
Protokół nr XV/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 03 sierpnia   2012 r. 

 

 

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

Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 12 radnych na obecny stan rady 15 

radnych . Nieobecni usprawiedliwieni  radni  Alfred  Krupa, Ewa Kontny , Jan Malek.  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

. 

 

Porządek obrad obejmował: 

 

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 i zapytania. 

7. Informacja o działalności  Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2011r./ druk Nr 1 / 

8. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

na terenie miasta i gminy Biała, / druk Nr 2/ 

2) podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu ./ druk Nr 3 / 

3) podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i 

siedzib obwodowych komisji wyborczych ./ druk Nr 4/ 

4) zmiany Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej ./ druk Nr 5 / 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego  wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw a także zasady 

przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała ./ 

druk Nr 6/ 

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/321/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 

2006r.w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizację innych 

zadań statutowych szkoły./ druk Nr 7/ 

7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Biała  przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 

z budżetu Gminy Biała . ./ druk Nr 8/ 

8) 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 / 

9) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi z dnia 

20 lipca 2012 roku złożonej przez Radcę Prawnego Pana ... , jako pełnomocnika Pana  ...., 



na uchwałę nr XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz  – Gostomia – Solec ./ druk Nr 10/ 

10) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Opolu skargi z dnia 

20 lipca 2012 roku złożonej przez Radcę Prawnego Pan ..., jako pełnomocnika Pana  ...*, 

na uchwałę nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku 

w sprawie  chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice ./ druk Nr 11/ 

11) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012-2019 ./ druk Nr 12/ 

12) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych  na rzecz najemcy. ./ druk Nr 13/ 

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

mieszkalnego na rzecz najemcy. ./ druk Nr 14 / 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie.                                                                                                     

 

 
Ad 2/ 

 Burmistrz Białej wnioskował o wykreślenie w pkt 8 ppkt 11 z porządku obrad. 

Do przedstawionego porządku nie wniesiono więcej zmian. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek Burmistrza.  

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący rady ponownie przedstawił porządek obrad po zmianach.  

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 i zapytania. 

7. Informacja o działalności  Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2011r./ druk Nr 1 / 

8. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków na terenie miasta i gminy Biała, / druk Nr 2/ 

2) podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu ./ druk Nr 3 / 

3) podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i 

siedzib obwodowych komisji wyborczych ./ druk Nr 4/ 

4) zmiany Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej ./ druk Nr 5 / 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego  wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw a także 

zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Biała ./ druk Nr 6/ 

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/321/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 

2006r.w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizację innych 

zadań statutowych szkoły./ druk Nr 7/ 



7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Biała  przez osoby prawne i inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 

udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała . ./ druk Nr 8/ 

8) 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 / 

9) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi 

z dnia 20 lipca 2012 roku złożonej przez Radcę Prawnego Pana Norberta Klimas , jako 

pełnomocnika Pana  Franciszka Langfort  zam. Gostomia 22, na uchwałę nr 

XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji 

farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz  – Gostomia – Solec ./ druk Nr 10/ 

10) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Opolu skargi 

z dnia 20 lipca 2012 roku złożonej przez Radcę Prawnego Pana Norberta Klimas , jako 

pełnomocnika Pana  Adriana Harnys  zam. Browiniec Polski 21, na uchwałę nr 

XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie 

 chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji 

farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice ./ druk Nr 11/ 

11) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy. ./ druk Nr 13/ 

12) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. ./ druk Nr 14 / 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie.                                                                                                     

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 czerwca  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 zgłosili: 

 

Radny Leonard Peszel zgłosił interpelację w sprawie : koło przystanku autobusowego w 

miejscowości Śmicz jest zapadnięty asfalt oraz w tym samym rejonie kruszy się pobocze drogi.  

 

Radny Joachim Kosz – zwrócił się z zapytaniem kiedy rozpocznie się remont dróg e naszej 

gminie.  

 

 

Ad 7/ 

 



Informację  o działalności  Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2010r.przedstawił Prezes 

Władysław Podróżny. 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Ad 8 - 1/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała przedstawił Kierownik Referatu 

Gospodarki komunalnej i Inwestycji  Aleksandra Sokoowska . Poinformowała, że obowiązek 

wprowadzania taryf wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Z 2006r., Nr 123, poz.858 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie określenia taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Z 2006r., Nr 127, poz.886 z późn.zm.). 

