
Protokół nr VII/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 5 września  2011r. 

 

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

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

Malek i  Ryszard Hanko i Felicja Kasperek   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. 12
30

. 
 

Ad 4/ 

Przewodniczący Rady 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.  Przedstawienie  informacji Burmistrza Białej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała  i o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  / druk Nr 1/ 

-  zaopiniowanie projektu uchwały w w/w sprawie./ druk Nr 1a/ 

8.  Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie Biała do roku  

      szkolnego 2011-2012, oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 / druk Nr 2/    

9.    Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata   

2011-2027, / druk Nr 3 - projekt uchwały zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji/ 

2)  zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok, / druk Nr 4/ 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 5/ 

4)  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała / druk Nr 6/ 

5)  zmiany Statutu Gminy Biała / druk Nr 7/ 

6) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 

dzień 9 października 2011r./ druk Nr 8/ 

7) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej / druk Nr 9/ 

8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy, / druk Nr 10/  

9) wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu / druk Nr 11/ 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie.  

 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskowała o następujące  zmiany w  porządku obrad : 

 wykreślenie w pkt 7 ppkt. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji o 

przebiegu wykonania Budżetu Gminy Biała i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  

 wykreślenie  w pkt 9 ppkt 4 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej w Gmin  
 wprowadzenie w pkt 9 ppkt 10 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi z 

dnia 25 sierpnia 2011 r. złożonej przez Radcę Prawnego  Pana Norberta Klimas, jako 

pełnomocnika Pana Adriana Harnysa zam. Browiniec Polski  na uchwałę  XXXVII/411/10 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu 



 2 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

Browiniec Polski – Rostkowice- Wilków.  

 wprowadzenie w pkt 9 ppkt 11 dotyczącego  podjęcia uchwały w sprawie  upoważnienia 

Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego  skargi z 

dnia 25 sierpnia 2011r. na działalność Burmistrza Białej.   

 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji według zgłoszonych zamian : 

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.  Przedstawienie  informacji Burmistrza Białej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała   

         o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  / druk Nr 1/ 

8. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie Biała do roku  szkolnego   

          2011-2012, oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 /druk Nr 2/    

9.    Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na  

    lata   2011-2027, / druk Nr 3 / 

2)  zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok, / druk Nr 4/ 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 5/ 

4) zmiany Statutu Gminy Biała / druk Nr 7/ 

5) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP 

zarządzonych na dzień 9 października 2011r./ druk Nr 8/ 

6) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej / 

druk Nr 9/ 

7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy, / druk Nr 10/  

8) wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu / druk Nr 11/ 

9) przekazania skargiz dnia 25 sierpnia 2011 r. złożonej przez Radcę Prawnego Pana Norberta 

Klimas, jako pełnomocnika Pana Adriana Harnysa zam. Browiniec Polski  na uchwałę  

XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

Browiniec Polski – Rostkowice- Wilków.  

10) upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego  skargi z dnia 25 sierpnia 2011r. na działalność Burmistrza Białej.  

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie.  

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag i przyjęty został jednogłośnie. 

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu  4 sierpnia  2011r. .  został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 
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Ad 4/ 

  Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie między 

sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5/ 

 Interpelacje  nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 6/  

 Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje z poprzedniej 

sesji. 

 

 

Ad 7/  

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.   

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 Radni   po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęli bez uwag i zastrzeżeń 

sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. stwierdzając, że gospodarka finansowa 

przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Radni  do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag i w drodze 

głosowania  zatwierdzili projekt uchwały w sprawie przyjęcia w/w sprawozdania  jednogłośnie.  

  

Ad 8/  

 

 Informację  o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie Biała do roku  szkolnego 2011-2012, 

oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria 

Tomala. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

 

 

Ad 9 -1 / 
 

 Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2011-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII .95..2011 została podjęta. 

 

 

Ad 9-2/  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011rok przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. 
 Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
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„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VI .96.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 9-3/  

Przewodniczący oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która przedstawiła projekt 

uchwały o zmianie uchwały  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Poinformowała, że 

zmiana uchwały wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa dróg 

gminnych publicznych ulic (Kochanowskiego, Eichendorfa, Asnyka i Św. Kamila) w Białej w celu 

poprawy bezpieczeństwa na drogach”. 

W związku z powyższym dokonana będzie korekta budżetu: 

1) zmniejszone zostaną łączne wydatki o kwotę 278.453 zł. 

2) zmniejszone zostaną przychody (kredyt) o kwotę 400.000 zł. 

Dochody z tytułu dofinansowania (dotacja z budżetu) może być dokonana po otrzymaniu dyspozycji 

Wojewody. Równocześnie o tą kwotę zostaną pomniejszone wydatki. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII .97.2011 została podjęta. 

    Ad 9-4/  

Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna 

Biały. Poinformowała, że załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Biała określa jednostki organizacyjne 

jakie funkcjonują na terenie naszej gminy. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie 

organizacji placówek oświatowych w gminie zachodzi konieczność zaktualizowania w Statucie 

wykazu jednostek organizacyjnych , które zostały utworzone na terenie naszej gminy. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII .98.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 9-5/ 

 

 Projekt uchwały utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP 

zarządzonych na dzień 9 października 2011r. przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały.   

  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 
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„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII .99.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 9-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i pracowników Urzędu 

Miejskiego w Białej przedstawiła Zastępca Przewodniczącej  Komisji Rewizyjnej Ewa Kontny.   
   

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII 100.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 9-7/ 

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

drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przedstawiła Inspektor ds. 

Gospodarki Nieruchomościami Dorota Małek. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII .101.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 9-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu 

czynszu przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk  
 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

„ Za” głosowało12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII .102.2011 została podjęta. 

 

 

 

  Ad 9-9/ 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przekazania skargi z dnia 25 sierpnia 2011 roku, 

złożonej przez Radcę Prawnego Pana....*, jako pełnomocnik Pana ...* zam. ...*, na uchwałę nr 
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XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec 

Polski - Rostkowice - Wilków  przedstawił Radca Prawny Tadeusz Chrobak . 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 

„ Za” głosowało12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII .103.2011 została podjęta. 

 

Ad 9-10/ 

 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 maja 2011r. dotyczącej 

działalności Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej, przedstawiła Sekretarz Gminy  

Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

 „ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII .104.2011 została podjęta. 

 

Ad 10/ 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 11/ 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radna Maria Moszczeńska  zgłosiła wniosek następującej treści: 

Wnioskuję o przygotowanie projektu uchwały na najbliższą sesję o wyłączeniu z programu 

kanalizacji Gminy Biała tych miejscowości , które nie będą podłączone do oczyszczalni ścieków w 

Białej. Brak takiego aktu uniemożliwia mieszkańcom między innymi Łącznika, Mokrej i innych 

uzyskania przez inwestora przydomowej oczyszczalni ścieków dofinansowania z Funduszu Ochrony 

Środowiska, co umożliwiają nowe przepisy prawne / nawet do 90% kosztów budowy/ 

   Sołtys Wsi Browiniec Polski Manfred Sobota  wnioskował o załatanie ubytków na odcinku  drogi  

powiatowej Solec - Browiniec Polski. 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 12/  

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

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

  

 


