
Protokół nr XXIII/2013 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 10 czerwca  2013 r. 

 

 

  Obrady XXIII  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 15  radnych na obecny 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. Rozpatrzenie   sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy  za 2012r. wraz z 

opinią RIO  w Opolu  /druk Nr 1 / 

8. Rozpatrzenie   sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2012r, / druk Nr 2 / 

9. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012r. / druk Nr 3/  

10. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2012r. / druk 

Nr 4/  

- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium       

  Burmistrzowi Białej za 2012r.  

- zapoznanie się z uchwałą nr 208/2013 z dnia 16 maja 2013r. RIO w Opolu na temat opinii -    

  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012r.   

11. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego , planowanego do 

zaciągnięcia przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z ograniczaną 

odpowiedzialnością.  / druk Nr 5/  

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

             Biała na lata 2013-2027 / druk Nr 6/ 

3) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok / druk Nr 7/ 

4) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso / druk Nr 8/ 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość warunki wypłacania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady 

przyznawania , wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała. / 

druk Nr 9/ 

6) Uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno 

– wychowawczej, pracy opiekuńczo- wychowawczej oraz realizację innych zadań 

statutowych szkoły / druk Nr 10/ 



12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania . 

13. Wolne wnioski. 

14.  Zakończenie.                                                                                                     

 

 

 

Ad 2/ 

 Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian. 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 27 marca 2013r. i z dnia 22 kwietnia br   

zostały przyjęte bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4/ 

Burmistrz Białej wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli list gratulacyjny wraz z koszem 

upominkowym Pani Krystynie Stoickiej – sołtysowi wsi Otoki z okazki 25lecia piastowania 

funkcji Sołtysa we wsi Otoki.  

  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 ostatnich dwóch sesji. 

 

Ad 6/ 

 Interpelacje nie zostały  zgłoszone.  

 

 

Ad 7/ 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2012r. wraz z opinią RIO 

w Opolu  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu. 

 Komisje na wspólnym posiedzeniu po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji 

przyjęli bez uwag i zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. stwierdzając, że 

gospodarka finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Radni do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag. 

 

Ad 8/  

 

  Sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2012r, przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie to  stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje na wspólnym posiedzeniu po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji 

przyjęli bez uwag i zastrzeżeń powyższe  sprawozdanie.  

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag. 

 

Ad 9/ 

 Przewodniczący Rady Robert Roden poinformował, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o 

finansach publicznych rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 

czerwca roku następującego po roku budżetowym. Uchwała ta z formalno-prawnego punktu 



musi zostać podjęta przed uchwałą w przedmiocie absolutorium wobec powyższego odczytał 

projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012r. i poddał go pod głosowanie . 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Obecny  skład rady wynosi 15 radnych. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych  

„Za" głosowało 15 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

 

 Uchwała NR XXIII.266.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012r. została podjęta 

 

 

Ad 10/  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek  przedstawiła  uchwałę Nr 10/13 

podjętą przez Komisję Rewizyjną w dnia 06 maja  2013r. w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2012r. wraz z szerokim 

uzasadnieniem. Uchwała ta pozytywnie  opiniuje  przedłożone sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2012 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem 

do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2012 rok.  Uchwała Komisji 

Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę Nr 208/2013 z dnia   

16 maja 2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniująca wniosek  

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2012 rok. 

Uchwała  te stanowią załącznik do protokołu. 

 

Radni po zapoznaniu się z :  

- sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2012 

- sprawozdaniem finansowym 

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

- informacją o stanie mienia komunalnego  

- stanowiskiem komisji rewizyjnej 

 

przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 2012 rok  

 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Obecny  skład rady wynosi 15 radnych. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

„Za" głosowało 15 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

Wobec powyższego głosowania przewodniczący stwierdził, że radni podjęli uchwałę                   

Nr XXIII.267.2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2012 rok 

jednogłośnie. 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera złożył podziękowania za udzielenie absolutorium.  



