
  

 

Protokół Nr III  

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 30grudnia  2006r. 

 
 

  Obrady III Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczą wszyscy radni . 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 rozpoczeła się o godz. 10
00

 i trwała do godz. 13
30

. 

       Następnie przewodniczący  przedstawił porządek obrad sesji: 

     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. Interpelacje. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2007r. / druk Nr 1/ 

2)  zmian do budżetu Gminy Biała na 2006r. / druk Nr 2 / 

3) o zmianie uchwały w sprawie finansowania zadania pn. „ Wykonanie elewacji na Rynku 

w Białej. / druk Nr 3/  

4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na terenie Miasta  i Gminy Biała na 2007r. / druk Nr 4/  

5) uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania wysokości 

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach         

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała w roku 2007./ druk Nr 5 / 

6) przyjęcia programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2007.     

/ druk Nr 6/ 

7) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2007r. / druk Nr 7/  

8) wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua 

Silesia”. /druk Nr 8/ 

9) wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Łączniku 

oznaczonej jako działka 117k.m.5. / druk Nr 9/ 

10) wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działek gruntu położonych w Otokach 

oznaczonych jako działki 139 , 140 i 141 k.m. 1. / druk Nr 10 /  

11) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Biała na 

kadencję 2006- 2010 / druk nr 11/ 

12) zarządzenia przeprowadzenia wyborów przewodniczących  i zarządów osiedli w gminie 

Biała na kadencje 2006 – 2010 / druk nr 12/  

7.  Odpowiedzi na interpelacje  

8.   Wolne wnioski 

9. Zakończenie.  



 

 

 
Ad 3/ 

  

  Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 6  grudnia 2006 r. został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4/  

 Informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz Arnold Hindera . 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5/ 

 

 Interpelacje zgłosił: 

Radny Leonard Peszel zwrócił się z zapytaniem czy są ze strony urzędu prowadzone rozmowy        

z księdzem ze Śmicza w sprawie wykupu gruntu pod plac zabaw przy szkole w Śmiczu ? 

 

Radny Joachim  Kosz - zwrócił się z zapytaniem czy koszty  kolejnej  przegranej sprawy w Sądzie 

Pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łącznik będą pokrywane z funduszy szkolnych i czy w tym 

kierunku są podejmowane kroki aby wyeliminować w przyszłości kolejne sprawy w sądach. Uważa , 

że z tych środków powinny być zakupione pomocy dydaktyczne , a spory między dyrektorem          

a nauczycielami  powinny być rozwiązywane wewnątrz szkoły.  

 

 

 

Ad 6 - 1/  

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2007r przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2007r. wraz z załącznikami stanowi załącznik do 

protokołu. 

Następnie przewodniczący rady oddał głos poszczególnym przewodniczącym Stałych Komisji 

Rady. 

Komisja Rolnictwa... przyjęła na swoim posiedzeniu w dniu 20 grudnia br przedstawiony projekt 

budżetu bez uwag . 

 Komisja Oświaty... przyjęła na swoim posiedzeniu w dniu 19 grudnia br przedstawiony projekt 

budżetu bez uwag . 

Komisja Gospodarcza  przyjęła na swoim posiedzeniu w dniu 21 grudnia br przedstawiony projekt 

budżetu z następującym wnioskiem: 

 

Zmniejszyć wydatki w dziale 400 o kwotę 35 tyś zł. i przeznaczyć 30 tyś. zł. na remont dużej sali   

w Urzędzie i 5 tyś. na oświetlenie ulic  - dodatkowe punkty świetlne . 

 

Radny Leonard Peszel wnioskował aby w wydatkach na opracowanie dokumentacji remontu dróg 

ująć w miejsce Ligoty Bialskiej  , opracowanie dokumentacji na remont drogi w Śmiczu, gdyż był 

remont tej drogi obiecany i przejazd autem osobowym jest prawie niemożliwy. 

