
Protokół nr IV/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 31 marca  2011r. 

 

 

 

  Obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Robert 

Roden który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 12 radnych. Nieobecni na sesji : radny 

Henryk Spyra, radny Jan Malek, radna Ewa Kontny   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. 13
30

. 

 

Przewodniczący 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) likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  

2) likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  

3) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę 

Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  

4)  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni 

podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Białej  

5) obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi 

podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Białej  

6)  likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  

7)  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w szkołę 

Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku  

8) o zmianie uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w 

sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury  

8. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2010 rok  

9. Informacja sprawozdawcza z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas 

w 2010 roku  

10. Podjęcie  uchwał w sprawie :  

1) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała na 2011r.  

2) zmian budżetu Gminy Biała na 2011r. 

3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych  warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 

4) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.  



5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Biała na 2011  r.  

6) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów, wysokości 

wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów 

7) określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

8) zmieniająca uchwałę Nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  

9) wygaśnięcia mandatu radnego  

10) upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej 

11) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej  

12) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze   bez przetargowej 

lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy  

13) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków  Ochotniczej Straży Pożarnej gminy 

Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę/ druk Nr 23/  

14) nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty terminu płatności zależności z tytułu czynszu  

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie.  
 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera  zgłosił wniosek o wykreślenia z porządku obrad  w punkcie 10 

ppkt. 1 i 2 tj.  podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Biała na 2011r. oraz zmian budżetu Gminy Biała na 2011r.  

 

Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli wniosek o wykreślenia z  porządku obrad w/w 

projektów uchwał. 
 

Przewodniczący Rady ponownie przedstawił porządek obrad z zaproponowanym uzupełnieniem. 

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) likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  

2) likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej  

3) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę 

Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  

4)  obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni 

podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Białej  



5) obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi 

podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Białej  

6)  likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku  

7)  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w szkołę 

Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku  

8) o zmianie uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. w 

sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury  

8. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2010 rok  

9. Informacja sprawozdawcza z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w 

2010 roku  

10. Podjęcie  uchwał w sprawie :  

1) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych  warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 

2) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.  

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Biała na 2011  r.  

4) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów, wysokości 

wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów 

5) określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

6) zmieniająca uchwałę Nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  

7) wygaśnięcia mandatu radnego  

8) upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej 

9) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej  

10) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze   bez przetargowej 

lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy  

11) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków  Ochotniczej Straży Pożarnej gminy 

Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę/ druk Nr 23/  

12) nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty terminu płatności zależności z tytułu czynszu  

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie.  

 

 Porządek obrad sesji został przyjęty. 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 14 lutego  2011r. .  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/ 

 Interpelacje  zgłosili: 

Radny Leonard Peszel zwrócił się z zapytaniem  czy będzie remontowana droga powiatowa do 

Śmicz i przez Śmicz. Zwrócił uwagę , że w  bieżącym roku w Śmiczu organizowane są dożynki i 

nie będzie możliwości dojazdu.  

 

 

Ad 6/  

 Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje z poprzedniej 

sesji. 

 

Ad 7 – 1 /  

 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i 

przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej przedstawiła Zastępca 

Burmistrza Maria Tomala . Poinformowała, że w związku z podjęciem w dniu 10 lutego 2011r. 

przez Radę Miejską w Białej uchwały nr III.27.11. w sprawie zamiaru likwidacji dniem 31 sierpnia 

2011r. Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia z dniem 1 września 2011r. w 

Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej- zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty o zamiarze likwidacji przedszkola powiadomiono rodziców 

wychowanków przedszkola oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. Obowiązek poinformowania 

dokonano w formie pisemnej – pismo nr ZB.4420.1.2011 z dnia 11 lutego 2011r, wysyłano listem 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Urzędu Pocztowego w Białej. Z 

otrzymanych potwierdzeń odbioru wynika, że zawiadomienie dotarło do wszystkich osób, które 

powinny były zostać powiadomione o zamierzonej likwidacji do dnia 28 lutego 2011r. 

Opolski Kurator Oświaty w piśmie Nr WKW.542.15.2011 z dnia 28 lutego 2011r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia w 

Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej.  

