
Protokół Nr VII                                                                                      

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 maja  2007r. 
 

  Obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 12 radnych Nieobecna 

usprawiedliwiona radna Maria Cibis, Leonard Peszel i Alfred  Krupa   . 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

. 

 

 Ad 2/ 

      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. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Interpelacje. 

7. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji           

w mieście i gminie Biała za okres od 01.01.2007r. do 30.04.2007r. / druk Nr 1/ 

8. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zmian do budżetu Gminy Biała na 2007r. / druk Nr 2/ 

2) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko 

kierownicze w szkole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagoga , psychologa i logopedy. / druk Nr 3/     

3) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków./ druk Nr 4/ 

4) skargi Wojewody Opolskiego. /druk Nr 5/  

5) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Biała./ druk   Nr 6/  

6) rozpatrzenia skarg wniesionych na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 7/ 

7) zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej 

sołectwa Gostomia na kadencję 2007-2010. / druk Nr 8/ 

8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w 

Pogórzu.   / druk Nr 9/ 

9) wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Mokrej oz. jako 

działka 549/123 m.1 / druk Nr 10/ 

10) wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Ligocie 

Bialskiej oz. jako działka 111 m.2 / druk Nr 11/ 

11) wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Mokrej oz. 

jako działka 550/123 m.1 / druk nr 12/ 

12) wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oz. jako 

działka 1240/2 m. 19 / druk Nr 13/ 

13) wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oz. jako 

działka 1241/3 m. 19 druk Nr 14/ 



14) sprzedaży w drodze przetargu zamieszkałego lokalu mieszkalnego położonego w 

Białej . / druk       nr 15/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje  

10. Wolne wnioski. 

11.  Zakończenie.  

 

 

Burmistrz Arnold Hindera zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad w pkt. 8 ppkt. 13  

zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu 

działki gruntu położonej w Białej oz. jako działka 1241/3 m. 19 druk Nr 14/ 
 

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek . Radni jednogłośnie 

przyjęli zgłoszony wniosek o wykreślenie w pkt 8 ppkt .13 . 

 
 

Ad 3/ 
  Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 27 kwietnia  br. 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/ 

Burmistrz Arnold Hindera przedstawił  odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na 

poprzedniej sesji.  

 

Ad 6/ 

 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad 7/ 

 Informację o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji           

w mieście i gminie Biała za okres od 01.01.2007r. do 30.04.2007r. przedstawił Dyrektor 

MGOKSTiR w Białej Rafał Magosz. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji . 

 

Ad 8-1 / 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2007r przedstawiła 

Skarbnik Gminy  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/79/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 8-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub pełniącego inne 



stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagoga , psychologa i logopedy przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala. 

 Zgodnie z art.42 ust.7 pkt.2 i 3  ustawy Karta Nauczyciela rozmiar zniżek dla 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć pełniących funkcje dyrektora oraz inne 

stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, ustala organ prowadzący szkołę lub 

placówkę, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. Uchwała Rady Miejskiej w Białej z dnia 

30 czerwca 2006r. w przedmiotowej sprawie zawiera wykaz stanowisk kierowniczych w 

szkołach i przedszkolach obecnie istniejących. oraz obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 

nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy. W związku z tym, że od 1 września 2007r. 

planowane jest utworzenie stanowiska kierownika szkoły filialnej oraz dyrektora zespołu 

szkolno-przedszkolnego zachodzi potrzeba uregulowań prawnych w kwestii obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla tych stanowisk. Proponowany w uchwale 

wykaz stanowisk i obowiązkowy wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych  nie wprowadza zmian w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin dla 

stanowisk obecnie funkcjonujących a zawiera dodatkowe stanowiska, przewidziane do 

utworzenia z dniem 1 września 2008r. Pismem z dnia 04 maja 2007r. wystąpiono do 

Opolskiego Kuratora Oświaty o zaopiniowanie projektu uchwały. Opinia Kuratora jest 

pozytywna.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/80/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

