terminie, w związku z czym pełnomocnik 

burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi opracował projekt Programu, 

który został przedłożony do konsultacji organizacjom pozarządowym zarejestrowanym i/lub 

działającym na terenie Gminy Biała, zgodnie z aktualnymi danymi. Konsultacje zostały 

przeprowadzone w dwóch etapach: projekt Programu został przedstawiony podczas 

konsultacji przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białej, 15 września 2009 r. Projekt 

Programu, uzupełniony o poprawki zgodne z sugestiami zgłoszonymi przez uczestników 

konsultacji został umieszczony na stronie www.biala.gmina.pl z informacją, że do dnia 30 

września 2009 r. są przyjmowane uwagi do Programu. Nie wpłynęły żadne uwagi. W tym 

stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania w/w uchwała Nr XXVII/310/08  została 

podjęta  jednogłośnie .  

 

 

 

http://www.biala.gmina.pl/


Ad 7-7/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Informatyki Dorota Małek. 

Poinformowała, że zgodnie z brzmieniem  art.68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami, Burmistrz Białej  może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej 

zgodnie z art.67 ust.3 w/w ustawy, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest jako lokal 

mieszkalny tylko za zgodą Rady Miejskiej. 

   W związku z wnioskiem o sprzedaż najmowanego lokalu mieszkalnego przedstawia się  

pod obrady rady projekt uchwały zawierający informacje o lokalu mieszkalnym nr 5 

położonym w Białej ul. Kościuszki 20 w stosunku do którego rozpoczęto procedury 

zmierzające do jego  sprzedaży na rzecz najemcy.   

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania w/w uchwała Nr XXVII/311/08  została 

podjęta  jednogłośnie .  

 

  Ad 8/ 

 

 Odpowiedzi na interpelacje nie było gdyż nie zostały zgłoszone. 

 

 Ad 9 /  

 

W wolnych wnioskach głos zabrali : 

 

Sołtys Wsi Łącznik Alfred Wistuba wnioskował o wystąpienie do Zarządu Województwa o 

przeprowadzenie prawidłowego remontu chodnika w Łączniku przy ul. Świerczewskiego. 

 

Zwrócił również uwagę , że nie został powiadomiony o terminie spotkanie na którym był 

podział środków z Odnowy Wsi.  

 

 

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer wnioskował o wyznaczenie granicy Gminy Biała z Gminą 

Głogówek na drodze Wilków – Wierzch. 

 

Sołtys Wsi Olbrachcice Jan Smiatek zwrócił również  uwagę , że nie został powiadomiony 

o terminie spotkanie na którym był podział środków z Odnowy Wsi tylko było zaproszenie na 

stronie internetowej Urzędu. 

Wnioskował o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego o konieczności 

przeprowadzenia remontu drogi po wywozie buraków. 

 

Sołtys wsi Józefów Walter Czaja wnioskował o wystąpienie do Starostwa z pismem o 

dalszej konieczności  przeprowadzenia remontu drogi Józefów  - Dobreszowice oraz o 

wycinkę krzewów na tym odcinku drogi. 

 

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup zwrócił się do Radcy Prawnego z zapytaniem do kogo ma 

się zgłosić w sprawie wykonywania zastrzyków w Białej w Szpitalu. 



Sołtys wsi Browiniec Polski Manfred Sobota wnioskował o wystąpienie do  Starostwa 

Powiatowego o prawidłowe wykonanie zjazdu z drogi Biała Solec na drogę Fabryczną . Jest 

tam duży garb , który utrudnia wjazd na tę drogę.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że dożynki w 2010 roku odbędą się w 

miejscowości  Olbrachcice. 

Zwrócił się również do wszystkich zgłaszających potrzeby wynikające z nakładów z budżetu 

gminy o wyrozumiałość , że zadania te nie będą wykonane ze względu na brak środków 

finansowych.  

 

 

Ad 10/ 

 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w 

Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 

 
 

 


