
Protokół Nr I/06                                                                                        

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

w dniu 24 listopada 2006r. 

 

 

 
 Obrady I Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła zgodnie z art. 20 ust.2c ustawy o 

samorządzie gminnym  najstarsza wiekiem radna Pani Maria Cibis, która stwierdziła, że w 

obradach sesji uczestniczą wszyscy wybrani radni ( 15 ) w wyborach samorządowych do 

Rady Miejskiej w Białej w dniu 12 listopada 2006r. a tym samym rada uprawniona jest do 

podejmowania prawomocnych roztrzygnięć.  Sesja rozpoczęła się o godz. 10
00 

 i trwała do 

godz. 13
30

.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie prowadząca obrady 

sesji powitała wszystkich zebranych na sesji : zaproszonych gości  i sołtysów. Listy 

obecności w załączeniu do protokołu.  

 

Ad 2/ 

 Prowadząca obrady sesji radna Maria Cibis poinformował, aby radni mogli 

podejmować prawomocne rozstrzygnięcia sprawując mandat radnego muszą złożyć 
ślubowanie. 

 Po odczytaniu przez przewodniczącą obrad roty ślubowania o treści: 

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuje uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

gminy i jej mieszkańców” najmłodszy wiekiem radny Ryszard Hanko odczytywał kolejno 

nazwiska radnych , którzy po wyczytaniu swego nazwiska potwierdzili rotę ślubowania 

słowami „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

 

Ad 3/ 

 

 Następnie prowadząca obrady sesji radna Maria Cibis przedstawiła porządek obrad : 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej.  

    1)   powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady 

           Miejskiej w Białej 

2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Białej  

3) przeprowadzenie głosowania tajnego 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej.  
1) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów  Wiceprzewodniczących     
      Rady Miejskiej w Białej. 
2) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Białej  

3) przeprowadzenie głosowania tajnego 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) ustalenia przedmiotu działania  komisji stałych Rady Miejskiej w Białej. 

2) ustalenia składów liczbowych  komisji stałych Rady Miejskiej w Białej.  

3) wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej.  



4) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i 

Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej.  

5) wyboru Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej.  

6) wyboru Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej. 

7) ustalenia  składu osobowego  Komisji Gospodarczej Rady miejskiej w Białej. 

8) ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i  

Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej. 

9) ustalenia  składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki    Żywnościowej, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej  

10) ustalenia  składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej. 

11) zmian do budżetu Gminy Biała na 2006r.  

7.  Wolne wnioski. 

8. Zakończenie. 

 

Proponowany porządek obrad został przyjęty bez uwag i zastrzeżeń jednogłośnie  

 

 

Ad 4 / 

 Przewodnicząca obrad Maria Cibis poinformowała że wybory przewodniczącego rady 

przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Zgodnie z zapisem Statutu Gminy głosowanie tajne 

przeprowadza 3 – osobowa komisja skrutacyjna powołana spośród radnych z wyłonionym 

przez siebie przewodniczącym.  

Pan Reinhard Wollny zaproponował do pracy w komisji skrutacyjnej radną  
• Felicję Kasperek 

Pan Malek Jan zaproponował do pracy w komisji skrutacyjnej radnego  

• Klaudiusza Globisz 

Pani Bogumiła Myszyńska  zaproponowała do pracy w komisji skrutacyjnej radną  
• Ewę Kontny 

 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na powołanie do komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca obrad 

poddała pod głosowanie kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w zaproponowanym jak 

wyżej składem. 

„za”  w/w składem komisji skrutacyjnej jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni i 

przewodnicząca obrad stwierdziła, że komisja skrutacyjna została powołana. 

 

 Następnie radny Leonard Peszel zgłosił kandydaturę radnego Joachima Kosza na 

przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej , uzasadniając to tym, że Pan Joachim Kosz pełnił 

funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej od 2000r. i w tej roli dobrze się z niej 

wywiązywał. 

Radny Joachim Kosz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca obrad ogłosiła 15 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji 

skrutacyjnej , przygotowania kart do głosowania oraz ustalenia sposobu głosowania . 

 

Po przerwie Radny Klaudiusz Globisz jako wybrany przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

przedstawił sposób głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej. 

Na karcie do głosowania zostało umieszczone nazwisko zgłoszonego kandydata Joachima 

Kosz a poniżej trzy możliwe odpowiedzi : „za” , „przeciw” , „wstrzymuje się”. Przy każdej z 



tych odpowiedzi po lewej stronie umieszczona została kratka. Radny dokonuje wyboru 

poprzez postawienie jednego znaku „X” w jednej z kratek . Jeżeli postawiono znak ”X” w 

więcej niż jednej kratce lub nie postawiono znaku „X” w żadnej kratce – głos jest nieważny. 