Ad 8-3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

przedstawił kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej Joachim  

Ernst . Rada Miejska w Białej uchwałą Nr XXVII/277/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. uchwaliła 

reulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków i skierowała w/w uchwałę do 

Wojewody celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Pismem z 

dnia 10 stycznia 2007 r. Nr NK.III-KK-0914-3/2007 Wojewoda Opolski zaskarżył uchwałę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. W uzasadnieniu skargi Wojewoda 

wskazywał na wiele uchybień natury prawnej, które nie zezwalały na zatwierdzenie tejże 

uchwały i jej publikację. 

Burmistrz Białej pismem nr OR.0155-4/07 z dnia 6 lutego 2007 r., skierowanym do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, uznał przedstawione zarzuty i 

jednocześnie poinformował, że na najbliższej Sesji Rady Miejskiej wystąpi z nowym 

projektem wspomnianej uchwały. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz zapisy ujęte w art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 

123, poz. 858 z 2006 r.) przedkładam ponownie zmodyfikowany regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/81/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 



Ad 8-4/ 

Projekt uchwały w sprawie skargi Wojewody Opolskiego przedstawił Kierownik 

Referatu Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej Joachim  Ernst .  Wojewoda 

zaskarżył uchwałę Nr XXVII/277/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2005r. w 

sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uznając, że w 

przedmiotowej uchwale brak jest ścisłego określenia minimalnego poziomu świadczonych 

usług przez Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o. w Białej , co stanowi istotne naruszenie 

prawa . 

Wojewoda zarzucił, że określenie minimalnego poziomu wody w regulaminie dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków poprzez określenie tego poziomu w zezwoleniu na podstawie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego decyzją 

Zarządu Miejskiego w Białej z dnia 29 lipca 2002r. oraz w  pozwoleniu  wodnoprawnym nie 

spełnia określonych przepisem art.19 ust.2 z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Nadto w skardze zarzucono powtarzanie  wyrażeń ustawowych , co także  sprzeczne jest z 

orzecznictwem  sądów. 

Uznając przedstawione zarzuty za zasadne proponuje się uchylić przedmiotową uchwałę w 

całości, a nowo opracowany regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

dostosować do zaleceń organu nadzoru.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/82/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

Ad 8-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Biała przedstawił  Kierownik Referatu Inżynierii 

Komunalneji Integracji Europejskiej Joachim  Ernst.  
Obowiązująca od 10.07.2001 r. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na Radę Miejską 

obowiązek uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy. Obecnie obowiązująca uchwała ( 5 lat ) wymaga doprecyzowania zasad 

wynajmu i uściślenia kręgu osób którym przysługuje prawo do otrzymania lokalu 

komunalnego. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/83/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

Ad 8-6/ 

 

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg wniesionych na działalność Burmistrza 

Białej przedstawiła Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Felicja Kasperek. 

Pani Felicja Kasperek odczytała podjętą przez Komisję Rewizyjną w dniu 16 maja br. 

uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność 

Burmistrza Białej wraz z uzasadnieniem . Uchwała ta stanowi załącznik do protokołu. 



Przewodniczący poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej poinformowali , że 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Następnie przewodniczący rady oddał głos zaproszonym gościom. 

 

Obecna na posiedzeniu sesji Rady Pani Zofia Kuczek zabierając głos stwierdziła , że protokól 

przekazania lokalu użytkowego przy ul. Armii Ludowej 2 był fikcyjny , gdyż  klucze z tegoż 

lokalu Pani Toziczka przekazała bezpośrednio Panu Przybyszewskiemu na polecenie 

Burmistrza.  / o tym fakcie Pani Toziczka mówiła w sklepie w obecności świadków/  

Stwierdziła dalej , że o tym fakcie informowała  w wniesionych skargach jak i  na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, a nikt z członków Komisji Rewizyjnej nie zapytał kto był 

świadkiem , tego , że Pani Toziczka mówiła o tym fakcie w sklepie. 