Pismem Nr ZB.4420.1.2011 z dnia z dnia 15 lutego 201r. wysłano do Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Białej projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie likwidacji 

Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i utworzenia oddziału Zamiejscowego w Ligocie 

Bialskiej Publicznego Przedszkola w Białej. W odpowiedzi Zarządu ZNP w Białej z dnia 14 

.03.2011r. ( wpłynęło w dniu 15 marca 201r.) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie 

likwidacji wskazanego przedszkola uzasadniając, że decyzja ta nie zmieni dotychczasowego 

prosperowania placówki i nie zostaną zlikwidowane miejsca pracy. 

W związku z tym, że spełniono wszystkie przesłanki warunkujące skuteczność procedury 

likwidacji przedszkola a następnie jego przekształcenia , wnioskuje się o podjęcie przedmiotowej 

uchwały . 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .43.2011 została podjęta. 



 

Ad 7-2 

 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi i 

przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej Białej przedstawiła 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala . Poinformowała, że w związku z podjęciem w dniu 10 lutego 

2011r. przez Radę Miejską w Białej uchwały nr III.28.11. w sprawie zamiaru likwidacji dniem 31 

sierpnia 2011r. Publicznego Przedszkola w Gostomi i przekształcenia z dniem 1 września 2011r. w 

Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej- wszczęto czynności wskazane w art. 59 

ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Pismem Nr ZB.4420.2.2011 z dnia 11 

lutego 2011r. zawiadomiono o zamiarze likwidacji przedszkola rodziców wychowanków 

uczęszczających do Przedszkola w Gostomi i Oddziału w Solcu oraz pismem z dnia 15 lutego b.r. 

zawiadomiono Opolskiego Kuratora Oświaty. Zawiadomienia wysłano listem za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Urzędu Pocztowego w Białej. Z otrzymanych 

potwierdzeń odbioru wynika, że zawiadomienie dotarło do wszystkich osób, które powinny były 

zostać powiadomione o zamierzonej likwidacji do dnia 28 lutego 2011r.  

Opolski Kurator Oświaty w piśmie Nr WKW.542.16.2011 z dnia 28 lutego 2011r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej, uznając decyzję władz gminy za najbardziej 

racjonalną, wynikającą z przewidywanych zmian demograficznych, a co za tym idzie istotnych 

konsekwencji ekonomicznych. 

W dniu 15 lutego pismem nr ZB.4420.2.2011 skierowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej 

w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi i utworzenia Oddziału Zamiejscowego 

Publicznego Przedszkola w Białej .W odpowiedzi Zarząd ZNP w Białej w piśmie z dnia 14 marca 

2011r. ( wpłynęło w dniu 15 marca 2011r.) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie 

likwidacji tej placówki uzasadniając , że decyzja ta nie zmieni dotychczasowego prosperowania 

placówki i nie zostaną zlikwidowane miejsca pracy. 

W związku z tym, że spełniono wszystkie przesłanki warunkujące skuteczność procedury 

likwidacji przedszkola , wnioskuje się o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”   nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .44.2011 została podjęta. 

 

Ad 7-3 

 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i 

przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Białej Białej przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala . Poinformowała, że W związku z 

uchwałą nr III.29.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011r. W sprawie zamiaru 

likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej wszczęto czynności 

wskazane w art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Pismem Nr 



ZB.4421.1.2011 z dnia 14 lutego 2011r. zawiadomiono o zamiarze obniżenia stopnia 

organizacyjnego szkoły rodziców uczniów tej szkoły oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. 

Zawiadomienia wysłano wysyłano listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem 

Urzędu Pocztowego w Białej. Ze zwrotnych potwierdzeń odbioru wynika, że zawiadomienie 

dotarło do wszystkich osób, które powinny były zostać powiadomione o zamierzonej likwidacji do 

dnia 28 lutego 2011r.  

Opolski Kurator Oświaty w piśmie Nr WKW.542.19. 2011 z dnia 02.03. 2011r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar likwidacji szkoły w Śmiczu i przekształcenia jej w szkołę filialną z obniżonym 

stopniem organizacyjnym. 

