
Protokół nr II/06 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 
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 Obrady II Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim 

Kosz ,który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 15  radnych  na ustawowy skład 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 rozpoczęła  się o godz. 10
00

 i trwała do godz. 12
00

. 

 

1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.   Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza  

5.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 

6. Interpelacje. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2007r. oraz zwolnień 

od podatku od nieruchomości / druk Nr 2/ 

2) ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień 

z tego podatku. / /druk Nr 3/ 

3) zmian w budżecie gminy Biała na 2006r. /druk Nr 4 / 

4) zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalngo na finansowanie zadania „ Budowa dróg ( ulic; K. Koziołka, F. 

Suchego, A. Bożka, Zawadzkiego ) na Osiedlu 40 –lecia w Białej”. / druk Nr 5/ 

5) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej ./ druk Nr 6/ 

6) upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej do dokonywania czynności w 

sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego/ druk Nr 7/ 

7) skargi Wojewody Opolskiego / druk Nr 8/ 

8.  Odpowiedzi na interpelacje  

9.   Wolne wnioski 

10.   Zakończenie.  
 

 

 

Ad 2/ 

 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji w 

pkt 7  ppkt 8  

„udzielania przez Gminę Biała pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie 

nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją / druk Nr 9/ 

Radni w głosowaniu przyjęli jednogłośnie dodatkowy pkt obrad wnioskowany przez Burmistrza . 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad , który został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

 



Ad 3/ 

  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 24  listopada br.  został przyjęty bez uwag 

i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4/ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Pan Joachim Kosz poinformował Wysoką Radę, 

że w chwili obecnej nastąpi złożenie ślubowania nowo wybranego Burmistrza Białej na kadencję 

2006-2010 

Pan Arnold Hindera złożył ślubowanie następującej treści :                                     

 „Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy , uroczyście ślubuję , że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 

pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg. ” 
 

Po złożeniu ślubowania Przewodniczący Rady Joachim Kosz stwierdził, że zgodnie z art.29a 

ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. z późn. zmianami  Burmistrza  Arnold 

Hindera  objął obowiązki burmistrza z chwilą złożenia ślubowania wobec rady. 

 

Ad 5/ 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie między sesjami. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 6/ 

 

 Interpelacje zgłosił: 

Radny Jan Malek  - zgłosił interpelację w sprawie załamanego chodnika i drogi w Prężynie przez 

samochody wywożące buraki, oraz zwrócił się z zapytaniem , gdzie ma skierować pismo w sprawie 

przeciekającego dachu  budynku OSP w Prężynie ? Następnie podziękował Burmistrzowi za 

wskazanie na ostatniej sesji , gdzie zasięgnąć informacji nt. remontu drogi Białą Prężyna . na 

drodze tej został przeprowadzony remont , ale nie w tych miejscach , gdzie występowała 

największa potrzeba. Interpelował również w  sprawie przeprowadzenia wspólnych rozmów z 

gminą Lubrza w sprawie remontu drogi Prężyna – Prężynka. 

 

 

Ad 7 - 1/  

 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości przedstawia 

Skarbnik Gminy pani Klaudia Kopczyk .  

Następnie przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek poinformował , że na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 6 grudnia 2006r.Stałe  Komisje  wypracowały następujący wniosek  

obniżenie stawki podaku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej z kwoty 16,50 zł od 1m
2
 do kwoty 16,30 zł., oraz od budynków lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej a wykorzystanych na składowanie zbóż i 

nawozów z kwoty 16,36 zł od 1m
2
 do kwoty 16,20 zł. 

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

głosowanie zgłoszony wniosek przez komisje:  

- obniżenie stawki podaku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 



gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej z kwoty 16,50 zł od 1m
2
 do kwoty 16,30 zł., 

 

„ za” głosowało 12 radnych  

„ przeciw” 3 radnych  

-  oraz od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   

a wykorzystanych na składowanie zbóż i nawozów z kwoty 16,36 zł od 1m
2
 do kwoty 16,20 zł. 

„ za” głosowało 12 radnych  

„ przeciw” 3 radnych  

 Zgodnie z wynikiem głosowania wniosek zgłoszony przez komisje został przyjęty. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz odczytał projekt uchwały 

dotyczący ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007r z uwzględnieniem 

przegłosowanego wniosku  i poddał  pod głosowanie. 

