
Protokół nr VIII/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 24 października  2011r. 

 

  Obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecni na sesji :  

radny Lidia Cziomer i radny Alfred  Krupa.   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 2/ 

Następnie 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. Informacja  o sytuacji na rynku pracy w gminie Biała. / druk Nr 1/ 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Biała./ druk Nr 2/  

9. Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w tym 

zakresie./ druk Nr 3/ 

10. Projekty uchwał w sprawie:  

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

lata 2011-2025, / druk Nr 4 zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji / 

2) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok, / druk Nr 5/ 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego , / druk Nr 6/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego , / druk Nr 7/ 

5)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii                         

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011r. / druk Nr 8/ 

6) ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Białej    

/ druk Nr 9/ 

7) ustalenia głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 

2012-2015,  / druk Nr 10/ 

8) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 2012-2015, / druk Nr 

11/ 

9) w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy na lata 2012 – 2016 / druk Nr 12/ 

10) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, / druk Nr 

13/ 

11) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała, / druk Nr 14/  
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12) zgłoszenia sołectwa Józefów do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego, / druk 

Nr 15/ 

13) określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała / druk Nr 16/ 

14) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 17/ 

15) w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej  do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 18 września  2011r. na  działalność  

Burmistrza  Białej /druk Nr 18/ 

16) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, / druk Nr 19/  

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 10 ppkt 

17, 18, 19 tj.  

17) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r. / druk Nr 22/ 

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

z tego podatku, / druk Nr 23/ 

19) o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego. / druk Nr 

24/ 

Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany do porządku obrad. 

 Wobec powyższego przewodniczący ponownie 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. Informacja  o sytuacji na rynku pracy w gminie Biała. / druk Nr 1/ 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Biała./ druk Nr 2/  

9. Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w tym 

zakresie./ druk Nr 3/ 

10. Projekty uchwał w sprawie:  

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

na lata 2011-2025, / druk Nr 4 zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji / 

2) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok, / druk Nr 5/ 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego , / druk Nr 6/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego , / druk Nr 7/ 

5)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011r. / druk Nr 8/ 

6) ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Białej 

/ druk Nr 9/ 

7) ustalenia głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na 

kadencję 2012-2015,  / druk Nr 10/ 

8) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 2012-2015, / druk Nr 

11/ 
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9) w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy na lata 2012 – 2016 / druk Nr 12/ 

10) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, / druk 

Nr 13/ 

11) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała, / druk Nr 14/  

12) zgłoszenia sołectwa Józefów do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego, / druk 

Nr 15/ 

13) określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała / druk Nr 16/ 

14) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 17/ 

15) w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej  do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 18 września  

2011r. na  działalność  Burmistrza  Białej /druk Nr 18/ 

16) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, / druk Nr 19/  

17) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r. / druk Nr 

22/ 

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

zwolnień z tego podatku, / druk Nr 23/ 

19) o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego. / druk Nr 

24/ 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie.  

 

Porządek obrad został przyjęty wraz ze zmianami jednogłośnie.  

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 26 października   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  nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 6/  

 Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje z poprzedniej 

sesji. 

 

Ad 7/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawiła  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Grażyna 

Klimko.  
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Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

Ad 8/  

 

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy przedstawił Kierownik  

Posterunku Policji w Białej Pan Andrzej Bania  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji 

 

Ad 9/  

Informację o stanie ochrony p/poż  w gminie oraz realizacji zadań w tym zakresie 

przedstawił Inspektor ds. p/poż Artur Sztechmiler. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji  

 

Ad 10 -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 13  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VIII .105.2011 została podjęta. 

 

Ad 10-2/  

 

 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 .  

