
Protokół nr XXIX/09 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 30 grudnia   2009r. 

 

 

  Obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Joachim Kosz który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczą wszyscy  radni         

/ ustawowy skład rady 15 radnych/.  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. 11
30

. 

 

Ad 2/ 

 

Następnie 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. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2010r. / druk Nr 1/ 

2) zmiany uchwały w sprawie nie wygasania wydatków bieżących w 2009r. / druk Nr 2/ 

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

4) uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Biała na 2010r. / druk Nr 4/ 

5) w sprawie  planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010, 

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 5/ 

6) w sprawie  ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała./ druk 

Nr 6/ 

7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 

podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych 

i niepublicznych  innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała.         

/ druk Nr 7/  

8) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2010r. / druk nr 8/ 

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

lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy./ druk nr 9/ 

8. Odpowiedzi na interpelacje 

9. Wolne wnioski. 

10.  Zakończenie.  

 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku następujących 

projektów uchwał  



W pkt.  7: 

 ppkt.1  udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne 

Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku 

Spółdzielczym w Prudniku / druk Nr 1a/ 

W pkt.  7: 

 ppkt. 4 uchylenia uchwały Nr XXIV/277/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 maja 

2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 2a/ 

W pkt.  7: 

 ppkt. 5  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 

2b/ 

Wobec wprowadzonych zmian do porządku obrad przewodniczący ponownie przedstawił 

porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. 

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) udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie 

„Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin 

Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku / 

druk Nr 1a/ 

2) uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2010r. / druk Nr 1/ 

3) zmiany uchwały w sprawie nie wygasania wydatków bieżących w 

2009r. / druk Nr 2/ 

4) uchylenia uchwały Nr XXIV/277/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / 

druk Nr 2a/ 

5) zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

/ druk Nr 2b/ 

6) zmian  budżetu  gminy Biała na 2009r. / druk Nr 3 / 

7) uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2010r. / 

druk Nr 4/ 

8) w sprawie  planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2010, 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 5/ 

9) w sprawie  ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Biała./ druk Nr 6/ 

10) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych 

szkołach podstawowych i niepublicznych  innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 



wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała.         / druk 

Nr 7/  

11) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 

2010r. / druk nr 8/ 

12) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy./ druk nr 9/ 

8.Odpowiedzi na interpelacje 

9.Wolne wnioski. 

10.Zakończenie.  

 

Powyższy porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad 3/ 

  

Protokóły  z obrad sesji odbytych  w dniach  27 listopada  br. i  7 grudnia br  zostały 

przyjęte 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 / 

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie  udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

Stowarzyszenie „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, 

Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku . Poinformowała, że w dniu 25.09.2009 

r. Burmistrz Białej na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2009 r. 

udzielił poręczenia kredytu w kwocie 25.000 zł. zaciągniętego przez Stowarzyszenie 

„Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” na 

okres do 31.12.2009 r. ( poręczenie krótkoterminowe ). Kredyt przeznaczony był na wkład 

własnych zadania realizowane go przez stowarzyszenie a dofinansowanego ze środków 

unijnych. W dniu 17.12.2009 r. stowarzyszenie poinformowało Burmistrza, że kredyt nie 

zostanie w całości spłacony ( wniosek o płatność złożony przez stowarzyszenie w urzędzie 

marszałkowskim rozpatrzony został pozytywnie, wydłużył się termin przekazania środków ). 

Stąd też prośba o udzielenie poręczenia do dnia 15.03.2010 r. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych poręczenia długoterminowego udziela rada. 

 



Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/314/09 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 

zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów 

Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w 

Prudniku została podjęta  .  

 

 

Ad 7-2/ 

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2010 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 

Przewodniczący Rady Joachim Kosz przedstawił uchwałę ROI z dnia 4 grudnia 2009r 

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2010r. , oraz 

uchwałę RIO  z dnia 4 grudnia 2009r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego oraz w sprawie prawidłowości  prognozy kwoty długu.  

 

Następnie  Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał 

głos przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/315/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na  2010 rok 

została podjęta. 

 

Ad  7-3/ 

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały  w sprawie nie wygasania wydatków bieżących w 2009r. 