„ za” głosowało 12 radnych  

„ przeciw” 3 radnych  

„ wstrzymujących się” nie było 

Uchwała Nr II/14/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała 

na 2007r została podjęta .   

 

AD 7-2/ 

 

 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 

przedstawia Skarbnik Gminy pani Klaudia Kopczyk .  

Następnie przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek poinformował , że na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 6 grudnia 2006r.Stałe  Komisje pozytywnie zaopiniowały 

przedstawione stawki podatku od środków transportowych  zaproponowane przez Burmistrza 

Białej. 

Radni również nie wnieśli uwag i zapytań.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz odczytał projekt uchwały 

dotyczący ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007r i poddał  pod głosowanie. 

Uchwała Nr II/15/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień z tego podatku   została podjęta jednogłośnie.   

 

  

 

Ad 7 –3 / 

  

  Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała przedstawiła Skarbnik 

Gminy pani Klaudia Kopczyk .  

Następnie przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek poinformował , że na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 6 grudnia 2006r.Stałe  Komisje pozytywnie zaopiniowały 

przedstawiony projekt uchwały. 

Radni również nie wnieśli uwag i zapytań.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz odczytał projekt powyższej 

uchwały  i poddał  pod głosowanie 

Uchwała Nr II/17/02 w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała została podjęta jednogłośnie.   

 

 

 

 



Ad 7 – 4/ 

 

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Klaudii Kopczyk, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z 

zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadania 

„Budowa dróg ( ulic: K. Koziołka, F. Suchego, , A.Bożka, Zawadzkiego) na Osiedlu 40 – lecia w 

Białej.  

 

W związku z pozytywną opinią Zarządu Województwa na dofinansowanie w/w zadania 

zaistniała możliwość wystąpienia o prefinasowanie przedsięwzięcia ze środków Banku 

Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest niniejsza uchwała, ze 

względu na fakt iż dofinansowanie nastąpi do 3 miesięcy po rozliczeniu zadania, tj. w roku 2007, a 

więc obejmuje przyszły rok. W związku z tym pożyczka ma charakter pożyczki długoterminowej, o 

której decydować może Rada. Przyznanie pożyczki przez BGK nie jest jednak obligatoryjne tak jak 

to było z prefinansowaniem zadania pn. „Modernizacja wiejskiego centrum kultury i rekreacji w 

Chrzelicach”, które finansowane było z Sektorowego Programu Operacyjnego. Rozpatrzenie 

podania o prefinansowanie nastąpi do dwóch miesięcy. Tak więc w przypadku negatywnego 

rozpatrzenia wniosku niniejsza uchwała zostanie uchylona, a podjęta zostanie uchwała o 

zaciągnięciu kredytu komercyjnego w banku wyłonionym w drodze zamówienia publicznego. Z 

uwagi na niskie oprocentowanie pożyczek na prefinansowanie ( do   3 % ) proponuje się podjęcie 

niniejszej uchwały. 

 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu  Komisji Gospodarczej,  który przedstawił stanowisko wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej . 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Pan Jan Malek poinformował, że wspólne posiedzenie 

komisji odbyło się w dniu 6 grudnia   br. i komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt 

uchwały.                                                                                                                                          

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr II/17/06 została podjęta .  

Przewodniczący rady ogłosił 10 minutową przerwę 

Ad 7-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Burmistrza Białej przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Białyinformując że, wynagrodzenie dla Burmistrza  Białej ustala w 

drodze uchwały Rada Miejska zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym  oraz 

art.  4 pk1  ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych. 

Wysokość wynagrodzenia  ustala się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 

2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach  

gmin, starostwach powiatowych  i urzędach marszałkowskich/ Dz.U. Nr 146,poz.1223/ . 

Rozporządzenie to w lutym 2006r zostało znowelizowane i opublikowane 

 9 marca 2006r  w Dz.U. Nr 39,poz.272.  



Załącznik nr 2  zawiera  „Tabelę stanowisk pracowniczych wójtów, burmistrzów, prezydentów 

miast, starostów i marszałków województw”, w której to określono kwoty wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Zgodnie z obowiązującą tabelą burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców może otrzymać 

wynagrodzenie:  

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3450 – 4630 zł 

dodatek funkcyjny w kwocie  1080 – 1550 zł 
Ponadto zgodnie z § 7 cytowanego wyżej  rozporządzenia, burmistrzowi przysługuje dodatek 

specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  funkcyjnego. 