Kandydat zostaje wybrany jeśli ilość znaków „X” w kratce przy odpowiedzi „za” stanowi 

liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji , czyli  w przypadku dzisiejszego 

głosowania 8.  

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania,  

Radni przystąpili do głosowania. Przewodniczący komisji skrutacyjnej Klaudiusz Globisz 

wyczytywał kolejno z listy obecności nazwiska obecnych na sesji  radnych , którzy 

podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania. 

 

Prowadząca obrady sesji radna Maria Cibis ogłosiła 10 minutową przerwę na obliczenie przez 

komisję głosów i sporządzenie protokołu . 

 

Następnie komisja przystąpiła do obliczania głosów. Po przerwie przewodniczący komisji 

Skrutacyjnej Klaudiusz Globisz odczytał protokół z wyborów przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Białej. 

 Głosowało 15 radnych i wszystkie głosy były ważne. 

„Za” głosowało 15 radnych 

„przeciw” nie było 

„wstrzymało się” nie było 

Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła, że na Przewodniczącego 

Rady Miejskiej został wybrany Pan Joachim Kosz. 

W związku z wyborem przewodnicząca obrad odczytała treść uchwały Nr I/1/06 w sprawie 

wyboru  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej  

W związku z wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej Radna Seniorka Maria 

Cibis  przekazała dalsze prowadzenie sesji Panu Joachimowi Kosz, który podziękował 

radnym za wybór i zaufanie. 

 

 

 

Ad 5/ 

 

 Przewodniczący Joachim Kosz  poinformował że wybory wiceprzewodniczących rady 

przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Zgodnie z zapisem Statutu Gminy głosowanie tajne 

przeprowadza 3 – osobowa komisja skrutacyjna powołana spośród radnych z wyłonionym 

przez siebie przewodniczącym.  

Pan Reinhard Wollny zaproponował do pracy w komisji skrutacyjnej radną  
• Felicję Kasperek 

Pan Malek Jan zaproponował do pracy w komisji skrutacyjnej radnego  

• Klaudiusza Globisz 

Pani Bogumiła Myszyńska  zaproponowała do pracy w komisji skrutacyjnej radną  
• Ewę Kontny 

 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na powołanie do komisji skrutacyjnej. Przewodniczący obrad 

poddał pod głosowanie kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w zaproponowanym jak 

wyżej składzie. 

„za”  w/w składem komisji skrutacyjnej jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni i 

przewodniczący stwierdził, że komisja skrutacyjna została powołana. 

 



 Przewodniczący Rady Joachim Kosz przystąpił do wyboru wiceprzewodniczących 

Rady. 

Zgłoszeni zostali przez radnego Jana Malek : 

Pan Leonard Peszel , 

Przez radnego Jacka Czerwińskiego: 

Pani Bogumiła Myszyńska, 

 

W/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodnicząca obrad ogłosiła 15 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji 

skrutacyjnej , przygotowania kart do głosowania oraz ustalenia sposobu głosowania . 

 

Po przerwie Radny Klaudiusz Globisz jako wybrany przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

przedstawił sposób głosowania w wyborach wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Białej. 

Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są w porządku alfabetycznym . Obok 

każdego nazwiska z lewej strony widnieje kratka. Rany dokonuje wyboru poprzez 

postawienie dwóch lub jednego znaku „X” w kratce obok nazwisk wybranych kandydatów , 

opowiadając się w ten sposób za wyborem tych kandydatów na wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Białej. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w więcej niż dwóch 

kratkach lub nie postawiono znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata – głos jest 

nieważny. Za wybranych kandydatów uważa się dwóch radnych, którzy uzyskali największą 
ilośc głosów ( znaków „X” w kratce przy nazwiskach ) a liczby te stanowią liczby większe 

niż połowa radnych obecnych na sesji , tj 8. 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania,  

Radni przystąpili do głosowania. Przewodniczący komisji skrutacyjnej Klaudiusz Globisz 

wyczytywał kolejno z listy obecności nazwiska obecnych na sesji  radnych , którzy 

podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania. 

 

Prowadzący Rady Joachim Kosz  ogłosił 10 minutową przerwę na obliczenie przez komisję 
głosów i sporządzenie protokołu . 

 

Następnie komisja przystąpiła do obliczania głosów. Po przerwie przewodniczący komisji 

Skrutacyjnej Klaudiusz Globisz odczytał protokół z wyborów wiceprzewodniczących  Rady 

Miejskiej w Białej. 

 Głosowało 15 radnych i wszystkie głosy były ważne. 