Ad 11-1/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego , planowanego 

do zaciągnięcia przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 94) jednostki samorządu terytorialnego 

mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy. Łączna kwota 

poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej. Ponadto poręczenia i gwarancje są 

terminowe i udzielane do określonej kwoty. Art. 236 w/w ustawy stanowi natomiast, iż uchwała 

budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem 

wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków przypadających do spłaty w danym roku 

budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

stanowi także (art. 18) iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w 

zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, z tym że do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości 

pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. Jednocześnie zgodnie z art. 58 

ustawy, uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują 

źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. 

W uchwale wskazano kwotę do jakiej gmina udziela poręczenia i termin poręczenia, a także 

wskazano na źródła dochodów z których miałoby nastąpić ewentualne pokrycie wydatków 

przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia. Podstawą 

podjęcia przedmiotowej uchwały jest określenie (co będzie miało miejsce także w uchwałach 

budżetowych na lata następne, w których obowiązuje poręczenie) kwot wydatków przypadających 

do spłaty w danym roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez 

Gminę Biała.  

Poręczenia kredytu udziela się Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej na budowę budynku 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ulicy Kościuszki w Białej, z zastrzeżeniem 

następujących warunków spłaty - kredyt zostanie zaciągnięty na okres 16 lat, możliwość 

wcześniejszej spłaty kredytu. 

 

Poręczenia, o którym mowa w § 1 uchwały udziela się do kwoty 1.800.000 zł, na którą składa się 

należność główna w wysokości 1.185.000 zł oraz odsetki w wysokości 615.000 zł. Poręczenie 

udzielone zostaje od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2028 roku.  

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 XXIII.268.2013 została podjęta. 

 

 



Ad 11-2/ 

 Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała,, że w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w zakresie 

wydatków, dochodów oraz przychodów wprowadza się zmiany w WPF gminy Biała na lata 2013-

2027. Treść uchwały zostaje zmieniona, w zakresie roku obowiązywania, tj. do 2028. Wynika to z 

faktu poręczenia kredytu dla spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej w latach 2013-2028. 

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Czerwieński.  

 

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 XXIII.269.2013 została podjęta. 

 

Na salę obrad przybył radny Jacek Czerwieński.  

 

Ad 11-3/ 

 

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

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 XXIII.270.2013 została podjęta. 

 

 

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach sesji.   

 

 

Ad 11-4/ 

 

Projekt uchwały zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że W związku z art. 6 l ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391 ze 

zm.) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25.01.2013 r. o zmianie ustawy o 



utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska określa w drodze uchwały stanowiącej 

akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 

 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłaty 

mogą być wnoszone na rachunek bankowy gminy, w kasie urzędu lub w drodze inkasa. 

Akt ten wskazuje inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie tych sołectw, które 

zgłosiły wolę ,tj. osoby wskazane jako inkasentów, wynagrodzenia oraz termin rozliczenia się 

zainkasowanych wpłat.  

 

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 XXIII.271.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 11-5/ 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość warunki wypłacania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady 

przyznawania , wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała 

przedstawiła Podinspektor ds. oświatowych Jadwiga Małota . Poinformowała, że na podstawie art. 

30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Kata Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 

97 poz. 674) Uchwałą Nr XXII/255/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. został 

przyjęty Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Biała. Następnie Uchwałą Nr XV.193.2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. Rada Miejska w Białej 

dokonała zmiany w §3 - zwiększono wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla 

nauczycieli, w §6 - uwzględniono dodatek funkcyjny dla osób pełniących funkcję wicedyrektora 

w Zespołach Szkół powstałych po 1 września 2012r. i w §8 - zwiększono kwotę dodatku dla 

nauczyciela z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy i grupy przedszkolnej.  

Proponowana obecnie zmiana w §3 Regulaminu zwiększy wysokość środków finansowych na 

dodatki motywacyjne z 2% na 2,5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze wszystkich 

nauczycieli i umożliwi racjonalny podział środków na dodatki motywacyjne i funkcyjne dla 

aktualnie istniejącej struktury kierowniczej placówek oświatowych w Gminie Biała. Zmiana 



powyższa nie spowoduje wzrostu wydatków budżetu na oświatę ponieważ jednocześnie planuje 

się obniżenie środków przekazywanych na fundusz nagród dla nauczycieli.  