Jednocześnie zgodnie  z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach  

samorządowych / Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./  pracownikom samorządowym 

przysługuje dodatek za wieloletnią pracę .   Wysokość dodatku uzależniona jest od lat pracy i 

maksymalnie może wynosić 20% ( po przepracowaniu 20 lat). 

Należna wysługa dla Pan burmistrza  to 20% kwoty  wynagrodzenia zasadniczego. 

 
Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu  Komisji Gospodarczej,  który przedstawił stanowisko wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej . 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Pan Jan Malek poinformował, że wspólne posiedzenie 

komisji odbyło się w dniu 6 grudnia   br. i komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt 

uchwały następujące składniki wynagrodzenia : 

1/ wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  4.400,00zł. 

2/ dodatek funkcyjny – w kwocie  1.500,00zł. 

3/ dodatek specjalny w wysokości  30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

    funkcyjnego  -  w kwocie   1.770,00zł. 

4/ dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 880,00zł. 

 

Radny Reinhard Wollny zgłosił następujący wniosek dotyczący wynagrodzenia burmistrza: 

1/ wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  4.000,00zł. 

2/ dodatek funkcyjny – w kwocie  1.200,00zł. 

3/ dodatek specjalny w wysokości  30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

    funkcyjnego  -  w kwocie   1.560,00zł. 

4/ dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 800,00zł. 

 

Wobec zgłoszonych dwóch wniosków przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w pierwszej 

kolejności wniosek zgłoszony przez wspólne komisje : 

„ za” głosowało 12 radnych  

W wyniku  głosowania nad powyższym wnioskiem przewodniczący stwierdził , że jest 

bezzasadnym głosowanie nad drugim wnioskiem zgłoszonym przez radnego Reinharda Wollny. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" 2 radnych     

„ wstrzymało się" nie było 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr II/18/06 została podjęta .  

 

 

 

 



Ad 7- 6/  

 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej do 

dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały informując, że zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 

1990r o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001r Nr 142,poz. 1593  z późn.zm./, Rada 

Miejska  w Białej  w odrębnej uchwale  upoważnia  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej do 

wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec  Burmistrza Białej. 

Następnie przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek poinformował , że na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 6 grudnia 2006r.Stałe  Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy 

projekt uchwały. 

Radni również nie wnieśli uwag i zapytań.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz odczytał projekt uchwały  i 

poddał  pod głosowanie. 

Uchwała Nr II/19/06 w sprawie w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Białej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę 

samorządowego   została podjęta jednogłośnie.   

 

Ad 7 – 7/  

 

 Projekt uchwały w sprawie skargi Wojewody Opolskiego przedstawiła Sekretarz Gminy 

Grażyna Biały informując , że Wojewoda Opolski skargą z dnia 21 listopada 2006 r. o nr PN.III – 

KK – 0914 – 133/06 wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały nr XXIX/303/06 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wasiłowice w części 

dotyczącej §4, §6 ust. 2, §6 ust. 3, §8 ust. 1 pkt 3, §8 ust. 2, §14 ust. 1 pkt 1, §18 wyrazów “może 

podejmować wspólne uchwały”, §21 wyrazu “wiejskie”, §22 ust. 2, §24, §30 ust. 2 wyrazów 

“wiejskie” oraz “Wiejskiego”, §30 ust. 3 wyrazu “Wiejskiego”, §31 ust. 1, §31 ust. 2, §32 ust. 1 

wyrazu “Wiejskiego”, §33 ust. 1 wyrazu “Wiejskiego”, §33 ust. 3 wyrazu “Wiejskim”, §35, §38 

ust. 1 wyrazu “Wiejskim”, §38 ust. 3 wyrazu “Wiejskie”, §38 ust. 4 wyrazu “Wiejskiego”, §41 ust. 

1 wyrazów “przez Radę Miejską odrębną uchwałą” z powodu istotnego naruszenia prawa. 

 W części przepisów, którym strona skarżąca zarzuca istotne naruszenie prawa zdaniem 

gmina Biała nie doszło do naruszenia prawa i stąd wniosek o oddalenie. W §10 statutu znajduje się 

definicja zebrania wiejskiego jako zbiorowości wszystkich mieszkańców sołectwa. W 

przeciwieństwie do zbiorowości miejskiej, mieszkańcy sołectwa, ich ogół to zebranie wiejskie. Stąd 

też zarzut, że zebranie wiejskie (ogół mieszkańców sołectwa §10) nie wybiera swoich organów jest 

chybiony. Stąd też konsekwentnie także zarzuty o istotnym naruszeniu prawa zapisów “wiejskie” w 

różnych postaciach należy oddalić. 