 

Wobec zgłoszonych dwóch wniosków Przewodniczący Rady poddał w pierwszej kolejności pod 

głosowanie wniosek komisji Gospoadarczej:  

„ za” głosowało 6 radnych  

„ przeciw” – 9 radnych  



Za wnioskiem Radnego Leonarda Peszel głosowało  

„za” 4 radnych 

„ przeciw” 10 radnych  

„wstrzymujący się – 1 radny 

  

Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że żaden z zgłoszonych wniosków 

nie przeszedł. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia budżetu Gminy Biała na 2007r.  

„za” głosowało 11 radnych 

„ przeciw” 2 radnych  

„wstrzymujący się –2 radnych 

 

Uchwała Nr III/22/06  w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Biała na 2007r. została podjęta. 

 

 

Ad 6-2/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2006r przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt powyższej uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  

Komisje nie przedstawiały stanowisk , gdyż projekt uchwały nie był analizowany na posiedzeniach 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

Uchwała Nr III/23/06 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad 6-3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie finansowania zadania pn.         

„ Wykonanie elewacji na Rynku w Białej” przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

W uzasadnieniu poinformowała, że  w związku z mniejszym zakresem wykonania prac związanych 

z elewacją na Rynku w Białej dokonuje się zmian finansowania w poszczególnych latach. Łączna 

kwota nie ulega zmianie. 

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

Uchwała Nr III/24/06 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 6- 4/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta  i Gminy Biała na 2007r.  przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk  

Uzasadniając konieczność podjęcia uchwały powiedziała, że zgodnie z art. 4' ust. 1 ustawy              

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art.10 ust1 ustawy                           

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art.6 ust.1  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych , 



przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy   w rodzinie należą do zadań 
własnych gminy”. 

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja tych działań jest 

gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Środki finansowe na realizację tych zadań  pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Planowane w 2007 roku wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę    
139.000 zł.   

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

 

Uchwała Nr III/25/06  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na terenie Miasta  i Gminy Biała na 2007r została podjęta jednogłośnie 

 

Ad. 6-5/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania wysokości                

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Biała w roku 2007 przedstawiła Zastepca Burmistrza  Maria Tomala . 

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

 

Uchwała Nr III/26/06 uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania wysokości                 

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Biała w roku 2007.  została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 6 –6 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 

2007 przedstawił Burmistrz pan Arnold Hindera. 

W uzasadnieniu poinformował, że podjęcie uchwały wynika z dyspozycji art.5 ust.3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 93,poz.873 z 

późn. zmianami). 

Program stanowi podstawę prawną dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi na 

wykonanie zadań  zleconych lub powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym. 

Projekt Programu jest spójny z „Kartą współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 

przyjętej uchwałą Nr XXIV/248/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2005r. 

Projekt Programu uzgodniono z organizacjami pozarządowymi na spotkaniu w dniu 1 grudnia 

2006r. W wyniku uzgodnień dokonano dodatkowo zapisu w projekcie Programu o wniosek 



zgłoszony podczas konsultacji  dot. „organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów muzycznych dla 

dzieci i młodzieży”.  

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

Uchwała Nr III/27/06 w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Biała z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego  w roku 2007  została podjęta jednogłośnie 

 

Ad 6 – 7 

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2007r 

przedstawiła  Sekretarz Gminy Grażyna Biały   

W uzasadnieniu poinformowała,  że na podstawie § 17 ust.2  Statutu Gminy Biała uchwalonego 

uchwałą  Nr IV/37/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 marca 2003r. z zmianami  Rada na 

ostatniej sesji w roku uchwala ramowy plan sesji na rok następny, który może być uzupełniany w 

ciągu całego roku. 

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały.  

Radna Bogumiła Myszyńska wnioskowała aby do planu pracy Rady miejskiej w Białej ująć             
w miesiącu lutym informację o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. za 2006r.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek Radnej Myszyńskiej  

„ Za” wnioskiem głosowało 15 radnych  

Wniosek został przyjęty. 

Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie 

w/w projekt uchwały. 

 

Uchwała Nr III/28/06  w sprawie  uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 

2007r  została podjęta jednogłośnie 

 

 

Ad 6 – 8/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia 

Związku Gmin „ Aqua Silesia przedstawił Burmistrz pan Arnold Hindera. 

