
 

 Protokół  Nr XVIII/012                                                                                                                                  

XVIII  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  30 listopada   2012r. 

 

 

  Obrady XVIII  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy  13 radnych /stan rady 15 

radnych/. 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. 13 
00 

do godz. 14
30

. 

 

Ad 2/  

Przewodniczący przedstawił porządek obrad : 

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. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała , / druk Nr 1/ 

2) 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 2013 rok” , / druk Nr 2/ 

3) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2013r. , / 

druk Nr 3/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2012-2027, / druk Nr 4 / 

5) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok, / druk Nr 5 / 

6) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo 

Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w Banku Spółdzielczym 

w Prudniku,      / druk Nr 6 / 

7) zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2012r. ,       / druk Nr 7 / 

8) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w 

postępowaniu prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości ,   / druk Nr8/ 

9) przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” , / druk Nr 

9 / 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania . 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie.                                                                                                     



 

 

 

Porządek obrad został przyjęty  

 

 Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 9 listopada  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 zgłosił Radny Joachim Kosz – co się stało z pismem złożonym w 

miesiącu wrześniu dotyczącym wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII.117.2011 z dnia 26 

października w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy 

Biała. 

 

 

Ad 7-1/ 

 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Biała  przedstawiła Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi Izabella 

Ossowska.  Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XVIII./216/2012 w w/w  sprawie  została 

podjęta.  

 

 

Ad 7-2/ 

 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 2013 rok” . przedstawiła 

Podinspektor ds. współpracy z organiazacjami pozarządowy Maria Dryszcz. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  



 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XVIII./217/2012  w w/w  sprawie  została 

podjęta. 

 

 

Ad 7-3/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy 

Biała na 2013r.  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XVIII./218/2012  w w/w  sprawie  została 

podjęta. 

 

Ad 7-4/ 

 Projekt uchwały  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 uchwały.  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XVIII./219/2012  w w/w  sprawie  została 

podjęta. 

 

Ad 7-5/ 

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

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

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

 



Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XVIII./220/2012  w w/w  sprawie  została 

podjęta. 

 

Ad 7-6/ 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 

zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo 

Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w Banku Spółdzielczym w 

Prudniku, przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.    

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

   

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XVIII./221/2012  w w/w  sprawie  została 

podjęta. 

 

Ad 7-7/ 

 Projekt uchwały 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. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu 

 Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XVIII./222/2012  w w/w  sprawie  została 

podjęta. 

 

Ad 7-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Biała w postępowaniu prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

przedstawiła Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Dorota Małek . Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        



Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XVIII./223/2012  w w/w  sprawie  została 

podjęta. 

 

Ad 7-9/ 

    Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i 

Gminy Biała”  

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

                                                        

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XVIII./224/2012  w w/w  sprawie  został 

podjeta. 

 

 

Ad 8/ 

  

Odpowiedź na zgłoszoną interpelację zostanie przekazana w formie pisemnej. 

 

Ad 9/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 10/  

Przewodniczący Rady Robert Roden zamknął obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w 

Białej.   

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


