
 Protokół  Nr XXXVI/10                                                                                                                                  

XXXVI  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  11 października   2010r. 

 

  Obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecna 

usprawiedliwiona Maria Cibis. 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

. 

 

Ad 2/ 

 

Przewodniczący Rady Joachim Kosz przedstawił porządek obrad : 

 

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. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu 

terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. / druk Nr 1/ 

2) w sprawie zmian budżetu  Gminy Biała na 2010 r . / druk Nr 2/ 

3) w sprawie  przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Wspólny rozwój 

– ja w przedszkolu a mama w pracy II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. / druk Nr 3/ 

4) w sprawie  przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Szkoła 

horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”  w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz 

Społeczny. / druk Nr 4/ 

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. / druk Nr 5/  

6) Wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej. 

/ druk Nr 6/  

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wolne wnioski. 

11.  Zakończenie.  

 

Powyższy porządek obrad sesji został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. 

 

Ad 3/ 

  

Protokół  z obrad poprzedniej sesji z dnia  31 sierpnia 2010r.  zostały  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 Arnold Hidera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone     

na poprzedniej  sesji.  

 

 

Ad 6/ 

 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

Ad  7 -1 /  

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do 

organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r  przedstawił 

Burmistrz Białej Arnold Hindera.  Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  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 XXXVI /403/10  w powyższej sprawie   została  podjęta .   

 

Ad 4-2/ 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu  Gminy Biała na 2010 r przedstawił 

Burmistrz Białej Arnold Hindera.  Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  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 XXXVI /404/10  w powyższej sprawie   została  podjęta.   

 
 

Ad 4-3/ 

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Wspólny 

rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny przedstawiła z-ca Burmistrza Maria Tomala  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  



Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni   nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  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 XXXVI /405/10  w powyższej sprawie   została podjęta.   

 
 

Ad 4-4/ 

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. 

„Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”  w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. 

Przedstawiła Z-ca  Burmistrza Białej Maria Tomala.   Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  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 XXXVI /406/10  w powyższej sprawie   została podjęta.   

 
 

Ad 4-5/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Przedstawiła 

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Mieczysława Salamon . Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  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 XXXVI /407/10  w powyższej sprawie   została  podjęta .   

 
 



Ad 4-6/ 

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem 

pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami ... Dorota Małek . . Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 13radnych  

„za" głosowało 8 radnych  

„przeciw" 1 

„ wstrzymało się"  1 

3 członków  nie brało udziału w głosowaniu 

Uchwała  Nr XXXVI /408/10  w powyższej sprawie   została podjęta .   
 

 

Ad 12/ 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 13/  

 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej 

w Białej.  

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                              Joachim  Kosz 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


