
 

 Protokół  Nr XXII/2013                                                                                                                                  

XXII Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  22 kwietnia  2013r. 

 

zwołanej  na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym       

/ Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./  

 

 

 Obrady XXII  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który poinformował, że  XXII Sesja Rady Miejskiej zwołana została na 

podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ . Następnie Przewodniczący stwierdził, że  w obradach sesji 

uczestniczy 13 radnych /stan rady 15 radnych/. Nieobecni usprawiedliwieni; radna Felicja 

Kasperek i radny Ryszard Hanko 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. 10
40

. 

 

Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Dyskusja i głosowanie nad  projektami  uchwał: 

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Biała. / druk Nr 1/  

2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na których  powstają 

odpady komunalne. / druk Nr 2/  

3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. / druk Nr 3/ 

4) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

realizację zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – 

Biała”. / druk    Nr 4/ 

5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2013-2027 / druk Nr 5/ 

6) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 6/  

7) o zmianie uchwały  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 7/ 

4. Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie obrad.  

 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.  

 

 

Ad 3-1/ 

 

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.  
 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag.  

Wobec powyższego Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XXII 

XXII .259.2013 została podjęta. 

 

Ad 3-2/ 

 

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.  

 

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 XXII.260.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 3-3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  

i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  
 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli więcej uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXII.261.2013 została podjęta. 

 

Ad 3-4/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na realizację zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na 

odcinku Krobusz – Biała” przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  i 

Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  
 

Radny Joachim Kosz  zabierając głos w powyższej sprawie zaznaczył, że wykonanie tego 

odcinka drogi jest bardzo ważnym zadaniem, ze względu na  bezpieczeństwo, ale robi się 



duży ukłon w stronę Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zaznaczył ,że remont chodnika w 

Łączniku był i jest zgłaszany już od lat do remontu i są otrzymywane odpowiedzi negatywne 

ze względu na brak środków finansowych.  

 Radna Maria Moszczeńska poparła wypowiedź radnego Joachima Kosz i zwróciła się z 

zapytaniem czy są środki w budżecie gminy Biała na remont chodnika w Łączniku przy ul. 

Świerczewskiego. 

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że gmina wystąpiła do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich o wykonanie remontu tego chodnika przy współudziale środków z budżetu 

gminy, jednak na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi w tej kwestii.    

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli więcej uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 7 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  4 radnych  

 

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.  

Uchwała Nr XXII.262.2013 została podjęta. 

 

Ad  3-5/ 

 

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.  
 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXII.263.2013 została podjęta. 

 

Ad  3-6/ 

  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok przedstawiła 

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

Radni  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXII.264.2013 została podjęta. 

 

Ad 3- 7/ 

 

 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 13 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XXII.265.2013 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  została podjęta. 

 

Ad 4/ 

 Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radna Monika Wolna  złożyła wniosek następującej treści „ wnioskuję o ustawienie lustra 

w  Nowej Wsi Prudnickiej na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną. obok posesji 

23 . Wjeżdżając od strony Białej na drogę gminną jest utrudniona widoczność 

nadjeżdżających pojazdów do strony Czartowic. Wnioskuję również o ustawienie lustra  na 

skrzyżowaniu dróg Nowa Wieś Prudnicka – Żabnik – Gostomia obok posesji nr 56a ponieważ 

skręcając w lewo od strony Nowej Wsi do Gostomi nie widać nadjeżdżających pojazdów od 

strony Żabnika . Nadmieniam, również , że na wyżej wymienionych skrzyżowaniach 

dochodziło  już do kolizji drogowych.” 

 

Sołtys wsi Józefów  Beata Czaja  zgłosiła wniosek następującej treści: „ wnioskuję o 

nabycie przez gminę Biała działki 2053 m.35 o pow. 0239 ha dla której założono księgę 

wieczystą KW48510 , która jest położona w obrębie Biała , a stanowiąca boisko dawnej 

szkoły w Józefowie . Obecnie teren należy do Agencji Nieruchomości Rolnej.” 

Burmistrz Białej Arnold Hindera zabierając głos zgodził się z rozterkami radnych  w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację 

zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała , ale również 

poparł wypowiedż radnego Joachima Kosz , że bezpieczeństwo jest najważniejsze.  

Następnie Burmistrz Białej poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na modernizację 

basenu w Białej na kwotę 1.948 065 zł.  

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk zwróciła się do sołtysów o składanie pism odnośnie 

wskazania inkasenta do poboru opłat za odpady komunalne.  

Ad 5/ 

  

Przewodniczący Rady  zamknął obrady XXII  Sesji   Rady Miejskiej w Białej.   

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady                 

                                                                                                      

 

           Gabriela Prokopowicz                                                              Robert Roden 
 