 

Pan Marek Klinke zabierając głos , stwierdził, że nie został poinformowany o zajętym 

stanowisku  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2007r.  

Stwierdził dalej , że nie otrzymał odpowiedzi jak długo będzie trwał remont lokalu 

użytkowego przy ul. Armii Ludowej 6 oraz zwrócił się z zapytaniem do Radccy prawnego 

tutejszego Urzędu a dotyczącego czy powinien być przeprowadzony przetarg dzierżawy na lokal 

użytkowy w razie zgłoszenia kilku ofert na ten lokal ? 

Radcca Prawny Tadeusz Chrobak poinformował, że w kwesti zadanego pytania udzieli 

odpowiedzi pisemnej. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek poinformowała , że osoby 

wnoszące skargi tj. Pan Marek Klinke i Pani Zofia Kuczek zostaną poinformowani o sposobie 

rozpatrzenia wniesionych skarg  po przedstawieniu zajętego stanowiska przez Komisję 

Rewizyjną na posiedzeniu Rady Miejskiej i podjęciu przez Radę stosownej uchwały tj. 

rozpatrzenia  skarg wniesionych na działalnośc Burmistrza Białej  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/84/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 8-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

członka Rady Sołeckiej sołectwa Gostomia na kadencję 2007-2010 przedstawiła Sekretarz 

Gminy Grażyna Biały.  W dniu 18 kwietnia br.  do Urzędu Miejskiego w Białej wpłynęła 

rezygnacja  Pana Dariusza Kamionka   z pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej sołectwa 

Gostomia.  

Zgodnie z zapisem  § 40  ust.1  statutu sołectwa Gostomia  w przypadku ustąpienia                 

z pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej   wybory uzupełniające  zarządza Rada Miejska    

w terminie do 60 dni od dnia ustąpienia .  

W związku z powyższym przedstawia się Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/85/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

 

 



Ad 8-8/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w Pogórzu przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Informatyki Dorota Małek. Nieruchomość oznaczona jako 

działka o nr ew. 888/278 o pow. 0,0110 ha   stanowi własność Gminy Biała.  O sprzedaż  tej 

działki   zwrócili się do Burmistrza Białej Państwo Beata i Andrzej Nowotny właściciele 

działki sąsiedniej nr 100.Działka 888/278 powstała w wyniku podziału działki 608/278, 

wykonanego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Prudniku ,które regulowało stan prawny 

dróg powiatowych. Druga działka powstała w wyniku podziału 887/278 stanowi właśnie 

drogę kategorii powiatowej 

Sprzedaż działki na rzecz wyżej wymienionych właścicieli nieruchomości przyległej działki 

nr 100 poprawi znacznie warunki zagospodarowania jej nieruchomości. Działka będąca 

przedmiotem sprzedaży została zagospodarowana już jako ogródek przydomowy, wcześniej 

została ogrodzona. 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pogórze, w obowiązującym studium 

uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Biała oznaczona jest symbolem ZMN P19- obszar 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, porządkowania struktury przestrzennej oraz 

intensyfikacji zagospodarowania. 

Projekt Uchwały jest zgodny z art.13 ust.1 i art.37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/81/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 8-9/ 

 

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

położonej w Mokrej oz. jako działka 549/123 m.1 przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Informatyki Dorota Małek. Działka gruntu 

oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 549/123  m.1  o pow. 0,0780 ha położona 

jest w Mokrej pomiędzy zabudowaniami nr 23 i 26. Na działce tej znajdował się budynek 

mieszkalny oznaczony numerem 25- obecnie wyburzony. Teren częściowo uporządkowany. 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokra. Działka leży na terenie 

oznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy na terenie oznaczonym  

symbolem  ZZP19 - co oznacza obszar zabudowy zagrodowej i porządkowania struktury 

przestrzennej oraz  intensyfikacji zagospodarowania. 