Poinformowała, że w związku z przedłużającym się monitoringiem ornitologicznym 

wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji związanej z 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji ferm wiatrowych 

do czerwca 2010 r. 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/316/09  w sprawie nie wygasania wydatków bieżących w 2009r. została 

podjęta. 

 

Ad 7 -4/  

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XXIV/277/09 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Poinformowała, że w związku z niewykonaniem niektórych zadań ( wydatków gminy ) oraz 

wykonaniem dochodów powyżej planowanych proponuje się rezygnację z kredytu, który 

planowano zaciągnąć na dokapitalizowanie spółki. 

 

 Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/317/09  w sprawie  uchylenia uchwały Nr XXIV/277/09 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została 

podjęta. 

 

 

Ad 7-5/ 

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały  w  sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. Poinformowała, że w związku z niezrealizowaniem wszystkich wydatków 

inwestycyjnych w 2009r. pozostają wolne środki na rachunku bankowym i stąd też zmiejsza 

się kwotę kredytu. 

 

  Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  



„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/318/09   o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  została podjęta. 

 

Ad 7-6/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian  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 poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/319/09  w sprawie zmian budżetu gminy Biała  została podjęta. 

 

 

Ad 7-7/ 

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Biała na 2010r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 4' ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

art.10 ust1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art.6 ust.1  ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych , przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie należą do zadań własnych gminy. 

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja tych działań 

jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Środki finansowe na realizację tych zadań  pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane w 2010 roku wpływy z tego tytułu szacuje się na 

kwotę  158.500 zł. 

 

  Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 



Uchwała Nr XXIX/320/09   w w/w sprawie   została podjęta. 

 

 

Ad 7-8/ 

Projekt uchwały w sprawie  planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2010, 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. Do dnia 

dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi, co uznaję za zaakceptowanie .  

 

  Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/321/09  w w/w sprawie   została podjęta. 

 

 

Ad 7-9/ 

Projekt uchwały w sprawie  ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Biała przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała, że na mocy art.14a 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz,2572 ze zm.) 

rada gminy uchwala sieć prowadzonych przez siebie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w  szkołach podstawowych. Ustalenie tej sieci polega tylko na określeniu ich lokalizacji; nie 

określa się obwodów przedszkoli.  



           Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powinna być ustalona tak, 

aby wszystkie dzieci 6 letnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania  

obowiązku szkolnego, a droga dziecka 6 letniego z domu do najbliższego publicznego 

przedszkola  lub oddziału przedszkolnego nie przekraczała 3 km. Jeżeli odległość ta jest  

większa, wówczas gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz i opiekę w czasie 

przewozu lub zwrot kosztów przejazdów dziecka i opiekuna środkami komunikacji 

publicznej.  

  Niniejszy projekt uchwały  wyszczególnia  przedszkola i oddziały przedszkolne, które 

funkcjonują obecnie  i  tworzą  sieć przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych  w gminie Biała 

 a podjęcie proponowanej uchwały ma na aktualizację sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  do stany faktycznego.  

Projekt uchwały nie wymaga zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty w Opolu. 

 

  Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/322/09 w w/w sprawie   została podjęta. 

 

 

Ad 7-10/ 

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i 

niepublicznych  innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała przedstawiła 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała, że finansowanie niepublicznych szkół 

podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne odbywa się w oparciu o art.90 ustawy o 

systemie oświaty. Dotacja na każdego ucznia szkoły przysługuje  w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem 

że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną 

liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługuję w wysokości nie niższej niż 75 %, a dla 

innych form wychowania przedszkolnego w wysokości nie niższej niż 40 % ustalonych w 

budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w 

przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

Zgodnie z nowelizacją art.80 ust.4 ustawy o systemie oświaty, wprowadzoną ustawą z dnia 19 

marca 2009r. (Dz.U. Nr 56,poz. 458) organ stanowiący jednostki samorządy terytorialnego 



ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania.. 