W dniu 22 czerwca 2012 roku, Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. ul. Prudnicka 43, 

złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Wniosek został złożony w terminie, zgodnie z art. 24 pkt. 2 ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wraz z wszystkimi 

wymaganymi załącznikami. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych na lata 2012 – 2012, stanowiący załącznik do wniosku, nie uległ zmianie i jest 

nadal obowiązującym dokumentem, zgodnie z Uchwałą Nr IV.82.2011 Rady Miejskiej w Białej z 

dnia 4 sierpnia 2011 r. Wraz z wnioskiem przedstawiono szczegółową kalkulację cen i stawek 

opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie miasta i Gminy Biała 

na okres od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013 r. W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów 

związanych ze świadczeniem w/w usług oraz planowanych wydatków inwestycyjnych, 

określonych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które 

to czynniki mają bezpośredni wpływ na ceny dostarczanej wody i odprowadzanie ścieków, 

Burmistrz Białej wnioskuje o zatwierdzenie proponowanych stawek oraz opłatę abonamentową na 

lata 2012-2013. W porównaniu do taryf obowiązujących w poprzednim okresie tj. od września 

2011r. do 31 sierpnia 2012r., wzrost poszczególnych opłat jest następujący:  

za dostarczaną wodę wzrost opłaty za m³ wynosi 5,99 %,  

za odprowadzane ścieki wzrost opłaty za m³ wynosi 3,05%,  

stawka opłaty abonamentowej pozostała bez zmian.  

Proponowane ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z miasta i gminy Biała. 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, proponowana taryfa obejmuje cenę za wodę zużytą do 

zasilania publicznych fontann i na cele p-pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów 

zielonych.  

 



 

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 11 radnych  

„przeciw" nie było  

„ wstrzymało się" 1   

Uchwała Nr XV.189.2012  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała została podjęta. 

 

Ad 8 - 2/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna 

Biały . Poinformowała, że Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy jako kompleksowy akt 

prawny dot. zasad i trybu przeprowadzania wszelkich wyborów wprowadza m.in. 

jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin .Zgodnie z art. 418 Kodeksu 

wyborczego, w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej 

miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.Termin w jakim należy dokonać podziału 

gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze został określony przez ustawę z dnia 5 stycznia 

2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.Art. 13 tejże ustawy stanowi iż rada 

gminy dokona podziału na okręgi wyborcze w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej 

ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2012r.Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi uwzględnia się 

liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców w gminie na koniec kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi (w naszym przypadku na 

dzień 30 czerwca 2012r).  

Sposób ustalania liczby radnych określa natomiast art. 17 ustawy o samorządzie gminnym, 

zgodnie z którym w gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15.Podziału gminy na 

okręgi dokonuje się przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez 

podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych do rady.Następnie liczbę 

mieszkańców w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z 

zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeśli ułamek 

liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu 

mniejszego niż ½.. 

 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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XV.190.2012  została podjęta. 

 
 

 

 

 

 



Ad 8 - 3/ 
 

 Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania i ustalenia ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Poinformowała, że Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady 

gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od 

dnia ustalenia nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. 

Na sesji Rada Miejskiej w Białej w dniu 3 sierpnia br przedłożony zostanie projekt uchwały o 

podziale gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

Dotychczas w Gminie Biała utworzonych jest 16 stałych obwodów głosowania. 

Po dokonaniu nowego podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych nie 

zachodzi konieczność tworzenia nowych obwodów głosowania a jednie dokonanie zmian w 

granicach dwóch obwodów głosowania , dostosowując do nowych granic okręgów tj. okręgu nr 

11 i 12. Proponowane poniżej zmiany ( w porównaniu do dotychczasowego podziału) to: 

 w związku z utworzeniem okręgu nr 12 obejmującego teren Śmicza i Miłowic ,wyborcy z 

tych miejscowości głosować będą w obwodowej komisji wyborczej w Śmiczu. 

 natomiast w okręgu nr 11 ( obejmującego 2 obwody głosowania – Prężyna i Kolnowice) z 

obwodu głosowania mającego siedzibę w Kolnowicach wyłączono Miłowice. 

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obecnie obowiązek określenia w uchwałach o 

podziale na obwody glosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych, wyznaczono je w tych samych 

siedzibach co dotychczas ( określanych zarządzeniem Burmistrza), za wyjątkiem siedziby komisji 

w Pogórzu. Obecnie proponuje się siedzibę obwodowej komisji wyborczej w wyremontowanej 

remizie OSP, w zamian za budynek Szkoły Podstawowej w Pogórzu.Analizując relację miedzy 

granicami obwodów głosowania a okręgami wyborczymi należy zwrócić uwagę, iż w granicach 

obwodów 5 i 6 są po 2 okręgi wyborcze natomiast w granicach okręgów nr 11, 14 i 15 utworzone 

są po 2 obwody głosowania. W/w projekt podziału Gmin y Biała na stałe obwody głosowania 

został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Opolu. Działając na 

podstawie art.. 12 § 2 Kodeksu wyborczego i art. 14 Przepisów wprowadzających Kodeks 

wyborczy przedkładam Wysokiej Radzie projekt podziału Gmina Biała na stałe obwody 

głosowania. 
 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XV.191.2012  została podjęta. 