Pismem nr ZB.4421.1.2011 z dnia 15 lutego 2011r. skierowano do Zarządu ZNP w Białej projekt 

uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w 

Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej W 

odpowiedzi Zarząd ZNP w Białej w piśmie z dnia 14 marca 2011r. ( wpłynęło w dniu 15 marca 

2011r.) negatywnie ustosunkował się do projektu uchwały, uzasadniając, że: cyt.” .. Gdyby 

chodziło tylko o przekształcenie w filię całej szkoły to opinia byłaby inna, ale tu chodzi o 

likwidację oddziałów IV-VI, opiniujemy negatywnie .Pogorszą się warunki nauki dzieci poprzez 

włączenie ich do klas o większej liczebności oraz konieczność dojazdów. Wyniki nauczania 

likwidowanych placówek są dobre, warunki pracy też nie odbiegają od tych, jakie znajdują w 

dużych placówkach. Wysokie koszty utrzymania są rekompensowane wyższymi subwencjami, 

jakie należą się mniejszym szkołom z nauczaniem języka mniejszości narodowych. Jednocześnie 

likwidacja oddziałów spowoduje utratę miejsc pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługi. 

Brak gwarancji zatrudnienia tych pracowników w innych placówkach oświatowych na terenie 

gminy”. 

W związku z tym, że spełniono wszystkie przesłanki warunkujące skuteczność procedury zmiany 

stopnia organizacyjnego szkoły , wnioskuje się o podjęcie niniejszej uchwały. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  1 radny 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .45.2011 została podjęta. 

 

Ad 7-4 

 Projekt uchwały w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w 

Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Białej Białej przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala . Poinformowała, że w związku z 

uchwałą nr III.30.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zamiaru 

obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni podporządkowanej 

organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej wszczęto 

czynności wskazane w art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Pismem 

Nr ZB.4421.2.2011 z dnia 14 lutego 2011r. zawiadomiono o zamiarze obniżenia stopnia 

organizacyjnego szkoły rodziców uczniów tej szkoły oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. 

Zawiadomienia wysłano listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Urzędu 

Pocztowego w Białej. Z otrzymanych zwrotnych  potwierdzeń odbioru wynika, że zawiadomienie 



dotarło do wszystkich osób, które powinny były zostać powiadomione o zamierzonej zmianie 

organizacyjnej  szkoły do dnia 28 lutego 2011r.  

Opolski Kurator Oświaty w piśmie Nr WKW.542.23. 2011 z dnia 02.03. 2011r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły w Radostyni. 

Pismem nr ZB.4421.3.2011 z dnia 15 lutego 2011r. skierowano do Zarządu ZNP w Białej  projekt 

uchwały Rady Miejskiej w Białej  w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły w Radostyni 

. W odpowiedzi Zarząd ZNP w Białej w piśmie z dnia 14 marca 2011r. ( wpłynęło w dniu 15 

marca 2011r.) negatywnie ustosunkował się do projektu uchwały, uzasadniając, że: cyt.” pogorszą 

się warunki nauki dzieci poprzez włączenie ich do klas o większej liczebności oraz konieczność 

dojazdów. Wyniki nauczania likwidowanych placówek są dobre, warunki pracy też nie odbiegają 

od tych, jakie znajdują w dużych placówkach. Wysokie koszty utrzymania są rekompensowane 

wyższymi subwencjami, jakie należą się mniejszym szkołom z nauczaniem języka mniejszości 

narodowych. Jednocześnie likwidacja oddziałów spowoduje utratę miejsc pracy pracowników 

pedagogicznych oraz obsługi. Brak gwarancji zatrudnienia tych pracowników w innych 

placówkach oświatowych na terenie gminy”. 

W związku z tym, że spełniono wszystkie przesłanki warunkujące skuteczność procedury zmiany 

stopnia organizacyjnego szkoły , wnioskuje się o podjęcie ostatecznej uchwały w przedstawionej 

sprawie. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw” 1 radny 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .46.2011 została podjęta. 

 

Ad 7-5 

 Projekt uchwały w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w 

Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Białej Białej przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala . Poinformowała, że w związku z 

uchwałą nr III.31.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zamiaru 

obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi podporządkowanej 

organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej wszczęto 

czynności wskazane w art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Pismem 

Nr ZB.4421.2.2011 z dnia 14 lutego 2011r. zawiadomiono o zamiarze obniżenia stopnia 

organizacyjnego szkoły rodziców uczniów tej szkoły oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. 

Zawiadomienia wysłano listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Urzędu 

Pocztowego w Białej. Ze zwrotnych potwierdzeń odbioru wynika, że zawiadomienie dotarło do 

wszystkich osób, które powinny były zostać powiadomione o zamierzonej zmianie organizacyjnej  

szkoły do dnia 28 lutego 2011r.  