„ Za” głosowało 13  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VIII .106.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 10 -3 / 

 
 Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która przedstawiła 

projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Poinformowała, że projekcie  uchwały  dokonano zmniejszenia kredytu o kwotę 70.000 zł. co 

wynika z: 

 mniejszych niż planowano do poniesienia nakładów finansowych na zadanie pn. 

doposażenie kotłowni w szkole podstawowej w Łączniku w bufor grzewczy o kwotę 

50.000 zł.  
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 mniejszych niż planowano do poniesienia nakładów finansowych na budowę drogi 

dojazdowej do pól w miejscowości Śmicz o kwotę 20.000 zł. 
 

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 13 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr VIII.107.2011 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  została 

podjęta. 

 

 

Ad 10-4/ 

 Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która przedstawiła 

projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Poinformowała, że projekcie  w  uchwały dokonano zmniejszenia kredytu o kwotę 38.000 zł. co 

wynika z ostatecznego rozliczenie zadania „Budowa budynku mieszkalnego w Białej na ul. 

Kościuszki 26-28”. 

Kredyt zaciągnięto w kwocie 212.000 zł., zamiast planowanej kwoty 250.000 zł. 

 

Łączne nakłady na w/w w poszczególnych latach wyniosły: 

- w 2009 r.  -  90.208,41 zł. 

- w 2010 r.  - 974.249,17 zł. 

- w 2011 r.  - 302.993,46 zł. 

Co daje łączną kwotę 1.367.451,04 zł. 

 
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 13 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr VIII.108.2011 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  została 

podjęta. 

 

 

Ad 10 -5 / 

 

 Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011r. przedstawiła Skarbnik Gminy 

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

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr VIII.109.2011 o zmianie  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2011r  została podjęta. 

 

Ad 10- 6 / 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady 

Miejskiej w Białej przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że zgodnie z 

zapisami ustawy o samorządzie gminnym i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych gminy należy w drodze uchwały: 

1. określić zasady dokonywania zwrotu kosztów podróży dla radnych, 

2. określić stawkę zwrotu środków za 1 km w przypadku wykonywania podróży służbowych 

własnym samochodem, 

3. wskazać wiceprzewodniczącego, który określa termin i miejsce  podróży służbowej w 

stosunku do przewodniczącego rady. 

Zgodnie z obowiązującą obecnie uchwałą rady czynności tych dokonywał wiceprzewodniczący 

Leonard Peszel. 

W związku z tym, iż z nową kadencję należy ponownie wskazać wiceprzewodniczącego proponuje 

się pozostawienie tego uprawnienia Leonardowi Peszel. 
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 13 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr VIII.110.2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady 

Miejskiej w Białej została podjęta. 

 

 

Ad 10 - 7 / 

 

 Projekt uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Regulaminu wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję  lat 20012-2015 przedstawiła Sekretarz 

Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2011r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych stanowi iż wybory ławników przeprowadza rada tajnie .  

Brak w ustawie regulacji prawnych określających procedurę tegoż głosowania.  

Zgodnie natomiast z zapisem § 56 ust. 2 Statutu Gminy Biała stosując głosowanie tajne Rada 

każdorazowo ustala sposób głosowania.  
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W związku z tym przed prowadzeniem tajnego głosowania przy wyborze ławników przedkłada się 

projekt Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 

2011- 2015 .  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i 

przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.111.2011 w sprawie  przyjęcia Regulaminu 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję  lat 2012-2015 została podjęta 

jednogłośnie .  

 

 

Ad 10-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na 

kadencję lat 2012-2015 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że Prezes 

Sądu Okręgowego w Opolu poinformował Radę Miejską w Białej w miesiącu maju 2011r. iż 

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2012-2015 ustaliło liczbę wybieranych 

ławników przez Radę Miejską w Białej, tj: 

do Sądy Rejonowego w Nysie 2 ławników z tego do Sądy Pracy 2 ławników oraz do Sądy 

Rejonowego  w Prudniku  2 ławników. 

 W miesiącu czerwcu opracowana została informacja Burmistrza Białej dotycząca wyboru 

ławników i podana do publicznej wiadomości / strona BIP-u, tablice ogłoszeń / 

 W ustawowo określonym terminie tj. do 30 czerwca 2011r. wpłynęły 2 kandydatury do 

Sądy Rejonowego w Prudniku tj. Pani Heleny Domaszewskiej i Pana Artura Sztechmilera. Nie 

wpłynęły żadne zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Pracy przy Sądzie Rejonowym w 

Nysie. 