 
 



Ad 8 - 4/ 
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej 

przestawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały.  

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XV.192.2012  została podjęta. 

 
 

Ad 8 - 5/ 
 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego  

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw a także zasady 

przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała przedstawił 

Burmistrz Białej Arnold Hindera. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu 
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego 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 XIV.193.2012  została podjęta. 

 
 

Ad 8 - 6/ 
 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/321/06 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 30 czerwca 2006r.w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie 

pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizację innych 

zadań statutowych szkoły przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera. 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XIV.194.2012  została podjęta. 



 
 

Ad 8 - 7/ 
 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Biała  przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu 

Gminy Biała przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera. 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XV.195.2012  została podjęta. 

 
 

Ad 8 - 8/ 
 

 Projekt uchwały w sprawie 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 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu 
 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XIV.196.2012  została podjęta. 

 
 

Ad 8 - 9/ 
 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu skargi z dnia 20 lipca 2012 roku złożonej przez Radcę Prawnego 

Pana ...* , jako pełnomocnika Pana  .....*, na uchwałę nr XXXVII/409/10 Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz  – Gostomia – Solec 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

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 12 radnych  



„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XIV.197.2012  została podjęta. 

 
 

Ad 8 - 10/ 
 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow 

Opolu skargi z dnia 20 lipca 2012 roku złożonej przez Radcę Prawnego Pana ....*, jako pełnomocnika Pana  

.... *, na uchwałę nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie 

 chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na 

gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XIV.198.2012  została podjęta. 

 
 

Ad 8 - 12/ 

 

 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 .  

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 12 radnych  

„za" głosowało 12  radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XV.199.2012  została podjęta. 

 

Ad 8 - 12/ 

 

 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 . 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. 

 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały pod wykreślenie  



Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XV.200.2012  została podjęta. 

 

 

Ad 9/ 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera odpowiadając na interpelację radnego Joachima Kosz 

poinformował, że roboty na drogach gminnych rozpoczną się od następnego tygodnia.  

Radny Leonard Peszel otrzyma odpowiedz  na piśmie. 

 

Ad 13 

 

 Wolne wnioski zgłosili: 

  Radny Jacek Czerwiński  wnioskował o: 

-  zabezpieczenie odcinka chodnika przy ul. Opolskiej bezpośrednio w sąsiedztwie z   

   Ośrodkiem Zdowia . Za skrajnią jezdni znajduje się przepaść – różnica w terenie około          

   10 cm. Chodnik jest często używany przez mieszkańców i powyższe uszkodzenie stwarza   

   niebezpieczeństwo. 

-  w imieniu mieszkańców  ul. Plac Zamkowy w Białej o montaż dodatkowej ławki na placu  

   zabaw przy ul. Plac zamkowy w Białej.  

- wyremontowanie studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy drodze 

gminnej okolice poseji Schinke Walter , a budynkiem po siostrach zakonnych  ul. Kilińskiego. 

Obecny stan techniczny tejże studzienki jest niebezpieczny dla przechodniów.  

 

Radny Ryszard  Hanko  wnioskowała na prośbę i interwencję Pani Renaty Licznar zam Biała ul 

Kilińskiego 24/2 o remont jej obecnie zamieszkałego lokalu mieszkalnego lub zamianę 

mieszkania. Wnioskował również o remont na ul Szynowice w Białej obok posesji Nowakowski i 

Hanko zapadniętej studzienki . 

 

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała  o modernizację drogi wojewódzkiej w 

miejscowości Pogórze. 

Radny Leonard Peszel   wnioskował o dalszą kontynuację remontu chodnika w miejscowości 

Śmicz oraz o zrobienienie nowej nawierzchni drogi przez miejscowość Śmicz  /w załączeniu 

ksero zgłoszonego wniosku/. 

 

Sołtys  Wsi Grabina Joanna Słowińska  wnioskowała o wyrównanie poprzez wysypanie 

kamieniem poziomu dróg - z  nowo wyremontowanej drogi zjazd na drogę polną w miejscowości 

Grabina . 

 

      Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer   zwrócił się o opodakowanie mieszkańców gminy Biała , 

którzy odprowadzają wody opadowe z rynien wprost na drogi.  
 

 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 



Ad 14/ 

  

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

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

 

 

 
 

*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.) 

 


