
Protokół  Nr XXIV/2013                                                                                                                                

XXIV  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  28 czerwca  2013r. 

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

/ / Dz.U. z 2013 poz.594/./  

 

  Obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestnicz 13 radnych . Nieobecni 

usprawiedliwieni Leonard Peszel i Ryszard Hanko. 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. 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) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 1/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 2/  

3) w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 3/ 

4) wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego osobie niezbędnej dla gminy Biała 

/ druk Nr  4/ 

4. Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie obrad.  

 
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. 

 

Ad 3-1/ 

 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028 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 XXIV.274.2013 została podjęta. 

 

Ad  3-2/ 

  

 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 XXIV.275.2013 została podjęta. 
 

 

Ad 3- 3/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w zmianach do budżetu wprowadzono 

po stronie wydatków majątkowych kwotę 1.180.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na 

dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej. Wydatek ten ze względu na brak 

środków własnych pokryty zostanie z kredytu, o którym mowa w przedmiotowej uchwale. 

 

Zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXV/286/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

31.08.2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 

przez Burmistrza Białej – „Burmistrz może wnosić wkłady pieniężne celem pokrycia 

podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów i akcji w spółkach z 

udziałem Gminy Biała, w ramach kwota przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany 

rok”. 

 

Mając powyższy zapis na uwadze nie jest wymagane podjęcie uchwały rady o 

dokapitalizowaniu spółki (sprawa ta nie została zastrzeżona ustawą do kompetencji rady), 

wymagane jest jedynie ujęcie środków do budżetu na ten rok. 

 

Środki te są niezbędne Spółce Wodociągi i Kanalizacja do realizacji zadania pn. Budowa 

budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ulicy Kościuszki w Białej. 

Podjęta na poprzedniej sesji uchwała w sprawie poręczenia kredytu została uchylona przez 

nadzór RIO w Opolu. Jest ona sprzeczna z prawem, ponieważ poręczenie kredytu na budowę 

budynku, który jest własnością spółki wykracza poza zakres zadań gminy określony w 

przepisach. 

Dokapitalizowanie spółki jest możliwe, o czym wskazuje wyżej wskazana uchwała rady i tym 

samym nie wykracza poza zakres zadań własnych gminy. 

Spłata kredytu następować będzie w okresie 2014-2028, a o środki wynikające z płatności 

kredytu pomniejszany będzie corocznie wkład Gminy Biała do spółki. 

 

Dokapitalizowanie spółki nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu ustawy. Wyliczony 

wskaźnik EDB (ekwiwalent dotacji brutto) dla dokapitalizowania jest mniejszy od zera, czyli 

nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. 

 

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 XXIV.276.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  została 

podjęta. 



Ad 3-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego osobie 

niezbędnej dla gminy Biała przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera . Poinformował, że  

zgodnie z § 10 uchwały Nr XI/134/7 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2007 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Biała wynajem lokalu komunalnego osobie zamieszkałej poza terenem gminy Biała 

uzależnione jest od zgody Rady Miejskiej. 

 W czerwcu br. „Ustronianka”sp. z o.o. zwróciła się z prośbą do tutejszego Urzędu o  

umożliwienie wynajęcia na cele mieszkaniowe lokalu w Białej. Zakład ten w związku z 

postępującym rozwojem bazy produkcyjnej i implementacją najnowszych technologii do 

zakładu w Białej zatrudnił na stanowisku menadżerskim wysokiej klasy specjalistę do dozoru 

nad procesami produkcyjnymi. Osoba ta musi mieć zapewnione odpowiednie warunki 

mieszkaniowe dla siebie i swojej rodziny. W uwagi, iż firma nie dysponuje własnymi 

lokalami mieszkalnymi zwróciła się w tej sprawie do gminy. Na chwilę obecną w zasobach 

gminy znajduje się wolne mieszkanie o odpowiednim standardzie odpowiadające 

wymaganiom pracownika. 