 W dniu 8 września br.  odbyło się posiedzenie zespołu do opiniowania kandydatur na 

ławników sądowych , powołanych na mocy uchwały Rady Miejskiej w Białej z dnia                4 

lipca 2011. Zespól przeanalizował przepisy prawne dotyczące kandydatów na ławników oraz 

zgłoszenia wniesione przez poszczególnych kandydatów. Zespól uznał , że wszyscy kandydaci 

spełniają wymagania aby kandydować na ławników. Kandydatury  te zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez zespół.  

 Ponadto w miesiącu wrześniu pozyskano zgodnie z obowiązującymi przepisami od 

Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji opinie - informacje dotyczące kandydatów na 

ławników 

 Zgodnie z zapisem art. 160 §1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych ławników 

wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym. 

Następnie Sekretarz Gminy Grażyna Biały przedstawiła  opinię  o kandydatach na 

ławników wypracowany  przez zespół opiniujący tychże kandydatów.  

 

Radny Joachim Kosz zaproponował na członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenie 

głosowania tajnego wyboru ławników następujących radnych : Elżbietę Malik, Marię 

Moszczeńską i Ewę Kontnty.  

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w powyższej komisji.  
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Radni w głosowaniu jawnym również jednogłośnie przyjęli powyższe kandydatury do pracy w 

Komisji Skrutacyjnej.  

Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali wszystkim radnym  kartę  do głosowania na 

ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku.   

Następnie Radni kolejno według listy obecności oddawali otrzymaną kartę  do głosowania 

wrzucając ją  do uprzednio  zaklejonej i opieczętowanej przez Komisję Skrutacyjną urny. 

Po oddaniu wszystkich głosów komisja przystąpiła do przeliczenia głosów i sporządzenia 

protokołu z przeprowadzenia w/w wyborów.  

Przewodnicząca  Komisji Skrutacyjnej Pani Ewa Kontny  odczytała  protokół z 

przeprowadzenia wyborów na ławników.  

Protokół ten stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Rady Robert Roden  odczytał  uchwałę  Nr VIII.112.2011 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 2012-2015. 

 

Ad 10-9/ 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016 przedstawił Inspektor ds. gospodarki  

mieszkaniowej  Henryk Adamik. Poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego Rada gminy uchwala 

wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej 

5 kolejnych lat i obejmować w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, potrzeb oraz plan 

remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na 

kolejne lata, planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz 

warunki obniżana czynszu, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których jest jednym ze 

współwłaścicieli oraz opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystywania 

i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Poprzednio obowiązujący 

program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, przyjęty uchwałą Nr IV/43/07 

z dnia 27 luty 2007 r. obejmował lata 2007 – 2011.  

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i 

przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.113.2011 w sprawie  przyjęcia pięcioletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016 została podjęta 

jednogłośnie. 
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Ad 10 -10/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawiła 

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi Maria Pryszcz. Poinformowała , że 

Art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia w 

drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zawarte 

w uchwale postanowienia szczegółowo określają sposób realizacji zasad konsultowania w/w 

projektów aktów prawa miejscowego. Zgodnie art.5a ust. 1 ustawy przedmiotowe konsultacje 

muszą zostać przeprowadzone także w przypadku uchwalenia rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w uchwały. 

