
 

 Protokół  Nr XXI/2013                                                                                                                                  

XXI Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  27 marca  2013r. 

 

  Obrady XXI  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczą wszyscy radni  /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. 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 stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2012r. 

/druk Nr 1/ 

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

za 2012r. / druk Nr 2/ 

9. 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 2012 rok” / druk Nr 3/ 

10. Informacja z realizacji zadań ramach funduszu sołeckiego za 2012r. / druk Nr 4/  

11. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej w 2012r. / druk Nr 5/  
12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała. / 

druk Nr 6/  

2) Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na których  powstają 

odpady komunalne. / druk Nr 7/  

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

Biała na lata 2013-2027 / druk Nr 8/ 

4) Zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 9/  

5) O zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 10/ 

6) Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała. / druk Nr 11/  

7) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. / druk Nr 12/  
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania . 

14. Wolne wnioski. 

15.  Zakończenie.                                                                                                     

 
 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 8   

ocenę  zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla Gminy Biała / druk Nr 1a/  

 

Wniosek o wprowadzenie powyższej zmiany został przyjęty jednogłośnie  



 

 Następnie przewodniczący ponownie 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. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2012r. 

/druk Nr 1/ 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla Gminy Biała / druk Nr 1a/ 

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

za 2012r. / druk Nr 2/ 

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 2012 rok” / druk Nr 3/ 

11. Informacja z realizacji zadań ramach funduszu sołeckiego za 2012r. / druk Nr 4/  

12. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej w 2012r. / druk Nr 5/  

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

8) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała. / 

druk Nr 6/  

9) Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na których  powstają 

odpady komunalne. / druk Nr 7/  

10) O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2013-2027 / druk Nr 8/ 

11) Zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 9/  

12) O zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 10/ 

13) Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała. / druk Nr 11/  

14) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. / druk Nr 12/  

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania . 

15. Wolne wnioski. 

16.  Zakończenie.                                                                                                     

 

Porządek obrad wraz ze wniesionymi zmianami  został przyjęty.  

 

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji  odbytej w dniu 22 lutego  2013r.   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 Robert Roden złożył interpelację o podanie informacji w Panoramie Bialskiej 

odnośnie wypowiadania umów przez właścicieli nieruchomości podmiotom wywożącym 

odpady komunalne. 

 

Radna Ewa Kontny złożyła interpelację następującej treści  „ kiedy jest przewidziany 

remont – naprawa drogi powiatowej nr 1526 O na odcinku Mauta – Korfantów. 

 

 Radny Jan Malek  złożył interpelację odnośnie odpowiedniego zabezpieczenia kruszejących 

poboczy na drodze powiatowej Nr  1614 O Prężyna – Prężynka .  

 

Radny Leonard Peszel złożył interpelację następującej treści „ kiedy zostanie 

przeprowadzony remont drogi powiatowej Nr 1205 O w miejscowości Śmicz. 

 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że Spółka Wodociągi i kanalizacja w Białej 

wypowie sama umowy właścicielom nieruchomości natomiast Spółce Akcyjnej Veolia w 

Krapkowicach właściciel nieruchomości sam musi wypowiedzieć umowę do końca marca br.  

 

Ad 7/  

 

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

2010 rok przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk . 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  Kierownik OPS           

w Białej Lila Krawczyń . 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 Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych  Aleksandra Sokołowska .   

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań . 

Ad 11/  

 

Informacja z realizacji zadań ramach funduszu sołeckiego za 2012r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 12/  
 

Informację  o działalności Komisji Rewizyjnej w 2012r. przedstawiła przewodnicząca 

Komisji rewizyjnej Felicja Kasperek.  

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań . 

Przewodniczący rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach sesji.  

 

Ad 13-1/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy Biała  przedstawiła Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i zamówień 

Publicznych  Aleksandra Sokołowska.  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 poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XXI .252.2013 została podjęta. 

 

Ad 13-2/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na 

których  powstają odpady komunalne przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej  i Zamówień Publicznych  Aleksandra Sokołowska.  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 poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 15   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXI.253.2013 została podjęta. 

 

Ad 13-3/ 

 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027 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 poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 15 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXI.254.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 13-4/ 

  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok 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 poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 15   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXi.255.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 13- 5/ 

 Projekt uchwały  o zmianie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kedytu 

długoterminowego przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że w 

uchwale Nr XX.244.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2013 r. określony został termin spłaty kredytu na 20 

lat. Po dokonanej analizie rynku i zdolności kredytowej gminy proponuje się aby termin 

spłaty skrócić do 15 lat, co zmniejszy koszty obsługi kredytu. Skrócenie terminu spłaty 

kredytu zgodne jest z zapisami WPF gminy Biała. 

