
Protokół nr XIII/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 26 kwietnia  2012 r. 

 

  Obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

radni  Alfred  Krupa, Ryszard Hanko i 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. 11
30

. 
 

Ad 2/ 

 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 stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2011r. / druk 

Nr 1/  

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Biała. / druk Nr 2/  

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

2011r. / druk Nr 3/  

10. Sprawozdanie Burmistrza Białej z realizacji „ Rocznego programu współpracy Gminy Biała z 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 rok” / druk Nr 4/ 

11. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Biała.        / druk Nr 5/ 

2) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Biała. /druk Nr 6/ 

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

lata 2012-2027, / druk Nr 7 / 

4) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok, / druk Nr 8 / 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 

inkasentów. / druk Nr 9/ 

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Biała na 2012r. / druk      Nr 10 

7) włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku do zespołu 

Szkolno Przedszkolnego w Łączniku / druk Nr 11/ 

8) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Białej o likwidacji jednostki organizacyjnej „Miejsko 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej” i utworzeniu instytucji 

kultury „ Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej”  / druk 

Nr 12/ 



 2 

9) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 5 marca 2012r, na działalność 

Burmistrza Białej. / druk    Nr 13/ 

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie.  

 

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian. 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 lutego  2012r.   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 wnioski zgłoszone  na ostatniej sesji . 

 

Ad 6/ 

 Interpelacje nie zostały  zgłoszone.  

 

Ad 7/ 

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

przedstawiła Z-ca Kierownika OPS w Białej Teresa Suchodolska . Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 8/ 

 

 Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Biała przedstawiła Z-ca Kierownika OPS         

w Białej Teresa Suchodolska. Informacja ta 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/ 

 Sprawozdanie Burmistrza Białej z realizacji „ Rocznego programu współpracy Gminy Biała 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 rok” przedstawiła Podinspektor ds. 
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Współpracy z organizacjami pozarządowymi Maria Dryszcz.  

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań . 

 

Ad 11- 1/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Biała.  przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

Aleksandra Sokołowska.  Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

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

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIII.165.2012 została podjęta. 

 

Ad 11-2/       

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała przedstawiła Podinspektor ds. 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi Maria Dryszcz.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

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

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIII.166.2012 została podjęta 

 

Ad 11-3/ 

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

finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

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

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIII.167.2012 została podjęta. 
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Ad 11-4/ 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok, 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

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

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIII.168.2012 została podjęta. 

 

 

    Ad 11-5/ 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności 

dla inkasentów przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

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

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIII.169.2012 została podjęta. 

 

 

Ad 11-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2012r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

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

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIII.170.2012 została podjęta. 

 

Ad 11-7/ 

 Projekt uchwały w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 

w Łączniku do zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łączniku przedstawił Burmistrz Białej Arnold 
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Hindera . Poinformował, że realizując postanowienia  uchwały  Nr X.140.2011 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie  zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Kochanowskiego w Łączniku do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku , wystąpiono  

pismem z dnia 09.01.2012r. do  Opolskiego Kuratora Oświaty Publicznego Opolu o wyrażenie 

zgody na włączenie Gimnazjum w Łączniku  w strukturę  już istniejącego  Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Publicznego Łączniku oraz do Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w 

Łączniku , Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedzkolnego w Łączniku  i Zarządu Związku 

Nauczycielstwa  Polskiego o zaopiniowanie projektu Aktu Założycielskiego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 44a.  

        Opolski Kurator Oświaty w piśmie  Nr WKW.542.22.2012 z dnia 14.02.2012r.  wyraziła 

pozytywną opinię włączenia Publicznego Gimnazjum w Łączniku w strukturę już funkcjonującego 

Zespołu. Otrzymano również pozytywne opinie  w sprawie projektu Aktu założycielskiego: Rada 

Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Łączniku – pismo Nr PGŁ.0712.-01.2012  z dnia 

31.01.2012r, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku – pismo Nr 

SZP.Ł.0717.1.2012  z dnia 6.02.2012r. oraz Zarząd ZNP w Białej – pismo z dnia 24 stycznia 

2012r.  

W związku z pozytywną opinią zainteresowanych instytucji i organów w sprawie włączenia 

Publicznego Gimnazjum w Łączniku w strukturę istniejącego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w 

Łączniku i  pozytywnego zaopiniowania przez te organy  projektu Aktu założycielskiego Zespołu, 

przedkłada się projekt niniejszej uchwały.  

 Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

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

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIII.171.2012 została podjęta. 

 

 

Ad 11-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Białej o likwidacji jednostki 

organizacyjnej „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej” i 

utworzeniu instytucji kultury „ Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w 

Białej” przedstawił Dyrektor MGOKSTiR w Białej Rafał Magosz . Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

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

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIII.172.2012 została podjęta. 
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Ad 11-9/ 

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

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 5 marca 2012r, na 

działalność Burmistrza Białej przedstawił Przewodniczący rady Robert Roden . Poinformował, że 

do Biura Rady Miejskiej w Białej w dniu 5 marca   2012r. wpłynęła  skarga  z dnia 5 marca br.  

Pana Pawła Styczyńskiego , 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.  

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

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

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIII.173.2012 została podjęta. 

 

 

Ad 12 /  

Interpelacje nie zostały zgłoszone.  

  

Ad 13/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

  Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała o załatanie dziury na drodze gminnej                       

w miejscowości Pogórze  /odcinek drogi w kierunku szkoły/ 

  Sołtys wsi Mokra  Karol Biskup   zwrócił się o podanie informacji  jakie gmina ponosi koszty    

w związku z oddaniem bezpańskiego psa do schroniska . 

Sołtys Wsi Józefów Walter Czaja wnioskował o wyremontowanie drogi powiatowej od Białej 

przez Józefów do Dobreszowic.  

    

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 14/ 

  

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

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 
 