Niniejsza uchwała została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w formie pisemnego wyrażenia opinii poprzez przesłanie 

projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W trakcie trwania konsultacji 

wpłynęły 4 opinie od organizacji pozarządowych, takich jak: Związek Żołnierzy Wojska 

Polskiego, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia 

i Pomocy Społecznej, Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich z Chrzelic oraz Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi Gostomia. Jednakże żadna z nich nie wpłynęła na zmianę niniejszego projektu 

uchwały. 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i 

przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.114.2011 w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 

Ad 10 -11 / 

 Projekt uchwały  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała przedstawiła 

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi Maria Pryszcz. Poinformowała , że 
nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
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obowiązek określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej. Ustawa o działalności pożytku publicznego definiuje inicjatywę lokalną, 

jako formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego 

realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy gminy Biała 

bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 w/w ustawy, mogą złożyć wniosek o realizację zadnia publicznego do jednostki samorządu 

terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zakres inicjatywy lokalnej 

określa art.19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwalenie niniejszej 

uchwały uważa się za zasadne, gdyż będzie miało ogromny wpływ na ustalenie przejrzystych reguł 

współpracy mieszkańców z Urzędem Miejskim w Białej. Projekt uchwały został skonsultowany z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W trakcie trwania konsultacji 

wpłynęły 3 opinie od organizacji pozarządowych, takich jak:  

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gostomia, żadna ze zgłoszonych 

opinii nie wpłynęła na zmianę niniejszego projektu uchwały. Jednakże, w dniu 3 października 2011r. 

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli, wydał opinię, że uchwały jednostek 

samorządu terytorialnego, wydane na podstawie art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), określające 

tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej, nie są zaliczane do kategorii aktów prawa miejscowego i nie podlegają publikacji w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym. W związku z powyższym w/w projekt uchwały nie stanowi aktu 

prawa miejscowego i z uwagi na to, konsultacje uznaje się za niezasadne. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i 

przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.115.2011 w sprawie  określenia trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad 10 -12/ 

Projekt uchwały  w sprawie zgłoszenia sołectwa Józefów do Programu Odnowy Wsi 

Województwa Opolskiego przedstawiła Podinspektor ds. współpracy z organizacjami  

pozarządowymi Maria Pryszcz. Poinformowała , że W dniu 27.09.2011r. w sołectwie Józefów 

odbyło się Zebranie Wiejskie, podczas którego uprawnieni mieszkańcy wsi podjęli uchwałę Nr 

3/2011 o przystąpieniu sołectwa do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim. Do 

grupy liderów, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ( 

musi być nie mniej niż pięcio - osobowa grupa) wybrano:  

1. Sylwia Saska-Wójs – lider grupy Odnowy Wsi 

2. Małgorzata Wolan 

3. Aneta Woleń 

4. Bernadeta Klose 
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5. Tadeusz Dąbrowski 

6. Joachim Klose 

7. Bernard Rudolf 

Zebrani zostali poinformowani o prawach i obowiązkach wynikających z uczestnictwa sołectwa 

w programie. Grupa liderów wypełniła formularz dot. podstawowych danych o sołectwie 

(zgodnie z wytycznymi UMWO). Sołectwo formalnie zostanie przyjęte do programu po 

uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej. W związku z powyższym przedkłada się projekt 

uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie przystąpienia sołectwa do programu Odnowa Wsi 

w Województwie Opolskim.  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i 

przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.116.2011 w sprawie zgłoszenia sołectwa Józefów 

do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 10 -13 / 

 Projekt uchwały  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie 

gminy Biała  przedstawił Inspektor ds. Sportu Artur Sztechmiler. Poinformował, że w związku z 

wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.857), która 

zastąpiła 

dwie dotychczasowe ustawy: ustawę o kulturze fizycznej i ustawę o sporcie kwalifikowanym 

dostosowując polskie przepisy do przepisów unijnych, co daje możliwości finansowania kultury 

fizycznej przez samorządy z pominięciem ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, przedkładam projekt uchwały, która ułatwi oraz przyśpieszy procedurę dotowania 

kultury fizycznej na terenie gminy Biała, a co za tym idzie eliminuje koszty przeprowadzenia 

konkursu. 