Opolski Kurator Oświaty w piśmie Nr WKW.542.22. 2011 z dnia 02.03. 2011r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły w Gostomi. 



Pismem nr ZB.4421.2.2011 z dnia 15 lutego 2011r. skierowano do Zarządu ZNP w Białej  projekt 

uchwały Rady Miejskiej w Białej  w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły w Gostomi . 

W odpowiedzi Zarząd ZNP w Białej w piśmie z dnia 14 marca 2011r. ( wpłynęło w dniu 15 marca 

2011r.) negatywnie ustosunkował się do projektu uchwały, uzasadniając, że: cyt.” pogorszą się 

warunki nauki dzieci poprzez włączenie ich do klas o większej liczebności oraz konieczność 

dojazdów. Wyniki nauczania likwidowanych placówek są dobre, warunki pracy też nie odbiegają 

od tych, jakie znajdują w dużych placówkach. Wysokie koszty utrzymania są rekompensowane 

wyższymi subwencjami, jakie należą się mniejszym szkołom z nauczaniem języka mniejszości 

narodowych. Jednocześnie likwidacja oddziałów spowoduje utratę miejsc pracy pracowników 

pedagogicznych oraz obsługi. Brak gwarancji zatrudnienia tych pracowników w innych 

placówkach oświatowych na terenie gminy”. 

W związku z tym, że spełniono wszystkie przesłanki warunkujące skuteczność procedury zmiany 

stopnia organizacyjnego szkoły , wnioskuje się o podjęcie ostatecznej uchwały w przedstawionej 

sprawie. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  1 radny 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .47.2011 została podjęta. 

 

Ad 7-6 

 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia 

w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku Białej przedstawiła Zastępca 

Burmistrza Maria Tomala . Poinformowała, że w związku z podjęciem w dniu 10 lutego 2011r. 

przez Radę Miejską w Białej uchwały nr III.34.2011 w sprawie zamiaru likwidacji dniem 31 

sierpnia 2011r. Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia z dniem 1 września 2011r. w 

Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku wszczęto czynności wskazane w art. 

59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Pismem Nr ZB.4420.3.2011 z dnia 11 

lutego 2011r. zawiadomiono o zamiarze likwidacji przedszkola rodziców wychowanków 

uczęszczających do Przedszkola w Pogórzu oraz pismem nr ZB.4420.3.2011 z dnia 15 lutego b.r. 

zawiadomiono Opolskiego Kuratora Oświaty. Zawiadomienia wysłano listem za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Urzędu Pocztowego w Białej. Ze zwrotnych 

potwierdzeń odbioru wynika, że zawiadomienie dotarło do wszystkich osób, które powinny były 

zostać powiadomione o zamierzonej likwidacji do dnia 28 lutego 2011r. W jednym przypadku 

adresat odebrał zawiadomienie w dniu 3 marca 2011, które było awizowane w dniu 16 lutego 

2011r. 

Opolski Kurator Oświaty w piśmie Nr WKW.542.20. 2011 z dnia 02.03.2011r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku. 

W dniu 15 lutego pismem nr ZB.4420.3.2011 skierowano projekt uchwały w sprawie likwidacji 

Publicznego Przedszkola w Pogórzu i utworzenia Oddziału Zamiejscowego Publicznego 

Przedszkola w Łączniku i w odpowiedzi Zarząd ZNP w Białej w piśmie z dnia 14 marca 2011r. ( 

wpłynęło w dniu 15 marca 2011r.) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie likwidacji 



tej placówki uzasadniając , że decyzja ta nie zmieni dotychczasowego prosperowania placówki i 

nie zostaną zlikwidowane miejsca pracy. 

W związku z tym, że spełniono wszystkie przesłanki warunkujące skuteczność procedury 

likwidacji przedszkola , wnioskuje się o podjęcie ostatecznej uchwały w przedstawionej sprawie. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw”  1 radny 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .48.2011 została podjęta. 

 

Ad 7-7 

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia 

w szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku Białej 

przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala . Poinformowała, że W związku z uchwałą nr 

III.35.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011r. W sprawie zamiaru likwidacji 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku ,j wszczęto czynności wskazane w art. 59 ust.1 ustawy 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Pismem Nr ZB.4421.4.2011 z dnia 14 lutego 2011r. 

zawiadomiono o zamiarze likwidacji szkoły i przekształcenia w szkołę filialną z obniżonym 

stopniem organizacyjnym rodziców uczniów tej szkoły oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. 