W uzasadnieniu poinformował, że Zgodnie z § 10 Statutu Związku Gmin „ Aqua Silesia” kadencja 

zgromadzenia wspólników Związku Gmin Aqua Silesia trwa 4 lata liczyć od dnia wyborów 

burmistrza i wyznaczenia wszystkich przedstawicieli na członków Zgromadzenia. 

Poprzednia kadencja Zgromadzenia upłynęła wraz z kadencją burmistrza  w związku z tym 

przedkłada się Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia nowych przedstawicieli 

Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia na kadencję 2006 – 2010. 

Zgodnie z § 9 ust.2 Statutu Związku , członkami Zgromadzenia są Wójtowie i Burmistrzowie gmin 

uczestniczących w Związku , oraz po dwóch dodatkowych przedstawicieli z każdej gminy 

uczestniczącej w Związku, wyznaczonych uchwałą danej rady.   

Przewodniczący Rady Joachim Kosz zaproponował następujących radnych jako przedstawicieli do 

powyższego zgromadzenia ; 

Jacek  Czewwiński  

Alfred  Krupa  

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały. 



Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

 

Uchwała Nr III/29/06 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 6- 9/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej 

w Łączniku oznaczonej jako działka 117k.m.5 przedstawiła Kierownik Referatu Ronictwa... Dorota 

Małek  

W uzasadnieniu poinformowała, że działka  117 m.5  o pow. 0,6500 ha położona jest w Łączniku 

przy drodze położonej z Łącznika do Mokrej.   W chwili obecnej stanowi nie zagospodarowane 

wyrobisko po wydobyciu kopaliny (dzikie wysypisko śmieci) oraz użytki rolne role i łąki 

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem  RP/nz/– co oznacza 

tereny użytków rolnych wyłączone z zabudowy. Nabyciem działki zainteresowany jest  

mieszkaniec wsi Łącznik. Działka zostanie zbyta w drodze przetargu. 

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

 

Uchwała Nr III/30/06 w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu 

położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 117k.m.5 została podjęta jednogłośnie 

 

Ad 6 –10/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działek gruntu 

położonych w Otokach oznaczonych jako działki 139 , 140 i 141 k.m przedstawiła Kierownik 

Referatu Ronictwa... Dorota Małek . 

W uzasadnieniu poinformowała , że działki 140 o pow. 0,0840 ha i 141 o pow. 0,2567 ha karta 

mapy 1 położone są w Otokach przy drodze polnej z Otok do Grabiny.   W chwili obecnej stanowią 
zrekultywowane dzikie wysypisko śmieci. Działki posiadają ustalony kierunek rekultywacji rolny    

i tak też została wykonana rekultywacja gruntów. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wsi Otoki, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy teren w/w działek 

oznaczony jest symbolem R2P6-co oznacza obszar rolny ,chroniony przed zainwestowaniem oraz 

zachowania warunków równowagi ekologicznej. Działki zostaną zbyte w drodze przetargu. 

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

 

Uchwała Nr III/31/06 w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działek gruntu 

położonych w Otokach oznaczonych jako działki 139 , 140 i 141 k.m  została podjęta jednogłośnie 

 

Ad 6 – 11/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 

gminie Biała na kadencję 2006- 2010 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały  

W uzasadnieniu poinformowała,  że zgodnie z zapisem  § 30 ust.1  statutów jednostek 

pomocniczych Gminy Biała wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie 4 

miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Miejskiej / tj. od dnia wyborów/. Zasady i tryb 

przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej określają statuty poszczególnych sołectw. 



Szczegółowy haromonogram zebrań wiejskich określi Burmistrz o formie obwieszczenia , które 

zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń             
w Urzędzie Miejskim oraz na terenie sołectw. 

W związku z upływem kadencji  sołtysów i rad sołeckich przedstawia się Wysokiej Radzie 

powyższy projekt uchwały  

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

projekt uchwały. 

