
Protokół nr XVI/2012 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu  19 września  2012r. 

 

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

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

Malek i  Ryszard Hanko i Maria Moszczeńska   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 i zapytania. 

7. Informacji Burmistrza Białej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za                                    

I półrocze 2012 roku  i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  /druk Nr 1 / 

8. Informacja  o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 i przygotowaniu 

placówek  oświatowych do roku szkolnego 2012/2013 / druk Nr 2/    

9. Podjęcie   uchwał w sprawie:  

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

na lata 2012-2027, / druk Nr 3 / 

2)  zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok, / druk Nr 4  / 

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

4) określenia wymagań,  jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała. / druk Nr 6 

5) nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych / druk Nr 7/ 

6) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej / druk Nr 8/ 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie.                                                                                                     
 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował  o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 9 ppkt. 1  

- podjęcie   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Szkoła horyzontem 

świetlanej przyszłości młodego człowieka II”  

oraz wnioskował o przesunięcie pkt 4 i 5 po podjęciu uchwał .  

 

Radni przyjęli proponowane zmiany w porządku obrad jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad wraz z wniesionymi zmianami. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad 



3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacji Burmistrza Białej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za   I półrocze    

            2012 roku  i o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  /druk Nr 1 / 

5. Informacja  o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 i przygotowaniu 

placówek  oświatowych do roku szkolnego 2012/2013 / druk Nr 2/    

6. Podjęcie   uchwał w sprawie:  

1) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości 

młodego człowieka II” /druk Nr 10/  

2) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała               

na lata 2012-2027, / druk Nr 3 / 

3)  zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok, / druk Nr 4  / 

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

5) określenia wymagań,  jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała. / druk Nr 6 

6) nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych / druk Nr 7/ 

7) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej / druk Nr 8/ 

7. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

8. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 
11. Wolne wnioski. 
12. Zakończenie.                                                                                                     
 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 3 sierpnia  2012r.   został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

  

Przewodniczący Rady Robert Roden wraz z radnymi złożyli podziękowania Zastępcy Burmistrza 

Marii Tomala odchodzącej na emeryturę. Na ręce Pani Burmistrz zostały złożone kwiaty i 

podziękowania .  

Podziękowania zostały też złożone przez Dyrektorów Szkół i Dyrektora BOSS w Białej oraz 

przedstawiciela MN w Białej.  

 

Ad 4/  

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.   

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Radni  po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęli bez uwag i 

zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012r. stwierdzając, że gospodarka 

finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Radni  do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag .  

  

Ad 5/  

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

2013, oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 przedstawiła Podinspektor ds. oświaty 

i spraw społecznych Małota Jadwiga. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 



Ad 6- 1/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Szkoła horyzontem 

świetlanej przyszłości młodego człowieka II” przedstawiła podinspektor ds. oświaty i spraw 

społecznych Małota Jadwiga. Poinformowała, że W ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, 

przewidziano realizację projektu pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego 

człowieka II”. Projekt został pozytywnie rozpatrzony i zakwalifikowany do wsparcia finansowego. 

Celem głównym projektu  jest wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z gminy Biała i 

zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych.  

Cele szczegółowe projektu: 

 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mniej zdolnych i uczestnictwo w zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych 

 usprawnienie zaburzonych funkcji warunkujących prawidłowy proces uczenia się 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów mających problem w nauce 

 uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych, informatycznych i przedsiębiorczości 

 rozszerzenie oferty szkół gimnazjalnych o zagadnienia związane z dworactwem 

zawodowym 

Wsparciem objęci będą uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej 

gminy. Grupę docelową w projekcie stanowi co najmniej 432 uczniów w tym 224 dziewczęta i 208 

chłopców.  

W ramach projektu zaplanowano następujące rodzaje zajęć: 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze uzupełniające braki w wiadomościach i kształcące 

umiejętności i sprawności konieczne do dalszej edukacji 

 zajęcia specjalistyczne dla uczniów z  orzeczoną niepełnosprawnością i specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe  

 opieka i poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów z problemami w nauce lub 

z innych przyczyn zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji (z rodzin 

patologicznych) 

 zajęcia z dworactwa zawodowego 

W ramach projektu zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu potrzebnego 

przy realizacji w/w zajęć. Całkowita wartość programu wynosi – 213 143,00zł. Wkład własny 

gminy nie jest wymagany. 

Zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów opracowanymi przez 

instytucję zarządzającą POKL dotyczącymi wdrażania Programu Kapitał Ludzki, obowiązującymi 

Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Pośredniczące II Stopnia oraz beneficjentów 

systemowych zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, po pozytywnej ocenie 

projektu i zakwalifikowaniu do realizacji organ prowadzący szkoły zawiera z Instytucją 

Pośredniczącą II stopnia umowę o dofinansowaniu projektu. Przed podpisaniem umowy wymagana 

jest uchwała organu stanowiącego gminy o wyrażeniu zgody na realizację projektu. Stad tez 

wynika potrzeba podjęcia przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały. 
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 XVI .201.2012 została podjęta. 

 

 

 

 

Ad 6-2/ 
 

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

Gminy Biała na lata 2012-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

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

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  1 radny   

Uchwała Nr XVI .202.2012 została podjęta. 

 

 

Ad 6-3/  

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

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

                      

      Radny Joachim Kosz   złożył wniosek następującej treści; „ Proszę podać plan działań( wraz z 

harmonogramem) mających na celu zmniejszenie wydatków na cele oświatowe- zwłaszcza z 

środków własnych.  

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 XVI .203.2012 została podjęta. 

