
Protokół Nr XXVIII/2013  

XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej  

odbytej w dniu 30 grudnia 2013r. 

 

 

Obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Robert Roden, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13 radnych /stan 

rady 15 radnych/. Nieobecny usprawiedliwiony Ryszard Hanko i nieobecy 

nieusprawiedliwiony Jacek Czerwiński 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. 1100. 

 

Porządek obrad obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

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 realizacji uchwał  sprawie gospodarowania odpadami w  gminie Biała 

/druk   Nr 1/ 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 / druk 

Nr 2/ 

2) uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 / druk Nr 3/  

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

Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 4/ 

4) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 5/  

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków,  które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2013 / druk Nr 6/ 

6) uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014r. / druk Nr 7/ 

7) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej /druk Nr 8/ 

8) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 9/ 

9) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2014 rok./ druk Nr 10/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wolne wnioski. 

11.  Zakończenie.                                                                                                     

 

Burmistrz Białej wnioskował o przesunięcie w porządku obrad w pkt 8 ppkt. 3 i 4 na ppkt 1 i 

2  

 

Radnie  nie wnieśli uwag do zaproponowanej zmiany porządku obrad i jednogłośnie została 

przyjęta.  

 



Wobec powyższego przewodniczący ponownie przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

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 realizacji uchwał w  sprawie gospodarowania odpadami w  gminie Biała 

/druk Nr 1/ 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 4/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 5/  

3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 / 

druk Nr 2/ 

4) uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 / druk Nr 3/  

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2013 / druk Nr 6/ 

6) uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014r. / druk Nr 7/ 

7) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej /druk Nr 8/ 

8) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 9/ 

9) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2014 rok./ druk Nr 

10/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje 

10. Wolne wnioski. 

11.  Zakończenie.                                                                                                     

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 15  listopada 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 nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7/ 

 Informacje  o realizacji uchwał w  sprawie gospodarowania odpadami w  gminie Biała 

przedstawiła Inspektor ds. Gospodarowania odpadami komunalnymi Izabella Ossowska. 



Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Na obrady sesji przybył radny Jacek Czerwiński, wobec czego w posiedzeniu sesji 

uczestniczy 14 radnych.  

 

Ad 8-1/ 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 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 XXVIII.311.2013 została podjęta. 

 

Ad 8-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2013rok 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 XXVIII .312.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 8-3/ 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2014-2028 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 2014-2028 

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 XXVIII.313.2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2014-2028 została podjęta. 

 

Ad 8-4/ 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2014 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 2014r. , 

oraz uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2014r. 

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 XXVIII.314.2013 w sprawie uchwały  budżetowej  Gminy Biała na 2014 rok 

została podjęta. 

 

Obrady sesji opuścił radny Jan Malek . Stan Rady 13 radnych. 

Ad 8-5/ 

Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2013 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 13 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXVIII.315.2013 została podjęta. 

 

Na obrady przybył Radny Jan Malek. Stan rady 14 radnych. 

 

Ad 8-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Biała na 2014r. 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 XXVIII.316.2013 została podjęta. 

 

Ad 8-7/  

 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej przedstawił Przewodniczący Rady Robert 

Roden. 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 XXVIII.317.2013 została podjęta. 

 

Ad 8-8/ 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej przedstawił Przewodniczący Rady Robert 

Roden. 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 XXVIII.318.2013 została podjęta. 

 

Ad 8-9/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 

Białej na 2014 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 XXVIII.319.2013 została podjęta. 

 

Ad 9 / 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 10 / 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

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

GOK w Białej w miesiącu  styczniu oraz podziękował wszystkim uczestników koncertu 

kolęd, które odbyły się w kościele parafialnym w Białej. 

Następnie poinformował, że karatecy Klubu Sportowego w Białej Torokan zdobyli  na 

Mistrzostwach Świata 11 medali w tym 2 złote.  

 

Sołtys Wsi Mokra Karol Biskup   wnioskował o rozważenie możliwości zmiany 

częstotliwości wywozu popiołu w okresie zimowym na 2 razy w miesiącu , natomiast odpady 

segregowane jeden raz w miesiącu.  

 

Sołtys Wsi Olbrachcice Jan Smiatek  wnioskował w imieniu wszystkich mieszkańców 

Olbrachcic o kompleksową wycinkę starych i chorych topoli  rosnących na poboczu drogi 

relacji Biała Olbrachcice. Spadające gałęzie i przewracające się drzewa stwarzają 

niebezpieczeństwo. W miejsce usuniętych drzew sołtys zadeklarował posadzenie młodych , 

innego gatunku drzew.  



Burmistrz Białej  Arnold Hindera poinformował że organizatorem dożynek gminnych w 2014 

roku będzie Sołectwo Nowa Wieś Prudnicka oraz przedstawił planowany harmonogram 

zebrań wiejskich , które planowane są do przeprowadzenia w miesiącu styczniu i lutym 

2014r.  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 10/ 

 

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

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Robert Roden 