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 

97 poz. 674) projekt zmiany został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego.  

 

 

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 XXIII.272.2013 została podjęta. 

 

Ad 11-6/ 

Projekt uchwały w sprawie uhwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktyczno – wychowawczej, pracy opiekuńczo- wychowawczej oraz realizację innych zadań 

statutowych szkoły przedstawiła Podinspektor ds. oświatowych Jadwiga Małota. Poinformowała, 

że zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 

z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn.zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się 

specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem 

na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. Regulamin dotyczący 

kryteriów i trybu przyznawania tychże nagród ustala organ prowadzący szkoły.Rada Miejska 

w Białej w 2006r. uchwałą Nr XXX/321/06 z dnia 30 czerwca 2006r. ustaliła Regulamin 

określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród 

za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuńczo - 

wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, a następnie uchwałą Nr 

XV.194.2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. Rada Miejska w Białej dokonała zmiany brzmienia §3 

określając wysokość tworzonego w budżecie Gminy Biała specjalnego funduszu nagród 

w wysokości 2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.  

Obecnie przedkładany projekt regulaminu zawiera zmiany w zakresie: wysokości 

przyznawanych nagród, wysokości utworzenia specjalnego funduszu nagród z 2% na 1,5% (0,5% 

zostanie przekazane na zwiększenie dodatków: motywacyjnych dla nauczycieli) i dodatkowych 

kryteriów jakie musi spełniać nauczyciel aby uzyskać nagrodę. Regulamin wprowadzony uchwałą 

Rady Miejskiej w Białej w 2006r. został zmieniony na wniosek dyrektorów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Biała i uzyskał akceptację Zarządu Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Oddział w Białej.  

 

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 XXIII.273.2013 została podjęta. 

 

Ad 12/ 

 

Interpelacje nie zostały zgłoszone, wobec czego nie było odpowiedzi na interpelacje.  

 

Ad 13/ 

 

 Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Joachim Kosz poinformowała, że w ostatnią sobotę maja we Wrocławiu rozegrano Mistrzostwa 

Polski AZS karate WKF. Aktualni studenci, a zarazem zawodnicy LKS "Polonia-Torakan" Biała 

podczas Mistrzostw Polski AZS sięgnęli po medale. Łukasz Zabiegała w konkurencji kumite ind. 

seniorów (-67 kg) wywalczył złoty medal, a jego młodszy brat Michał Zabiegała sięgnął po srebro 

w kumite ind. seniorów (-60 kg). Łukasz ponadto startował w kumite druż., a Michał w kata ind., 

lecz w tych konkurencjach nie odnieśli sukcesu. W mistrzostwach startowało około 90 studentów 

z 26 polskich uczelni wyższych. Zaznaczył , że zawodnicy promują naszą gminę i należałoby ich 

w jakikolwiek docenić.  

Radna Gabriela Neugebauer wnioskowała o zdjęcie lamy z słupa Nr 407 i przełożenie jej na 

słup Nr 408 uzasadniając to tym, że posesja obok słupa  Nr 407 jest od 15 lat niezamieszkała, o w 

budynkach  obok słupa Nr 408 mieszkają rodziny z dziećmi.  

 

Radna Ewa Kontny skierowała słowa podziękowania dla osób które opracowały ulotkę 

informacyjną odnośnie zbiórki odpadów komunalnych . Zaznaczyła , że powyższa informacja jest 

opracowana w bardzo prosty, jasny i przejrzysty sposób.  

 

Sołtys wsi Krobusz Jacek Niedorozow zwrócił się o udzielenie informacji dotyczącej dalszych 

działań odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi ? 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że po zakończeniu sesji prosi o pozostanie 

sołtysów na Sali i zostaną udzielone dalsze informacje.  

 

Sołtys wsi Śmicz Barbara Wilczak zaprosiła wszystkich na imprezę plenerową do Śmicza z 

okazji 795 lat Smicza.  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 14/ 

  

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

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 



 

 

 

 

 

 