 

 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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XXI.256.2013 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  została podjęta. 

 

 

Ad 13-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała przedstawiła  

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  i Zamówień Publicznych  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 15 radnych 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.257.2013 została podjęta 

 

Ad 13-7/  

  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2014r. 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 15 radnych 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.258.2013  została podjęta. 

 

Ad 14/  

 

Odpowiedzi na złożone interpelacje zostaną w formie pisemnej.  

 

Ad 15/ 

 Wolne wnioski zgłosili: 

 

 

Radna Ewa Kontny wnioskowała o naprawę ubytków na drogach powiatowych w 

miejscowości Grabina w stronę kościoła oraz w miejscowości otoki w stronę Ligoty Bialskiej.  

Radny Jacek Czerwieński złożył wniosek następującej treści: pokrywy studzienek 

telekomunikacyjnych , przy ul Prudnickiej k. biblioteki oraz przy ul. Kilińskiego koło Pana 



Bierka , posiadają ubytki w betonie / dziury/ , co stanowi niebezpieczeństwo dla osób 

korzystających z chodnika. Proszę o spowodowanie,  aby w/w niebezpieczeństwo zostało 

usunięte.  

Radny Robert Roden ponowił wniosek o załatanie niebezpiecznych głębokich dziur na 

drodze gminnej relacji Chrzelice -  Racławicki,  oraz o pilne doraźnie działania naprawcze na 

drodze gminnej nieutwardzonej w środku wsi Chrzelice. Wnioskował o miejscowe zasypanie 

dziur utwardzoną masa lub grysem umożliwiającym skuteczne ubicie. Wnioskował również o 

ujęcie tej drogi w najbliższych planach inwestycyjnych .  

Sołtys Wsi Otoki Krystyna Stawicka zam.  Otoki 29 wnioskowała o naprawę bardzo 

dużych ubytków na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1256 O i Nr 1252 O w miejscowości 

Otoki  / koło pomnika /  

Sołtys wsi Chrzelice Grażyna Dolak zaapelowała o dokarmianie bocianów , które już 

przyleciały a warunki pogodowe uniemożliwiają im znalezienia pokarmu.  

 

Sołtys wsi Łącznik Dorota Małek zgłosiła wnioski następującej treści :  

- czy planowane są  w latach 2014 i następnych , w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi konkursy dla organizacji  pozarządowych na organizacje imprez z dziecmi 

np. na zajęcia w czasie wakacji , na organizacje imprez kulturalnych? 

- Stowarzyszenie Odnowy Wsi łącznik , którego jestem Prezesem było partnerem przy 

budowie boiska” wielofunkcyjnego” w Łączniku Stowarzyszenie w ramach partnerstwa 

wydatkowało w ramach projektu kwotę  około 4.900,00 zł. na kosztorys inwestorski.  Czy 

skoro już rozliczono projekt z Urzędu , dojdzie także do rozliczenia z otrzymanej dotacji ze 

stowarzyszeniem? 

 

Sołtys wsi Nowa Wieś Prudnicka zwróciła uwagę na niewłaściwy sposób załatania dziu na 

drodze powiatowej Nowa Wieś Prudnicka – Czartowice. . Dziry te zostały zasypane jedynie 

kamieniem polnym , który po kilku dniach został przez jeżdżące samochody rozpryśnięty na 

drogę.  

 

 Radny Powiatowy Janusz Siano poinformował, że w 2013 roku  z budżetu Starostwa 

Powiatowego nie zostanie wykonana żadna nowa droga . Zostaną jedynie wykonane remonty 

i łatania na drogach powiatowych.  

Na złożony wniosek  Sołtysa wsi Nowa Wieś Prudnicka poinformował, że w tej sprawie 

będzie interweniował w Starostwie Powiatowym w Prudniku.   

 

Następnie Burmistrz Białej , Przewodniczący rady i Radny powiatowy Janusz Siano złożyli 

wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  

 

Ad 16/ 

  

Przewodniczący Rady  zamknął obrady XXI  Sesji   Rady Miejskiej w Białej.   

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady                 

                                                                                                      

 

           Gabriela Prokopowicz                                                              Robert Roden 