Zawiadomienia wysłano wysyłano listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem 

Urzędu Pocztowego w Białej. Z otrzymanych potwierdzeń odbioru wynika, że zawiadomienie 

dotarło do wszystkich osób, które powinny były zostać powiadomione o zamierzonej likwidacji do 

dnia 28 lutego 2011r. W jednym przypadku adresat odebrał zawiadomienie w dniu 03.03.2011r., 

które awizowane było w dniu 16 lutego 2011r. 

Opolski Kurator Oświaty w piśmie Nr WKW.542.17 2011 z dnia 02.03. 2011r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar likwidacji Publicznej Szkoły w Pogórzu i przekształcenia w Szkołę Filialną 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku.  

Pismem nr ZB.4421.4.2011 z dnia 15 lutego 2011r. skierowano do Zarządu ZNP w Białej projekt 

uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w 

Szkołę Filialną Publicznej Szkoły im. Filipa Roboty w Łączniku. W odpowiedzi Zarząd ZNP w 

Białej w piśmie z dnia 14 marca 2011r. ( wpłynęło w dniu 15 marca 2011r.) negatywnie 

ustosunkował się do projektu uchwały, uzasadniając, że: cyt.”.. Gdyby chodziło tylko o 

przekształcenie w filię całej szkoły to opinia byłaby inna, ale tu chodzi o likwidację oddziałów IV-

VI, opiniujemy negatywnie .Pogorszą się warunki nauki dzieci poprzez włączenie ich do klas o 

większej liczebności oraz konieczność dojazdów. Wyniki nauczania likwidowanych placówek są 

dobre, warunki pracy też nie odbiegają od tych, jakie znajdują w dużych placówkach. Wysokie 

koszty utrzymania są rekompensowane wyższymi subwencjami, jakie należą się mniejszym 

szkołom z nauczaniem języka mniejszości narodowych. Jednocześnie likwidacja oddziałów 

spowoduje utratę miejsc pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługi. Brak gwarancji 

zatrudnienia tych pracowników w innych placówkach oświatowych na terenie gminy”. 



W związku z tym, że spełniono wszystkie przesłanki warunkujące skuteczność procedury zmiany 

stopnia organizacyjnego szkoły , wnioskuje się o podjęcie ostatecznej uchwały w przedstawionej 

sprawie. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  1 radny 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .49.2011 została podjęta. 

 

Ad 7-8 

 Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z 

dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne 

osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury Białej przedstawiła Zastępca Burmistrza 

Maria Tomala .  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .50.2011 została podjęta. 

 

Ad 8 

Informację  o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2010 rok 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk. . Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 9/ 

  Informację o działalności Stacji Caritas w Białej  przedstawiła Kierownik Stacji Caritas   w 

Białej Pani Judyta Scholz.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań . 

 

 

Ad 10-1 

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych  warunków funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego przedstawiła  Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk Poinformowała, że  

podjęcie uchwały jest wymogiem wynikającym z art. 9 a ust. 15 w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 4 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie znowelizowanej ustawą o 

zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  



z dnia 10 czerwca 2010r. Zgodnie z art. 9a ust. 1 gmina podejmuje działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole 

interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz.Zgodnie z art. 9a ust. 15 Rada 

Gminy określa w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zespół interdyscyplinarny 

to grupa osób reprezentujących wskazane w ustawie instytucje zainteresowane rozwiązywaniem 

problemów związanych z przemocą w rodzinie. Zadaniem zespołu jest integrowanie i 

koordynowanie działań tych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie poprzez: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie 

temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętych przemocą, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  

w środowisku, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .51.2011 została podjęta. 

 

Ad 10-2 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2012r. przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera . Poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 20 

lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Rada Gminy może podjąć uchwałę o wyodrębnieniu w 

budżecie środków na fundusz sołecki. Uchwała taka winna być podjęta corocznie w terminie do 31 

marca poprzedzającego rok budżetowy. 

Zgodnie z w/w ustawą  warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków jest złożenie 

do burmistrza przez sołectwo wniosku, który uchwala zebranie sołeckie. 