 

 

Ad 6-4/ 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia  Kopczyk. Poinformowała,  że w  wyniku dokonanej 

korekty budżetu wynikającej m.in. zmniejszeniem kwoty dokapitalizowania spółki WOD-KAN w 

2012 roku – zmniejsza się kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 315.000 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 XVI.204.2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

została podjęta. 

 

 

    Ad 6-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań,  jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała przedstawił 

Inspektor ds. Ochrony Środowiska Norbert Ofiera.  

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 XVI .205.2012 została podjęta. 

 

Ad 6-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie  nadania drogom wewnętrznym kategorii dróg gminnych  

przedstawił Inspektor ds. mieszkalnictwa i drogownictwa Henryk Adamik.  

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 XVI .206.2012 została podjęta. 

 

Ad 6-7/ 

 Projekt uchwały w sprawie  pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej przedstawił 

Inspektor ds. mieszkalnictwa i drogownictwa Henryk Adamik.    

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VI .88.2011 została podjęta. 

 

Ad 7/ 

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



sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 8/  

 Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje z poprzedniej 

sesji. 

 

 

Ad  9/ 

 

Interpelacje zgłosili: 

Radna  Monika Wolna  - „ interpeluję  o wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej z 

udrożnieniem rowów i poboczy na drodze Nowa Wieś Prudnicka – Gostomia i Nowa wieś 

Prudnicka – Żabnik. Droga ta jest w bardzo złym stanie szczególnie z Nowej Wsi Prudnickiej do 

Gostomi, gdzie podczas opadów deszczu tworzy się na drodze koryto rzeki . Pobocza są wysokie i 

brak jest odpływu wody co dodatkowo niszczy pozostały tam asfalt. Drogą tą dowożone są dzieci 

do przedszkola i szkoły . Obecny jej stan jest zagrożeniem dla pojazdów i bezpieczeństwa dzieci.  

 

Ad 10/ 

 Odpowiedz na zgłoszona  interpelację  zostanie udzielona pisemnie . 

 

Ad 11/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radny Robert Roden złożył wniosek następującej treści „ Proszę  o przedstawienie 

harmonogramu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego,  które z racji wyłonionego 

wykonawcy tych prac jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej . Wniosek dotyczy całej gminy 

w zakresie remontu infrastruktury budowlanej.” 

  Radny Jacek Czerwiński  złożył wnioski następującej treści : 

- „ Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białej , firma z Głubczyc wykonała nową nawierzchnię przy 

ul Kilińskiego / Boczna/  Jednocześnie zakrywając nową nawierzchnią właz żeliwny kanalizacji 

sanitarnej , co jest niezgodne ze sztuką budowlaną . Wnoszę o spowodowanie aby w/w właz był 

odsłonięty i zabudowany na powierzchni nowej drogi.” 

- „ W/w firma wykonując nawierzchnię drogi przy ul. Czarnej w Białej , zakryła dostęp do trzech 

włazów kanalizacji sanitarnej ora jednego hydrantu  / koło posesji Byra/ . Proszę aby urządzenia 

wodno – kanalizacyjne były odsłonięte i zabudowane na powierzchni ul Czarnej.” 

 

Radna Elżbieta Malik wnioskowała o: 

-  udzielenie informacji  dotyczącej planów funkcjonowania basenu w Białej. 

- podjęcia działań dotyczących sukcesywnego wyczyszczania  i wykarczowania samosiejek na 

cmentarzu żydowskim w Białej 

- odnowienie  tablicy informacyjnej przy  parku żydowskiego w Białej, oraz o uaktualnienie 

informacji o parku żydowskim.  

- podjęcie działań  uniemożliwiających  wysypywania śmieci do kontenerów i koszy usytuowanych 

przy budynkach komunalnych przez innych mieszkańców  nie mających do tego prawa  

- opracowanie harmonogramu odnawiania klatek schodowych w budynkach komunalnych w Białej   

 



Sołtys wsi Ligota Bialska Leonard Kusber złożył wniosek następującej treści: „ Wnioskuję na 

prośbę Pani Jędrzejczyk o założenie rur na rowie gminnym odprowadzającym deszczówkę z 

budynku przedszkola w Ligocie Bialskiej.” 

 

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup  złożył wniosek następującej treści” wnioskuję o utworzeni 

nowego przystanku autobusowego w Mokrej z którego zabierane są dzieci do szkoły. Proponuję 

dodatkową lokalizację przy starej remizie strażackiej , ponieważ znajduje się w środku wsi. „ 

 

Sołtys wsi Łącznik Dorota Małek   wnioskowała o: 

- ustawienie znaku drogowego ostrzegawczego – „ uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu 

wjazd na drogę powiatową Mokra _ łącznik , w miejscu wjazdu z ulicy Skowrońskiego ( obok 

posesji Państwa Nowotny i Latus) 
- wycięcie suchego drzewa – modrzewia , który rośnie przy ul. Świerczewskiego w Łączniku obok posesji Pani 

Krystyny Soloch ( nr domu 3 ). Drzewo to od dwóch lat jest suche.  

- „ wnioskuję  o usunięcie przez TP S.A. starej i całkowicie zniszczonej podpory pod słupem 

telefonicznym. Elementy do usunięcia znajdują się przy skrzyżowaniu dróg ulic Stawowej i 

Sportowej . 

 

- „ wnioskuję o zabezpieczenie odkrytej studzienki telefonicznej obok starej tablicy ogłoszeń ( ul.  

Świerczewskiego , wjazd na parking przy kościele) oraz załatanie dziury obok studzienki 

telefonicznej na placu przed barem  „U Jana”  

 

- o ostateczne załatwienie sprawy naprawy dziury w drodze powiatowej  Mokra – łącznik na 

skrzyżowaniu dróg ul Stawowej i Sportowej w Łączniku. Dziura znajduje się przy wjeździe na tz. 

betonówkę.  

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 12/  

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

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

  

 


