
Protokół  Nr XXXIV/10                                                                                                                                  

XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  4 sierpnia   2010r. 

 

  Obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 12 radnych. Nieobecny 

usprawiedliwiony Bogumiła Grudzień, Ewa Kontny i Ryszard Hanko   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/ 

 

Przewodniczący Rady Joachim Kosz przedstawił 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. 

7. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków na terenie miasta i gminy Biała. / druk Nr 1/ 

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

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wolne wnioski. 
10.  Zakończenie.  

 

Przewodniczący rady Joachim Kosz  wnioskował o wprowadzenie do porządku  w pkt.7 ppkt 3 

projektu uchwały w  sprawie wygaśnięcia mandatu radnej. 

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) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków na terenie miasta i gminy Biała. / druk Nr 1/ 

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

3) wygaśnięcia mandatu radnej / druk Nr 3/ 

8.Odpowiedzi na interpelacje. 

9.Wolne wnioski. 
10. Zakończenie.  

 

 

Wobec wprowadzonych zmian do porządku obrad Przewodniczący ponownie przedstawił 

porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. 

 

Powyższy porządek obrad sesji został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. 



 

 

Ad 3/ 

  

Protokół  z obrad poprzedniej sesji z dnia 30 czerwca  2010r.  zostały  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 zgłosili: 

 

Radny Leonard  Peszel    – zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest realizacja inwestycji 

remontu budynku po byłym przedszkolu na  Stację  Caritas w   Białej i kiedy jest planowane 

oddanie tegoż  obiektu do użytku?                                                                                                                       

 

 

Ad 7- 1/  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków   na terenie miasta i gminy Biała przedstawił Kierownik 

Referatu Inżynierii Komunalnej i Promocji Gminy Joachim  Ernst. 

W związku z stwierdzeniem nieważności poprzedniej Uchwały Nr XXXII/374/10 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2010 r. przez Organ Nadzorczy (Wojewodę Opolskiego) 

Nr NK.III.-KK-0911-1-39/2010 przedkładam ponownie projekt uchwały z uwzględnieniem 

uwag Organu Nadzorczego tj. uzupełnienie uchwał o: 

 rodzaje prowadzonej działalności 

 rodzaj i struktury taryfy 

 taryfowe grupy odbiorców usług 

 rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 

 warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i 

urządzenia pomiarowe 

 warunki stosowania cen i opłat. 

Obowiązek wprowadzenia taryf wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2006 roku Nr 123 

poz.858, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku 

w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz.886). 



W dniu 22 czerwca 2010 roku Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. ul. Prudnicka 43 

złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków. Wraz z wnioskiem przedstawiono szczegółową kalkulację cen i stawek 

opłat. W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów, które mają bezpośredni wpływ na ceny 

dostarczanej wody i odprowadzane ścieki Burmistrz wnioskuje o zatwierdzenie proponowanych 

stawek oraz opłatę abonamentową na lata 2010-2011. 

Proponowane ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z miasta i gminy Biała. 

W porównaniu do taryf obowiązkowych w poprzednim okresie tj. od 1 czerwca 2009 roku do 

31 maja 2010 roku wzrost poszczególnych opłat jest następujący: 

- za dostarczaną wodę wzrost opłaty za m³ wynosi 2,82% 

- za odprowadzane ścieki wzrost opłaty za m³ wynosi 2,31% 

- stawka opłaty abonamentowej pozostaje bez zmian. 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków proponowana taryfa obejmuje cenę, że wodę zużytą do 

zasilania publicznych fontann i na cele p- pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i 

terenów zielonych. 

Proponowane taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała w okresie od 1 września 2010 

roku do 31 sierpnia 2011 roku. Taryfy dotyczące odprowadzania ścieków nie obejmują osób 

zlecających wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu 

Gminy Biała.  

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 .  

Obrady sesji opuścił Radny Jan Malek , wobec czego obecnych było 11 radnych . 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się” nie było  

Uchwała Nr XXIV/392/10 została podjęta.  

 

Na salę obrad powrócił radny Jan Malek wobec czego obecnych jest 12 radnych  

 

 

 

Ad 7-2/ 

 

 Przewodniczący  Rady oddał głos Burmistrzowi Białej,  która przedstawił projekt 

uchwały w  sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2010 . 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 tematu.                                                             

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



Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXXIV /393/10  w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2010r.  została podjęta.   

 

 

Ad 7-3/ 

Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej przedstawił Przewodniczący 

rady Joachim Kosz . Poinformował, że w dniu 19 lipca br. wpłynęło  na jego  ręce oświadczenie 

radnej Bogumiły Grudzień , która to zgodnie z art. 190 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r 

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zrzeka się mandatu 

radnej Rady Miejskiej w Białej.  