Wniosek taki powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć ( zadań przewidzianych do realizacji na 

obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Wniosek należy złożyć do 30 

września poprzedzającego rok budżetowy. 

Zgodnie z w/w ustawą gmina otrzyma częściowy zwrot poniesionych wydatków. 

  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .52.2011 została podjęta. 

 

 

 

 

 



Ad 10-3 

 

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011  r. przedstawił Burmistrz Białej Arnold 

Hindera.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .53.2011 została podjęta. 

 

Ad 10-4 

 

 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie inkasentów, 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów przedstawił 

Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .54.2011 została podjęta. 

 

Ad 10-5 

 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przedstawił 

Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .55.2011 została podjęta. 

 

Ad 10-6 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Białej z 

dnia 27 luty 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Biała  przedstawił Inspektor ds. ochrony środowiska Norbert Ofiera .  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  



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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .56.2011 została podjęta. 

 

Ad 10-7 

 Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego przedstawił Przewodniczący 

Rady Robert Roden . Poinformował, że w związku z śmiercią radnego Pana Henryka Spyra  , 

następuje wygaśnięcie mandatu .  

Zgodnie z art. 190 ust.2 ustawy – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada najpóźniej w ciągu 3 

miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia .  

Uchwałę o wygaśnięciu mandatu przesyła się niezwłocznie wojewodzie oraz komisarzowi 

wyborczemu. Wojewoda zarządza wybory uzupełniające . W  związku z  powyższym  

przedkładam projekt w/ w uchwały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .57.2011 została podjęta. 

 

Ad 10-8 

 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność 

Burmistrza Białej przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego  2011r. wpłynęła za pośrednictwem 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Gospodarki Ziemią  skarga mieszkańców 

wsi Browiniec Polski  dotycząca działalności Burmistrza Białej w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na 

guntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza jest Rada Miejska. 

Komisja Rewizyjna jest z mocy prawa upoważniona do kontroli organów i jednostkach 

samorządowych . Wobec tego zasadne jest podjęcie stosownej uchwały zobowiązującej Komisję 

Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazania Radzie Miejskiej 

wynikających z tego postępowania wniosków. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .58.2011 została podjęta. 

 

 



Ad 10-9 

 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność 

Burmistrza Białej przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego  2011r. wpłynęła za pośrednictwem 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Gospodarki Ziemią  skarga mieszkańców 

wsi Gostomia  dotycząca działalności Burmistrza Białej w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na guntach wsi Krobusz – 

Gostomia - Solec 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza jest Rada Miejska. 

Komisja Rewizyjna jest z mocy prawa upoważniona do kontroli organów i jednostkach 

samorządowych . Wobec tego zasadne jest podjęcie stosownej uchwały zobowiązującej Komisję 

Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazania Radzie Miejskiej 

wynikających z tego postępowania wniosków. 

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 .  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .59.2011 została podjęta. 

 

Ad 10-10 

 

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

drodze   bez przetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przedstawiła Inspektor ds. 

gospodarowania nieruchomościami Dorota Małek. Poinformowała, że przedmiotem niniejszego 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej jest ustalenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Biała zbywanego na rzecz najemcy. Zgodnie z 

ustawą o gospodarce nieruchomościami - właściwy organ (burmistrz) może udzielić bonifikaty od 

ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, na podstawie uchwały rady. Z wnioskiem o  

sprzedaż najmowanego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym  

w Białej ul. Rynek 14 zwrócił się dotychczasowy najemca. W budynku znajdują się 5 lokali 

użytkowych oraz 4 lokale mieszkalne. Zbyto już dotychczas  2 lokale mieszkalne oraz 3 lokale 

użytkowe . Proponuje się udzielenie   80% bonifikaty. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .60.2011 została podjęta. 

 



Ad 10-11 

 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków  Ochotniczej 

Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę przedstawił Burmistrz 

Białej Arnold Hindera.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .61.2011 została podjęta. 

 

Ad 10-12  

 

 Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty terminu płatności 

zależności z tytułu czynszu przedstawił Burmistrz Arnold Hindera . Poinformował, że uchwała Nr 

XXXV/396/2010 Rady Miejskiej w Białej w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazanie organu do tego uprawnionego. 