 Podjęcie powyższej uchwały pozwoli zakładowi zatrudnić specjalistę w swojej 

dziedzinie. Zakład „Ustronianka” jest największym zakładem produkcyjnym na terenie gminy 

i największym pracodawcą. Zatrudnienie przez niego odpowiedniej kadry kierowniczej łączy 

się z dalszym dynamicznym rozwojem firmy, co w efekcie przyniesie również wymierne 

korzyści dla 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 XXIV.277.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  została 

podjęta. 

 

Ad 4/ 

 

Wolne wnioski  zgłosili : 

 

Radny Jan Malek zwrócił się z zapytaniem czy zostało zakończone łatanie dziur na drogach 

gminnych  Zwrócił uwagę , że w miejscowości Prężyna nie zostały jeszcze dziury załatane. 

 

Burmistrz Arnold Hindera udzielając odpowiedzi na zapytanie wyjaśnił, że łatanie dziur 

jeszcze nie zostało zakończone i w miejscowości Prężyna dziury zostaną załatane. 

 
Radny Joachim Kosz zwrócił uwagę w uchwale podjętej na poprzedniej sesji Rady Mejskiej w 

Białej dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru opłaty za odpady komunalne jest błąd w 

nazwisku inkasenta z miejscowości Gostomia .  

 

Radny Robert Roden zwrócił się z zapytaniem jak zostanie rozwiązana sprawa zaopatrzenia 

mieszkańców gminy Biała w kubły na odpady komunalne? 

 



Burmistrz Arnold Hindera poinformował, że spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej zrobi 

rozeznanie odnoście zaopatrzenia w kubły. 

 

Radna Elżbieta Malik zwróciła się z zapytaniem czy zostanie powtórzona zbiórka 

elektrośmici na terenie gminy Biała. Zaznaczyła, że  plakaty informujące o zbiórce  

elektośmici w miesiącu  czerwcu były mało czytelne i nie wszyscy ludzie takowy sprzęt 

oddali. Zaznaczyła również ,że na informacja o zbiórce sprzętu elektrycznego była firmowa 

przez Burmistrza Białej.  

Zwróciła się również z zapytaniem w jaki sposób będą oddawane odpady  w domach 

wielorodzinnych 

 

Radny Joachim Kosz  również zwrócił uwagę że ogłoszona zbiórka  elektrośmieci nie była 

przeprowadzona rzetelnie przez firmę, gdyż nie  na wszystkich ulicach w miejscowości 

Łącznik eletrosprzęt nie został zabrany. 

 

Radna Ewa Kontrny również poparła uwagę radnego Joachima Kosz , gdyż w 

miejscowości Grabina również nie został sprzęt elektryczny zabrany.  

 

Burmistrz Arnold Hindera poinformował, że w domach wielorodzinnych tam gdzie są 

zawiązane wspólnoty mieszkaniowe zarządca jest zobowiązany do opisania kubłów.  

Zaznaczył w początkowym okresie zbiórki odpadów komunalnych zapewne nie wszystko 

będzie funkcjonowało prawidłowo, ale wszyscy powinniśmy mieć trochę wyrozumienia. 

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej  w pierwszym okresie będzie przyjmowała odpady 

segregowane w  workach. SZOK będzie funkcjonował od 1 lipca br przy ul Lipowej w Białej 

jeden raz w tygodniu tj. soboty a pojemniki na szkło będą ustawione w każdej miejscowości.  

 

Radny Robert Roden zgłosił wniosek na interwencję mieszkańców o wydłużenie jednego 

dnia pracy w tygodniu w Urzędzie Miejskim w Białej.  

 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały udzielając odpowiedzi na zgłoszony wniosek odpowiedziała, 

że jest możliwość wydłużenia jednego dnia w tygodniu pracy urzędu i zostanie wniosek ten 

rozważony.  

 
 

Ad 5/ 

  

Przewodniczący Rady  zamknął obrady XXIV  Sesji   Rady Miejskiej w Białej.   

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady                 

                                                                                                      

 

           Gabriela Prokopowicz                                                              Robert Roden 
 

 