 

Uchwała Nr III/32/06 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 

gminie Biała na kadencję 2006- 2010  została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 6- 12/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów przewodniczących                 

i zarządów osiedli w gminie Biała na kadencje 2006 – 2010 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna 

Biały . 

W uzasadnieniu powiedział, że zgodnie z zapisem  § 27 ust.1  statutów jednostek pomocniczych 

Gminy Biała wybory zarządów osiedli  zarządza Rada Miejska w terminie 4 miesięcy od 

rozpoczęcia nowej kadencji Rady Miejskiej / tj. od dnia wyborów/. Zasady i tryb przeprowadzenia 

wyborów  zarządów osiedli  określają statuty osiedla nr 1 i nr 2 w Białej  Szczegółowy 

haromonogram zebrań wiejskich określi Burmistrz o formie obwieszczenia , które zostanie podane 

do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

oraz na terenie sołectw.  W związku z upływem kadencji  zarządów osiedli  przedstawia się 
Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały.  

Komisje Stałe  Rady Miejskiej w Białej na swoich posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań, wobec czego przewodniczący rady poddał pod głosowanie w/w 

Uchwała Nr III/33/06 została podjęta jednogłośnie 

 

Ad 7/  

 

Odpowiedzi na interpelacje : 

 

Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Krzysztof Glombitza odpowiadając 

na zgłoszoną interpelację radnego Leonarda Peszel wyjaśnił , że umowa na plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Śmiczu została już z księdzem podpisana na okres 5 lat i trwają obecnie 

procedury z wyznaczeniem terenu  przez geodetów.  

 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala udzielając odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez 

radnego Joachima Kosza wyjaśniła, że kolejna przegrana sprawa w Sądzie Pracy będzie 

finansowana z funduszy szkoły. Aby nie miały miejsca kolejne sprawy w Sądzie Pracy 

Dyrektorzy szkół zostali poinformowani, ażeby każdą decyzję upomnienia  dokładnie rozważyć 
celem niedopuszczenie do kolejnych sprawa sądowych. 

 

 

Ad 8/ 

 

 Wolne wnioski : 

 



Przewodniczący Rady Joachim Kosz poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo ze 

Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie przystąpienia Gminy Biała do tegoż związku. 

Pismo to zostało powielone i rozdane wszystkim radnym celem zapoznania się i wyrażenia 

swojego stanowiska w sprawie ewentualnego przystąpienia .  

 

Przewodniczący  Rady również poinformował o ankiecie grupy LUX , która również została 

radnym rozdana.  

 

Radna Bogumiła Myszyńska zam. Biała ul. Rynek  – wnioskowała  o ustawienie znaku 

zakazu wjazdu ciągników na  ul. Oświęcimską   w Białej . 

 
Radny Jan Malek zam. Prężyna  wnioskował o remont drogi brukowanej  w Prężynie, oraz      

o remont / ul. Oświęcimskiej za mostkiem w kierunku Prężyny/. 

 
Radny Reinhard Wollny zam. Nowa Wieś zwrócił się z zapytaniem – co robić z eternitem ? 

 

Radny Robert Roden zam. Chrzelice zwrócił uwagę na  zbyt długo  włączone oświetlenie ulic. 

Wnioskował o skrócenie czasu oświetlenia . 

 
Sołtys wsi Łącznik Alfred Wistuba zam Łącznik ul Świerczewskiego – zwrócił uwagę ,  aby 

interweniować u przewoźników słomy o odpowiednie zabezpieczenie przewożonej słomy np. 

poprzez plandekowanie. Zwrócił również uwagę,  że w budżecie gminy na 2007r. nie jest ujęty 

remont ul. Skowrońskiego.w Łączniku.  

 

Burmistrz Arnold Hindera poinformował, że do Urzędu wpłynęło jedno podanie w sprawie 

organizowania dożynek w 2007r. Swój akces wyraziło sołectwo Ligota Bialska . 

 

Następnie Burmistrz złożył wszystkim obecnym na sesji życzenia noworoczne, do których 

przyłączył się również Przewodniczący Rady. 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 9/ 

 

Przewodniczący zamknął obrady III Sesji Rady Miejskiej w Białej  

 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 