 

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

Pni Bogumiła Myszyńska  - 13  

Pan Leonard Peszel -15  

Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła, że na 

Wiceprzewodniczących Rady wybrani zostali Pani Bogumiła Myszyńska i Pan Leonard 

Peszel 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/2/02 w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących Rady. 

 

 

 

 

 

 



Ad 6 –1 / 

 

 Joachim Kosz – Przewodniczący Rady Miejskiej kontynuując  dalszy porządek obrad 

poprosił Panią Grażynę Biały – Sekretarza Gminy Biała o przedstawienie projektu uchwały w 

sprawie ustalenia przedmiotu działa Komisji Stałych Rady miejskiej w Białej, która 

poinformowała  że  zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 60 ust.1 

Statutu Gminy Biała Rada ustala przedmiot działania poszczególnych komisji stałych Rady 

Miejskiej w Białej. 

Następnie przedstawiła przedmiot działania poszczególnych komisji i tak: 

przedmiot działania Komisji Gospodarczej : 

− planowania przestrzennego 

− planowania społeczno – gospodarczego i budżetu 

− podatków i opłat lokalnych 

− gospodarowania mieniem komunalnym 

− inwestycje 

− utrzymanie dróg gminnych, ulic, mostów i organizacji ruchu drogowego 

− utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

− komunalnego budownictwa mieszkaniowego 

− gospodarki lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi 

− gospodarki terenami 

− targowisk 

− cmentarzy komunalnych 

 

przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego : 

− oświaty i wychowania w tym szkół podstawowych , gimnazjów przedszkoli i innych 

placówek oświatowo – wychowawczych 

− kultury w tym bibliotek publicznych i innych placówek upowszechniania kultury 

− ochrony zabytków 

− kultury fizycznej, rekreacji i sportu 

− ochrony zdrowia 

− pomocy społecznej 

− zatrudnienia 

− porządku publicznego 

− ochrony przeciw pożarowej 

− przestrzegania zasad współżycia społecznego 

− ochrony mienia społecznego 

 

przedmiot działania Komisji Rolnictwa, Gospodarki  Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska : 

− gospodarki  gruntami 

− gospodarki leśnej i łowieckiej 

− zaopatrzenia wsi w wodę 
− produkcji rolnej 

− skupu produktów rolnych 

− zieleni komunalnej i zadrzewień 
− usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 

− utrzymania czystości i porządku estetycznego 



− wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych 

− współpracy z samorządami mieszkańców wsi i osiedli 

 

Do przedstawionego projektu uchwały wniosek zgłosił radny Robert Roden . Wnioskował , 

aby do przedmiotu działania Komisji Gospodarczej ująć pkt. dotyczący promocji gminy – 

pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla gminy .  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek  

„za” głosowało 15 radnych , czyli wniosek przeszedł. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedmiotu 

działania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej . 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I/3/06 w w/w sprawie. 

 

 

Ad 6-2/ 

  

 Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz § 61 ust.1 Statutu Gminy Biała Rada ustala skład liczbowy Stałych Komisji 

Rady. Zaproponował, aby Komisja Gospodarcza, Oświaty... , Rolnictwa... , i Rewizyjna  

działały w składzie pięcioosobowym.  

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania przyjęli jednogłośnie uchwałę Nr I/4/06 w 

sprawie ustalenia składów liczbowych komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

 

Ad 6- 3, 6-4, 6-5, 6-6/  

 

 

 W dalszym porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Joachim Kosz przystąpił do 

realizacji pkt 6-3 do 6-6 obrad sesji – wybór przewodniczących Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Białej. 

 

Radny Globisz Klaudiusz  zgłosił jako kandydata na przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej radnego Jana Malka , który wyraził zgodę na kandydowanie do w/w funkcji. 

Radna Bogumiła Myszyńska   zgłosiła jako kandydata na przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej radnego Jacka Czerwińskiego  , który wyraził zgodę na kandydowanie do w/w 

funkcji. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski 

Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Klaudiusza Globisz głosowało 12 radnych. 

Za wnioskiem zgłoszonym przez radną Bogumiłę Myszyńską  głosowało 3 radnych. 

Wobec powyższego głosowania przeszedł wniosek radnego Globisza Klaudiusza , który 

proponował na przewodniczącego Komisji Gospodarczej Pana Jana Malka  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I/5/06 w w/w sprawie. 

 

 

 

 



 

Radny Ryszard Hanko zgłosił jako kandydata na przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego radnego Roberta Roden, który 

wyraził zgodę na kandydowanie do w/w funkcji. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I/6/06 w w/w sprawie. 