Zgodnie z § 11 uchwały do udzielenia ulg, tzn. umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty należności, 

do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa, uprawniony jest: 

1. Burmistrz Białej, jeżeli kwota należności pieniężnej nie przekracza 2 000 zł, 

2. Burmistrz Białej, po zaciągnięciu opinii Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej, 

jeżeli kwota należności pieniężnych wynosi 2 001 zł do 5 000 zł, 

3. Burmistrz Białej, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Białej, jeżeli kwota należności 

pieniężnych przekracza 5 000 zł. 

Przez należność główną należy rozumieć kwotę główną zobowiązań mających charakter 

cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu 

na dzień złożenia wniosku. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IV .62.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 9/  

Radny powiatowy Janusz Siano udzielając odpowiedzi na złożoną interpelację wyjaśnił, że 

wniosek na remont drogi do Śmicza został złożony do tz. Schetynówki i po weryfikacji znajduje 

się on na liście rezerwowej . Z informacji z Urzędu Marszałkowskiego wynika , że część gmin 

wycofuje swoje wnioski na remonty dróg , co zwiększ szansę realizacji remontu drogi do Śmicza.  



Zwrócił uwagę aby wystosować pismo do Starostwa z informacją o organizacji dożynek , 

aby w trakcie remontów bieżących  dróg przygotować drogę w Śmiczu do dożynek.  

 

 

Ad 10/  

Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Joachim Kosz zam Łącznik  wnioskował aby władze gminy wyróżniły zawodników 

sekcji karate / Torokan/ klubu LKS Polonia Biała , którzy uczestniczyli w mistrzostwach świata w 

karate SHOTOKAN  FSKA  w Karpaczu w 2010 roku. Zdobyli wówczas 5 medali – 2 złote, 2 

srebrne. 1 brązowy.  

Radna Gabriela Neugebauer wnioskowała o wyczyszczenie i udrożnienie rowu i przepustów na 

drodze powiatowej w Pogórzu od posesji nr 99  Koczula Krystian do posesji nr 106 - Zając Jerzy.   

Sołtys wsi Chrzelice Pan Mirosław Dąbrowski  zgłosił zapytanie następującej treści  „ Pytanie 

dotyczy zależności dotyczącej zmiany struktury oświatowej w Gminie w przełożeniu na 

oszczędności finansowe. Wnioskuję by omawiane problemy jeśli to możliwe były podparte 

również opisem finansowym – cyfry przekonują.” 

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup  złożył wniosek następującej treści: „ wnioskuję aby zwrócić się 

do RSP Krobusz o odblokowanie drogi transportu rolnego pomiędzy Mokrą a drogą 414  mapa 3 

działka 413/28 . Obecnie zablokowana jest ona zwałami wapna od strony mokrej / własnośc RSP 

Krobusz/  a z drugiej strony szlabanem. Zablokowanie tej drogi utrudnia ruch rolnikom którzy 

mają tam swoje pola”.  

Radna Felicja Kasperek  złożyła wniosek następującej treści : „w związku z interwencją 

mieszkańca wsi Gostomia posiadającego pole w sąsiedztwie nowo powstałej drogi asfaltowej  

Solec- Olbrachcice związaną z brakiem nawierzchni asfaltowej wyprowadzonej na skrzyżowanie z 

drogą polną, co jest zrobione na jednej z takiej krzyżówek w pobliżu Olbrachcic. Skrzyżowanie 

posiada nawierzchnię asfaltową 15m. co bezpośrednio wpływa na nienanoszenie ziemi na drogę 

publiczną. Proszę o zastosowanie takiego rozwiązania na opisywanym skrzyżowaniu.” 

Sołtys wsi Browiniec Polski Manfred Sobota  złożył wniosek następującej treści: „ niniejszym , 

działając w imieniu mieszkańców wsi Browiniec Polski wnoszę o udostępnienie , przygotowanie 

kopii i wydanie dokumentacji obejmującej procedurę uchwalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego tj. uchwały Nr XXXVII/411/10              z dnia 05 listopada 2010r.” 

Sołtys wsi Grabina Pani Joanna Słowińska  wnioskowała o udrożnienie rowu przy drodze 

powiatowej w miejscowości Grabina koło szkoły biegnącej w kierunku kościoła oraz naprawę 

chodnika na tej drodze w okresie jak będzie prowadzony remont tejże drogi.  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 11/  

Przewodniczący Rady Robert Roden zamknął obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Białej.   

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

  

 