Na podstawie art. 190 ust 2 wygaśnięcie mandatu radnego określone w ust 1 w/w ustawy 

stwierdza rada w drodze uchwały , najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny 

wygaśnięcia mandatu.. W  związku z tym przedkładam projekt w/ w uchwały. 

 Powyższy projekt uchwały nie był tematem na posiedzeniu komisji wobec czego nie zostało 

przedstawione stanowisko komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

 „za" głosowało 7 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  5 radnych  

Wobec powyższego głosowania  uchwała  Nr XXXIV/394/10 w sprawie  

wygaśnięcia mandatu radnej została podjęta . 

 

 

Ad  8/ 

 

Odpowiedzi  na zgłoszoną interpelację udzielił Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej 

Władysław Podróżny informując , że remont całego budynku po byłym przedszkolu w Białej 

jest zadaniem bardzo dużym. Jest tam przewidzianych 5 mieszkań i wspominania Stacja Caritas. 

Obecnie prace są spowolnione jednakże do końca października remont Stacji Caritas zostanie 

zakończony.  

 

 

Ad 9/  

 

W wolnych wnioskach głos zabrali:   

 
Radny Joachim Kosz zam. Łącznik  wnioskował  o wyczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego  

w Łączniku Nr J  przebiegającego od ul. Świerczewskiego wzdłuż ulicy Filipa Roboty. W czasie opadów 

w tych okolicach zalewane są posesje.  

Radny Joachim Kosz zam. Łącznik  wnioskował  o sprawdzenie i ewentualne skorygowanie 

kolorystyki herbu Białej. Stwierdził, że po głębokim  zapoznaniu się z materiałami 

historycznymi dotyczącymi  herbu Białej obecnie obowiązująca kolorystyka herbu jest 

nieprawidłowa.  



Radny Leonard Peszel zwrócił się z zapytaniem czy będzie modernizowany odcinek drogi 

powiatowej  Małta – Śmicz 

Radny Jan Malek – wnioskował o : 

wyczyszczenie rowu i przepustu  przy drodze powiatowej w miejscowości Prężyna obok posesji 

Marzotko / Nr posesji 57/. Obecnie przy tak dużych opadach obsunęło się pobocze drogi do 

tegoż rowu.  

- założenie krawężników bądź korytek opadowych przy drodze powiatowej 

Sołtys wsi Wilków Klaus Beremer  wnioskował o rozpatrzenie problemu odprowadzania przez 

mieszkańców Wilkowa wód opadowych na drogę . Zwrócił uwagę, że 70% mieszkańców 

odprowadza te wody bezpośrednio na drogę. 

- zwrócił się również z zapytaniem kiedy zostaną łatane dziury na drodze powiatowej w 

Wilkowie. 

Sołtys wsi Łącznik  Alfred  Wistuba zwrócił się o udzielenie wyjaśnienia w sprawie 

pojawiającej się informacji dotyczącej  zamknięcia gimnazjum i przychodni lekarskiej w 

Łączniku ? 

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup również zwrócił się z zapytaniem kiedy zostaną załatane 

ubytki na drogach.  

Radny Powiatowy Janusz Siano obecny na sesji udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i 

zapytania dotyczące spraw powiatowych: 

- poinformował, że roboty związane z  łataniem ubytków na drogach powiatowych  są 

opóźnione w stosunku do innych lat , ale prace te sukcesywnie są realizowane przez trzy firmy. 

- wniosek na modernizację drogi powiatowe Małta  - Śmicz został złożony i otrzymał 

pozytywną opinię formalną. Obecnie oczekujemy  odpowiedzi na oceną merytoryczną.  

- w sprawie wniosków dotyczących miejscowości Prężyna przekaże sprawę krawężników czy to 

też korytek na posiedzenie Zarządu powiatu w dniu dzisiejszym.  

Radny Janusz Siano zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste otwarcie nowo wybudowanej 

sali sportowej w Łączniku w dniu 1 września br.  

Burmistrz Białej Arnold Hindera  udzielając odpowiedzi na zapytanie Sołtysa wsi Łącznik 

wyjaśnił , że nigdy nie wypowiedział informacji, że są zamiary zamknięcia gimnazjum w 

Łączniku. W sprawie przychodni lekarskiej należy szukać odpowiedzi u doktora Stępienia, 



który lokal ten dzierżawi i powinien dopasować go do obecnych wymogów. Jest natomiast 

wiadomym , że zostanie uruchomiony gabinet dentystyczny w Łączniku.  

 

    Ad 10/  

 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej 

w Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 


