
Protokół nr IX/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 30 listopada  2011r. 

 

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

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

Gabriela Neugebauer 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2012 rok. / druk Nr 1/ 

2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie / druk Nr2/ 

3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała 

na 2012r. / druk Nr 3/  

4) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych / druk Nr 4/  

5) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 

w gminie Biała . /druk Nr 5/ 

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

na lata 2011-2027, /druk Nr 6 /  

7) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok, /druk Nr 7 / 

8) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej. / druk Nr 8/ 

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Białej przy ulicy Kościuszki / druk Nr 9/  

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie.  

 

Radny Leonard Peszel jako przewodniczący Klubu Radnych Mniejszość Niemiecka wnioskował o 

wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7 ppkt 10,  projektu uchwały w sprawie  obniżenia 

średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku. / druk 

Nr 10/  
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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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2012 rok. / druk Nr 1/ 

2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie / druk Nr2/ 

3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Biała na 2012r. / druk Nr 3/  

4) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych / druk Nr 

4/  

5) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami w gminie Biała . /druk Nr 5/ 

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2011-2027, /druk Nr 6 /  

7) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok, /druk Nr 7 / 

8) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej. / druk Nr 8/ 

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Białej przy ulicy Kościuszki / druk Nr 9/  

10) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego 

w 2012 roku. / druk Nr 10/  

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wolne wnioski. 

10. 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/  

 Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje z poprzedniej 

sesji. 
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Ad 6/ 

 Interpelacje  zgłosił : 

Radny Leonard Peszel zwrócił się o wyjaśnienie czy odcinek ul. Góra Wolności zostanie pokryty 

asfaltem , ze względu na osobę poruszającą się na tym odcinku ulicy na wózku inwalidzkim. 

Wyrównanie nawierzchni ulicy ułatwiłoby poruszanie się tej osobie.  

 

 

Ad 7- 1/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2012 rok. przedstawiła podinspektor ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi Maria Pryszcz. . 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 IX..124.2011 została podjęta. 

 

 

 

Ad 7-2/ 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przedstawiła Kierownik OPS w Białej Pani Lila 

Krawczyk . 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 „ 1 radny 

Uchwała Nr IX..125.2011 została podjęta. 

 

 

 

Ad 7-3/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Biała na 2012r. przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Alkoholowych 

Magdalena Honisch . 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 IX..126.2011 została podjęta. 
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Ad 7-4/ 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych przedstawiła podinspektor ds. działalności gospodarczej  i podatków 

Magdalena Honisch . 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 IX..127.2011 została podjęta. 

 

 

 

Ad 7-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi 

oraz dziennymi opiekunami w gminie Biała przedstawiła podinspektor ds. Handlu i podatków 

Magdalena Honisch . 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 IX..128.2011 została podjęta. 

 

Ad 7-6 
 

 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 IX.129.2011 została podjęta. 

 

Ad 7-7/  

 

 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 
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Uchwała Nr IX .130.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 7-8 / 

 

 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 . 

 

Radna Elżbieta Malik wypowiadając się jako osoba skarżąca uznała , że nie może się 

pogodzić z stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznającej skargę jako bezzasadną z uwagi na fakt , 

że nikt z członków komisji nie była na wizji lokalnej . 

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" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Radna Elżbieta Malik nie brała udziału w głosowania ze względu na interes prawny – jena z osób 

skarżących. 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr IX..131.2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność  Burmistrza  została podjęta jednogłośnie .  

 

 

Ad  7-9 / 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Białej przy ulicy Kościuszki  przedstawiła  Inspektor ds. 

Gospodarki Nieruchomościami Dorota Małek   

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 IX..132.2011 została podjęta jednogłośnie .  
 

 

Ad 7-10 / 

 

 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.  przedstawił radny Klubu Mniejszość Niemiecka Leonard 

Peszel. Poinformował, że członkowie klubu Mniejszość Niemiecka wnioskują o podjęcie w/ w 

uchwały ze względu na fakt , że ościenne gminy obniżyły stawkę podatku rolnego oraz na fakt 

obniżenia stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Zaznaczył również , 
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że stawka podatku jest drastycznie podwyższona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wnioskował o obniżenie kwoty z 74,18 zł za 1dt. do kwoty 69,90  zł za 1dt. 

Radny Joachim Kosz stwierdził, że jest wielkim nieporozumieniem , że w/w projekt uchwały 

wszedł pod obrady sesji , gdyż jest jedna osoba lobująca rolników i to bierze się pod uwagę. 

Zaznaczył,  że nie jest przeciwny obniżeniu podatku rolnego tylko formie jaką zastosowano do 

wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały o obniżenie stawki podatku rolnego. 

Stwierdził, że jako rada daliśmy przyzwolenie Burmistrzowi Białej do polityki podatkowej a tu 

stosuje się partykularne interesy ludzi . Zatraca się interes społeczny a widzi się tylko koniec 

swojego nosa  Stwierdził dalej , że ustawa o finansach publicznych również na s obliguje do 

przestrzegania polityki finansowej.  

Przewodniczący Rady Robert Roden poinformował, że obniżenie podatku jest w granicach 6% i na 

ostatniej sesji pozostałe podatki też zostały obniżone w tych granicach. Obniżenie podatku od 

nieruchomości i od środków transportowych skutkowało obniżeniem budżetu gminy Biała o około 

340 tys. zł. a podatku rolnego około 200 tyś zł.   

Radna Ewa Kontny zwróciła się z zapytaniem w jakich wysokościach zostały obniżone podatki w 

gminach ościennych  

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował , że Gmina Lubrza obniżyła podatek do kwoty 68 

zł, Głogówek 69 zł  a gmina Korfantów obniża podatek na sesji w dniu dzisiejszym.  

 

  

Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  

„przeciw" 3 radnych      

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr IX..133.2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od 

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

 

 

Ad 11/ 

 

Burmistrz Białej udzielając odpowiedzi na interpelacje wyjaśnił, że osoba zamieszkująca przy ul 

Góra Wolności a poruszająca się na wózku inwalidzkim może poruszać się swobodnie chodnikiem, 

który był wykonany pod potrzeby osoby niepełnosprawnej. Stwierdził, że byłoby barbarzyństwem 

zaasfaltowanie części historii  średnowiedcznej zabudowy śródmieścia Białej .  

 

Ad 12/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Joachim Kosz poinformował radnych , że Zespoły  „ Seniores” z Łącznika  z Chrzelic zajęły 

pierwsze miejsca na przeglądzie zespołów mniejszościowych w Walcach oraz zaprosił wszystkich 

obecnych na sesji na imprezy organizowane w miesiącu grudniu przez MGOKSTiR w Białej.  

 

Przewodniczący Rady Robert Roden  odczytał informacje właściwych Urzędów 

Skarbowych, Wojewody Opolskiego  o złożonych oświadczeniach majątkowych osób do tego 

zobowiązanych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 
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   Sołtys Wsi Grabina Joanna Słowińska zam. Grabina 49 wnioskowała o ustawienie na 

skrzyżowaniu  koło sklepu  w Grabinie znaku informującego o kierunku jazdy do kościoła,  na 

cmentarz, do Domu pomocy Społecznej i  do szkoły. 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 13/ 

  

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

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

 
 

 