 Zarzut o naruszeniu przepisów ustawy o.s.g w §24 poprzez określenie Rady Sołeckiej jako 

organu wybieralnego o charakterze doradczym, inicjującym i wspomagającym sołtysa ma się nijak 

do zarzutu skargi o uprawnieniu do samodzielnego działania, w tym do reprezentowania sołectwa 

na zewnątrz. 

 Zdaniem gminy określenie minimalnego progu dla dokonania ważności wyborów nie 

stanowi ani istotnego naruszenia prawa, ani zasad państwa demokratycznego.  

Także określenie w statucie sołectwa tajności głosowania na sołtysa nie stanowi naruszenia 

prawa. 

 Uznając zasadne w części zarzuty określone w skardze, w pozostałych uważamy zarzuty 

jako nieistotne i jako takie winny one ulec oddaleniu. 

 

 

Następnie przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek poinformował , że na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 6 grudnia 2006r.Stałe  Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy 



projekt uchwały. 

Radni również nie wnieśli uwag i zapytań.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz odczytał projekt uchwały  i 

poddał  pod głosowanie. 

Uchwała Nr II/20/06 w sprawie w sprawie skargi Wojwody Opolskiego  została podjęta 

jednogłośnie.   

 

Ad 7 – 8 / 

 Projekt uchwały w sprawie udzielania przez Gminę Biała pomocy regionalnej na wspieranie 

nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

Radni również nie wnieśli uwag i zapytań.  

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz odczytał projekt uchwały  i 

poddał  pod głosowanie. 

Uchwała Nr II/21/06 w sprawie w sprawie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 

lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją została podjęta jednogłośnie.   

 

Ad 8/ 

 

 Odpowiedzi na interpelacje udzielił : 

 

Burmistrz Arnold Hindera udzielając odpowiedzi na zgłoszone interpelacje przez radnego Jana 

Malka stwierdził, że : 

- w sprawie remontu dachu dubyku OSP w Prężynie decyduje Zarząd OSP i proszę tę sprawe 

skierować do pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za te sprawy tj. do Artura 

Sztechmilera. 

- remont drogi Prężyna – Prężyna skierować do powiatu prudnickiego.  

- zniszczenie chodników następuje poprzez wprowadzanie nowych technologie , ciężkiego 

sprzętu i to doprowadza do zniszczeń, Sołtys jako gospodarz wioski powinienień dbać o dobro 

swojej wioski i dziwię się takiemu pytaniu. Każdy rolnik dba o swoją usługę i dziwię się 

radnemu wieloletniemu , że takie zgłoszenie kieruje, a uszkodzone chodniki jest to niszczenie 

mienia komunalnego i proszę takie sprawy kierować na policję.  

-  

Przewodniczący Rady Joachim Kosz wnioskował , aby odpowiedzi na interpelacje udzielane 

pisemnie były przez radnych odczytywane na następnej sesji rady . 

 

Ad 9/ 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Radna Gabriela Neugebauer – wnioskowała o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 

MGOKSTiR na dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Pogórzu i Chrzelicach oraz 

wszystkich działających na terenie Gminy Biała zespołów i chórów . 

 

Radny Robert Roden  również wnioskował o zabezpieczenie w budżecie  GOK środków 

finansowych na dowóz zespołów i chórów działających na terenie Gminy Biała. na wszelkiego 

rodzaju występy . 

 

Radny Jan Malek  zwrócił uwagę do odpowiedzi Burmistrza na interpelację dotyczącą remontu 

dachu budynku OSP Prężyna , że rozmawiał z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za 

OSP i usłyszał odpowiedź , że nie ma środków na remont dachu 

 



Burmistrz Arnold Hindera  zwrócił się do wszystkich sołtysów i radnych aby  zgłaszać chęć 

organizacji dożynek w 2007r., oraz zgłaszać do MGOKSTiR w Białej wszelkiego rodzaju 

planowane imprezy w 2007 w poszczególnych miejscowościach celem wydania kalendarza imprez 

przez GOK. 

Ad 10/ 

 

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

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

           Gabriela Prokopowicz                                                               Joachim  Kosz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