 

Radny Joachim Kosz wnioskował o wprowadzenie w  §7 pkt 2 o następującej treści  

„ W umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez podmiot dotowany 

przesunięć między pozycjami kosztorysu do 40% istniejącej pozycji kosztorysowej. O każdorazowej 

zmianie wielkości danej pozycji kosztorysu podmiot dotowany niezwłocznie powiadamia 

Burmistrza Białej wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu 

przekraczające 40% kwoty danej pozycji kosztorysu wymaga zmiany umowy.” 

 

Wobec powyżej zgłoszonego wniosku Przewodniczący Rady Robert Roden poddał pod głosowanie 

powyższy wniosek  

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych .  

 

Radni nie wnieśli więcej  uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały wraz z uwzględnionym wniosek 

radnego Joachima Kosz  i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     
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„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.117.2011 w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania sportu na terenie gminy Biała  została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad 10 -14/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Białej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek . 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący obrad komisji  otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i 

przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.118.2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność  Burmistrza  została podjęta jednogłośnie .  

 

 

Ad 10 -15/ 

 

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

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 18 września  2011r. na  

działalność  Burmistrza  Białej przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały . Poinformowała, że 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 września  2011r. wpłynęła  skarga z dnia 18 

września  br mieszkańców ul. Prudnickiej 8 , dotycząca działalności Burmistrza Białej.  

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.  

 

Przewodniczący obrad komisji  otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i 

przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.119.2011 w sprawie upoważnienia Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego skargi z dnia 18 września  2011r. na  działalność  Burmistrza  Białej została podjęta 

jednogłośnie .  
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Ad 10 - 16 / 

 

 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  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 1 położonego w budynku mieszkalnym  w Białej 

ul. ...* zwrócił się dotychczasowy najemca. W budynku znajduje się  10 lokali mieszkalnych. 

Zbyto już dotychczas  6 lokali mieszkalnych. Proponuje się udzielenie   80% bonifikaty. 

Działka 1051/3 mapa 18 o pow. 0,1006 ha położona jest w strefie centralnej miasta. Stan 

zagospodarowania: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej. 

Uzbrojenie działki: ee, wodociąg, kanalizacja, sieć CO W planie zagospodarowania przestrzennego 

działka oznaczona jest symbolem UM- co oznacza teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 

   Budynek mieszkalny to obiekt  dwukondygnacyjny, z częściowo mieszkalnym  poddaszem, 

 częściowo podpiwniczony, po remoncie kapitalnym w latach 80-tych, wybudowany w technologii 

tradycyjnej, pokryty dachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej, 

miejscowo z nieszczelnościami. Powierzchnia użytkowa lokali przyjęta do określenia wielkości  

współudziałów wynosi 478,58 m
2
.   Lokal  mieszkalny  nr 1 położony jest na parterze ,  składa się 

z: 2 pokoi, kuchni,  łazienki z WC i   przedpokoju i sieni  o pow. użytkowej 53,83 m
2
. Rozkład 

pomieszczeń  funkcjonalny. Lokal wyposażony jest w instalacje: ee, wodociągową, kanalizacyjną  

spławną i  ogrzewanie centralne z sieci. Wartość rynkowa – lokalu mieszkalnego nr 1  wraz z  

udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem  wynoszącym 112/1000 części w działce  

1051/3 km.18 o  pow.0,1006 ha - wynosi   56 123,00zł 
 

*wyłączenie jawności informacji publicznej. 

 

 Wyłącznie w związku z ochroną danych osobowych art.26 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 

Przewodniczący obrad komisji  otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i 

przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.120.2011 w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz 

najemcy została podjęta jednogłośnie .  
 

 

Ad 10 -17/ 

 

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

Biała na 2012r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że maksymalne 

stawki ustawowe zostały zwiększone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 
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pierwszym półroczu 2011 r. tj. o 4,2%. Stawki maksymalne ogłoszone zostały w Obwieszczeniu 

Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków 

i opłat lokalnych w 2012 r.  

Proponuje się średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 5,45%. 

Przy zastosowaniu w/w stawek wzrost podatku od nieruchomości na 2012 r. wynosi 118.000 zł.  