 

Radna Maria Cibis   zgłosiła jako kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska radnego Alfreda Krupa, który 

wyraził zgodę na kandydowanie do w/w funkcji. 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I/7/06 w w/w sprawie. 

 

Radny Joachim Kosz zgłosił jako kandydatkę  na przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej radną  Marię Cibis , która wyraziła zgodę na kandydowanie do w/w funkcji. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej . 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I/8/06 w w/w sprawie. 

  

 

Ad 6 –7/ 

 Joachim Kosz – Przewodniczący Rady Miejskiej kontynuując  dalszy porządek obrad 

poinformował, że również zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 61 

ust.2 Statutu Gminy Biała ,  Rada ustala składy  osobowe Stałych Komisji Rady. Składy 

osobowe komisji proponuje Radzie Przewodniczący komisji.  

 Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek przedstawił następujący skład osoby 

Komisji Gospodarczej : 

1. Jan Malek – przewodniczący  

2. Felicja Kasperek – członek  

3. Klaudiusz Globisz - członek 

4. Hubert Heda - członek 

5. Jacek Czerwiński - członek 

 

Zaproponowane  przez przewodniczącego Komisji Gospodarczej osoby do pracy w  komisji 

Gospodarczej wyraziły zgodę na pracę w tejże komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Gospodarczej  

Uchwała Nr I/9/06 w /w sprawie została podjęta jednogłośnie  

 

 

Ad 6-8/ 

  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego Rober Roden   przedstawił następujący skład osobowy komisji: 

1.    Robert Roden  

2. Maria Cibis 

3. Joachim Kosz 



4. Leonard Peszel 

5. Bogumiła Myszyńska 

 

 

Zaproponowane  przez przewodniczącego Komisji Oświaty osoby w skład komisji Oświaty... 

wyraziły zgodę na pracę w tejże komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania 

Komisji Oświaty.... 

Uchwała Nr I/10/06 w /w sprawie została podjęta jednogłośnie  

 

 

Ad 6- 9/ 

  

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej , Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Pan Alfred Krupa   przedstawił następujący skład osoby  komisji: 

1.  Alfred Krupa  

2. Ewa Kontny 

3.   Ryszard Hanko 

4. Reinhard Wollny 

5. Gabriela Neugebauer 

 

Zaproponowane  przez przewodniczącego Komisji Rolnictwa .... osoby w skład komisji 

Rolnictwa... wyraziły zgodę na pracę w tejże komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania 

Komisji Rolnictwa.... 

Uchwała Nr I/11/06 w /w sprawie została podjęta jednogłośnie  

 

 

Ad 13/ 

  

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Cibis  przedstawił następujący skład 

osoby  komisji: 
 

1.   Maria Cibis 

2. Felicja Kasperek  

3. Jacek Czerwiński 

4. Klaudiusz Globisz 

5. Ewa Kontny 
                                     

Zaproponowane  przez przewodniczącą   Komisji Rewizyjnej  osoby w skład komisji wyraziły 

zgodę na pracę w tejże komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania 

Komisji Rewizyjnej 

Uchwała Nr I/12/06 w /w sprawie została podjęta jednogłośnie  

 

 

Ad 6-11/  

 



 Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian do 

budżetu gminy Biała na 2006r. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Radny Jan Malek zwrócił się z zapytaniem –  na jakie wysypisko i na jaki cel jest 

przeznaczona kwota  20.000,00 zł. 

 

Burmistrz Arnold Hindera wyjaśnił , że powyższa kwota jest przeznaczona na zakończenie 

rekultywacji wysypiska śmieci w Otokach.  

 

Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwał i 

Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

„za”  głosowało 13 radnych 

„wstrzymało się” 2 radnych 

„przeciw” nie było. 

 

Uchwała Nr I/13/06 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006r. została podjęta. 

 

Ad 15 / 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

 Radny Jan Malek zwrócił się z zapytaniem , kiedy będzie przeprowadzony remont drogi 

powiatowej w Prężynie . 

 

Burmistrz Arnold Hidera udzielając odpowiedzi na zapytanie radnego Jana Malka 

poinformował, że jest to droga powiatowa i po odpowiedź należy zwrócić się do powiatu. 

 

Pan Kazimierz Kasicz zwrócił się do wszystkich wybranych radnych z gratulacjami . 

 

Burmistrz Arnold Hindera również złożył życzenia wszystkim wybranym na wszystkich 

stanowiskach w radzie Miejskiej w Białej.  

 

 

Ad 16 /  

 Przewodniczący Rady Joachim Kosz zamknął obrady I Sesji Rady Miejskiej w Białej .  

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

           Gabriela Prokopowicz                                                               Joachim  Kosz 

  

 