W związku z w/w zmianą ustawy o systemie oświaty oraz z planowanym utworzeniem na 

terenie Gminy Biała innej formy wychowania przedszkolnego przez osobę fizyczną i wobec 

braku uregulowań w kwestii dotowania innej niepublicznej  formy wychowania 

przedszkolnego w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Białej Nr XII/144/07 z dnia 6 

grudnia 2007r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przez osoby prawne lub fizyczne na 

terenie Gminy Biała, , zachodzi potrzeba  podjęcia uchwały  uwzględniającej nowe 

uregulowania prawne i ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej formy 

wychowania przedszkolnego. 

Niniejszy projekt uchwały zawiera również zmianę zapisu dot ustalenia dotacji dla 

niepublicznych szkół podstawowych., gdzie proponuje się zapis zgodny z art.90 ust.2a  

ustawy o systemie oświaty oraz zmianę zapisu odnośnie zasad przyznawania dotacji dla 

oddziału przedszkolnego  prowadzonego w strukturze niepublicznej szkoły 

podstawowej.Zmiana tego zapisu polega na  przyznawaniu dotacji zgodnie z art.90 ust.2b 

ustawy o systemie oświaty, który określa, że „dotacje dla niepublicznych przedszkoli 

przysługują na każdego ucznia w kwocie nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy 

wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego 

ucznia.  

Obecnie, dotacja dla oddziału przedszkolnego działającego w strukturze szkoły podstawowej 

ustalana jest w kwocie równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę. Zmiana zapisu  przyznawania dotacji dla szkoły  nie spowoduje 

zmiany sposobu obliczenia  dotacji, natomiast w przypadku  oddziału przedszkolnego dotacja  

w wysokości 75 %  ustalonych  w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w 

przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, może być nieco niższa niż 

obecnie  stanowiąca  100 % wydatków ponoszonych na jednego ucznia w oddziale 

przedszkolnym  ( w roku 2010 o ok. 23,37 z ł , przyjmując  zapisane w projekcie budżetu 

wydatki bieżące w przedszkolach w wysokości 1.745.354 zł i liczbę uczniów w 

przedszkolach wg stanu na dzień 30 września 2009r. – 246 dzieci) ale zapis ten jest zgodny z 

ustawą o systemie oświaty.  Dotację dla niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego proponuje się ustalić na poziomie nie mniejszym niż 40% wydatków 

bieżących ponoszonych na jednego ucznia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez 

gminę. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" 1 przeciw     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/323/09  w w/w sprawie  została podjęta. 

 

 



Ad 7-11/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 

Białej na 2010r. przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że na 

podstawie § 17 ust.2  Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą  Nr IV/37/03 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 11 marca 2003r. z zmianami  Rada na ostatniej sesji w roku uchwala 

ramowy plan sesji na rok następny, który może być uzupełniany w ciągu całego roku. 

 

 

  Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/324/09  w w/w sprawie  została podjęta. 

 

 

Ad 7-12/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami .... 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 4 

położonym w Białej ul. Rynek 13 w stosunku do którego rozpoczęto procedury zmierzające 

do jego  sprzedaży na rzecz najemcy.   

 

  Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącym Stałych Komisji Rady ,  którzy poinformowali, że komisje 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXIX/325/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy  została podjęta. 

 

 



Ad 8/ 

Odpowiedzi na interpelacje nie udzielano , gdyż nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 9/  

W wolnych wnioskach  

Burmistrz Białej Arnold Hindera złożył podziękowania radnym za uchwalenie jednogłośnie 

budżetu Gminy Biała na 2010rok.  oraz złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne. 

Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił harmonogram planowanych zebrań wiejskich w 

2009r . Poinformował, że wszelkie uwagi i zmiany należy zgłaszać u niego bądź w referacie 

Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej. 

 

Obecny na sesji Rady Radny Powiatowy a zarazem członek Zarządu Powiatu Prudnickiego 

Janusz Siano również złożył życzenia noworoczne  

 

Obecny na sesji gość Pan Kazimierz Kasicz zabierając głos podsumował bardzo życzliwie i 

serdecznie pracę władz gminy za 2009r oraz również wszystkim złożył życzenia noworoczne.  

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

 

Ad 10/ 

 

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

Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 

 
 

 

 