Ponadto podatek ten zostanie powiększony o wpływy z nowo oddanych do użytku budowli i 

budynków zakładu Eco-Bionica, jest to kwota 156.000 zł. Łączny wzrost podatku od 

nieruchomości na 2012 r. wynosi 274.000 zł. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos przewodniczącemu 

Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i przedstawił pozytywne 

stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.121.2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2012r. została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad 10 -18/ 

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

transportowych oraz zwolnień z tego podatku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że godnie z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że 

stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu 

Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2012 r. 

Dodatkowo w przypadku podatku od: 

 samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 

 ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 

ton, 

 przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

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

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

ustawa określa stawki minimalne. 

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2011 wzrosły o 

wskaźnik inflacji 4,2 %. 

Minimalne stawki podatku w stosunku do roku 2011 również uległy zmianie zgodnie z 

procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w 

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

Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych 

obowiązujących w 2012 r.). Jest to wzrost stawek minimalnych o 11,29% (wynika to ze wzrostu 

kursu euro z pierwszego dnia roboczego października 2011r.- 4,3815zł. w stosunku do pierwszego 

dnia roboczego października 2010 r.-3.9370 zł.). 
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Proponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych na 2012 r. zostały 

zwiększone w stosunku do stawek z roku 2011 o 5,45 %, czyli o średni wskaźnik, o jaki 

zwiększono podatek od nieruchomości. 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos przewodniczącemu 

Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i przedstawił pozytywne 

stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" 1      

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.122.2011 w sprawie ustalenia na terenie Gminy 

Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku została podjęta. 

 

 

Ad 10 -19/ 

 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że  z dniem 1 lipca 2011 r. 

weszła w życie ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, która zmieniła m.in. 

treść art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12.01.19941 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Ustawa zmieniła brzmienie tego artykułu z: "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" na "związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń". 

W związku z powyższym należy doprecyzować zapisy ustawowe w tym zakresie do wzorów 

formularzy deklaracji i informacji podatku od nieruchomości, które określone zostały w drodze 

uchwały rady. 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos przewodniczącemu 

Komisji Oświaty... , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji i przedstawił pozytywne 

stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII.123.2011o zmianie uchwały w sprawie 

określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od 

nieruchomości , rolnego, leśnego została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 11/ 

 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 
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Ad 12/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden  odczytał informacje właściwych Urzędów 

Skarbowych, Burmistrza Białej oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach 

majątkowych osób do tego zobowiązanych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

 

 

 

 

Radny Jacek Czerwiński  w imieniu mieszkańców wnioskował o wyczyszczenie kloszy lamp w 

obrębie rynku w Białej. 

Radny Ryszard Hanko   złożył wniosek  o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Białej - terenu prawej strony ul. Świerczewskiego z zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na zabudowę zagrodowo – mieszkaniową.  

Radny Jan Malek  wnioskował o udrożnienie kanalizacji burzowej i studzienek kanalizacyjnych 

na drodze w kierunku kościoła w miejscowości Prężyna.  

Radny Robert  Roden -  zwrócił się z wnioskiem następującej treści: 

„ w związku z zgłoszeniami rodziców o niepunktualnym dowozie dzieci do szkół oraz łamaniu 

przepisów ruchu drogowego związanego z dozwoloną prędkością autobusu wnoszę o 

przeprowadzenie kontroli realizacji umowy dowozu dzieci do szkół w całej gminie i 

wyegzekwowaniu bezpiecznego i punktualnego dowozu dzieci na zajęcia lekcyjne”. 

Sołtys Wsi Józefów Walter Czaja   wnioskował o załatanie ubytków na odcinku  drogi  

powiatowej Biała - Józefów – Dobroszowice. 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera  zwrócił się do wszystkich sołtysów i  radnych  że do                 

10  listopada br. należy zgłosić chęć organizacji dożynek w 2012 . Poinformował, że istnieje duże 

prawdopodobieństwo zorganizowania dożynek powiatowych przez Gminę Biała.  

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 13/ 

  

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

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

 
 


