
 

 Protokoł  Nr XIX/2012                                                                                                                                  

XIX  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  28 grudnia  2012r. 

 

  Obrady XIX  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy  14 radnych /stan rady 15 

radnych/. Nieobecni usprawiedliwieni Leonard Peszel.  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. Wręczenie Panu Erykowi Murlowskiemu odznaki „ Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Biała”  

8. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027 / druk 

Nr 1/ 

2) uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 2/  

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

Biała na lata 2012-2027 / druk Nr 3/ 

4) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2012 / druk Nr 4/ 

5)  przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek 

samorządu terytorialnego , dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 

społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego / druk Nr 5/  

6) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na finansowanie zadania „ Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy 

ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / druk Nr 6 / 

7) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na finansowanie zadanie „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i 

Rekreacji w Łączniku – etap I ” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / druk 

Nr 7/ 

8)  uchylenia  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na finansowanie zadanie „ Montaż solarów na budynku zespołu szkolno – 

przedszkolnego w Łączniku” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / druk 

Nr 8/  

9)  nie wygasania wydatków bieżących na rok 2012 / druk Nr 9/ 

10) zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności  za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania / druk Nr 10/ 

11) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Biała , w ramach repatriacji , rodziny 

polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu / druk Nr 11/ 



12) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2013 rok./ druk Nr 12/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania . 

10. Wolne wnioski. 

11.  Zakończenie.                                                                                                     
 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 30 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 nie zostały  zgłoszone.  

 

Ad 7/ 

Przewodniczący Rady Robert Roden odczytał uchwałę rady miejskiej w Białej w 

sprawie  przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” panu Erykowi 

Murlowskiemu. Następnie Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Białej wręczyli obecnemu 

na sesji Panu Erykowi Murlowskiemu odznakę Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała.  

 

 

Ad 8-1/ 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata  2013-2027 wraz z załącznikami i objaśnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 

Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę RIO  w  sprawie pozytywnej opinii 

projektu uchwały dotyczącej  wieloletniej prognozy finansowej GminyBiała na lata 2013-

2027 

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 14 radnych 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIX.225.2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2013-2027 została podjęta. 

 

 

Ad 8-2/ 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2013 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 



Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę RIO  w sprawie pozytywnej opinii 

o projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2013r. , 

oraz uchwałę RIO  w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2013r. 

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 14 radnych 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XIX.226.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2013 rok 

została  podjęta. 

 

 

Ad 8-3/ 
 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 14  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XIX.227.2012 została podjęta. 

 

 

Ad 8-4/  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012rok 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 14  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XIX .228.2012 została podjęta. 

 

Rady Jacek Czerwiński opuścił sesji, Obecnych na sesji 13 radnych. 

 

 

Ad 8-5/  

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach 

konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 

jednostek samorządu terytorialnego , dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 

społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedstawiła Burmistrz Białej Arnold Hindera . 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 XIX .229.2012 została podjęta. 

 

Radny Jacek czerwiński powróciła na obrady sesji  / 14 radnych obecnych/. 

 

 

 

 

Ad 8- 6/ 

 Projekt uchwały  o zmianie uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy 

ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . 

Poinformowała, że kwota pożyczki wnioskowanej do zaciągnięcia wynikała z kwoty 

kosztorysowej. Po dokonanym zamówieniu publicznym koszt zadania uległ zmniejszeniu, 

proporcjonalnie w stosunku do wkładu własnego i środków europejskich. Kwota 172.888 zł. 

jest to realna pożyczka zaciągnięta w BGK w poszczególnych latach. Zmiana uchwały 

stanowi dostosowanie do stanu faktycznego, odpowiednie zmiany dokonane zostały w 

budżecie gminy Biała na 2012 r. oraz WPF na lata 2012-2027. 
 

 Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

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 14 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XIX.230.2012 o zmianie uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy 

ul. Szkolnej – etap I” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   została podjęta. 

 

 

Ad 8- 7/ 

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadanie „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i 

Rekreacji w Łączniku – etap I ” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk . Poinformowała, że kwota pożyczki wnioskowanej do zaciągnięcia wynikała z 

kwoty kosztorysowej. Po dokonanym zamówieniu publicznym koszt zadania uległ 

zmniejszeniu, proporcjonalnie w stosunku do wkładu własnego i środków europejskich. 

Kwota 172.888 zł. jest to realna pożyczka zaciągnięta w BGK. Zmiana uchwały stanowi 

dostosowanie do stanu faktycznego. 
 

 Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

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 14 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 



Uchwała Nr XIX.231.2012 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadanie „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i 

Rekreacji w Łączniku – etap I ” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została podjęta. 

 

 

 

 

Ad 8- 8/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchylenia  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadanie „ Montaż solarów na budynku zespołu szkolno – 

przedszkolnego w Łączniku” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że  zadanie „Montaż solarów na budynku zespołu szkolno-

przedszkolnego w Łączniku” nie będzie realizowane, zostało wykluczone z realizacji – stąd 

uchylenie uchwały w sprawie pożyczki stanowiącej finansowanie przedmiotowego zadania 

 

 Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

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 14 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XIX.232.2012  została podjęta. 

 

 

Ad 8-9/ 

 Projekt uchwały w sprawie niewygasania środków finansowych na rok 2012  

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 14  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XIX.233.2012 została podjęta. 
 

 

Ad 8-10 

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności  za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania przedstawiła pracownica OPS w Białej Pani Bogumiła 

Mazur. 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 14  radnych 

„ Przeciw”  nie było  



„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XIX.234.2012 została podjęta. 
 

 

Ad 8-11 

Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Biała , w ramach 

repatriacji , rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu przedstawiła Sekretarz Gminy 

Grażyna Biały  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 14  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XIX.235.2012 została podjęta. 
 
 

Ad 8-12/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 

Białej na 2013 rok. przedstawił  Przewodniczący Rady  .  

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 14  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XIX.236.2012 została podjęta. 

 

 

Ad 9 /  

Interpelacje nie zostały zgłoszone.  

  

 

Ad 10 / 

 W wolnych  wnioskach głos zabrali: 

Radny Joachim  zaprosił wszystkich obecnych na sesji na imprezy organizowane przez GOK 

w Białej w miesiącu grudniu i styczniu. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 10/ 

  

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

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

 
 