Działka budowlana zostanie zbyta w drodze przetargu  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/81/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

 

 



Ad 8-10/ 

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

położonej w Ligocie Bialskiej oz. jako działka 111 m.2 przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Informatyki Dorota Małek . Działka  gruntu 

oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 111  m.2  o pow. 0,3470 ha położona jest 

w Ligocie Bialskiej. W chwili obecnej użytkowana jest jako grunty orne klasy IVa. Działka 

wydzierżawiona do 30 września 2007 roku. Dotychczasowy dzierżawca nie jest 

zainteresowany dalszą dzierżawą. Rolnicy zainteresowani są nabyciem działki na własność. 

Działka leży na terenie oznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy 

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

zachowania warunków równowagi ekologicznej. Działka  zostanie zbyta w drodze przetargu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/81/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

 

 

Ad  8-11/ 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej 

położonej w Mokrej oz. jako działka 550/123 m.1 przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Informatyki Dorota Małek. Działka  budowlana 

oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 550/123  m.1  o pow. 0,1870 ha położona 

jest w Mokrej pomiędzy zabudowaniami nr 23 i 26. Na działce tej znajduje się :budynek  

gospodarczy- stodoła  w złym stanie technicznym. Działka leży na terenie oznaczonym w 

studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy na terenie oznaczonym  symbolem  

ZZP19 - co oznacza obszar zabudowy zagrodowej i porządkowania struktury przestrzennej 

oraz  intensyfikacji zagospodarowania. 

Działka budowlana zostanie zbyta w drodze przetargu  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/81/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 8-12/ 

 

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

położonej w Białej oz. jako działka 1240/2 m. 19 przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Informatyki Dorota Małek. Działka  gruntu 

oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 1240/2  m.19  o pow. 0,0089 ha położona 

jest w Białej  przy ulicy Alfreda Liczbańskiego. Wcześniej (około 1980) stanowiła drogę o 

szerokości około 3 m. Obecnie działka w terenie już częściowo   zagospodarowana zielenią.  

Działka leży na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem  

MJ1- co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka  zostanie zbyta w 

drodze przetargu. 



Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/81/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

 

Ad 8-13 / 

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zamieszkałego lokalu 

mieszkalnego położonego w Białej przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Informatyki Dorota Małek . W budynku mieszkalnym w 

Białej ul. Stare Miasto 23 znajdują się 3 lokale mieszkalne. 

Dwa lokale mieszkalne zostały wykupione przez najemców. 

Najemcy lokalu mieszkalnego otrzymali dwukrotnie ofertę z możliwością wykupu 

mieszkania. Ostatecznie pisemnie poinformowali Burmistrza Białej , że nie skorzystają z 

przysługującego im prawa pierwokupu i nie są zainteresowani  zakupem najmowanego lokalu 

mieszkalnego na własność. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VII/81/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

Ad 9/ 

Odpowiedzi na interpelacje nie było , gdyż nie zostały zgłoszone.  

 

Ad 10/ 

W wolnych wnioski głos zabrali :  

 

Przewodniczący Joachim Kosz poinformował radnych , że na jego ręce wpłynęło w dniu 24 

maja br.  kolejne pismo Pani Zofii Kuczek , jednakże pismo to nie ma znamion skargi , więc 

nie zostało przekazane do Komisji Rewizyjnej . Przewodniczący odczytał wszystkim 

obecnym to pismo . Stanowi ono załącznik  do protokołu.  

 

 Radny Klaudiusz  Globisz zam. Łącznik ul. Plebiscytowa 11 zgłosił wniosek  w sprawie 

opracowania regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania lokali użytkowych.  

 

Sołtys wsi Wilków  Klaus  Bremer zam. Wilków – wnioskował o zamontowanie 

dodatkowych tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy Biała.  

 

Kierownik Posterunku Policji w Białej Pan Marek Gaworek zgłosił wniosek o 

wyznaczenie w mieście Biała miejsca do sprzedaży dla  osób zajmujących się handlem 

obwoźnym.  

 

Burmistrz Arnold Hindera poinformował radnych , że w najbliższy piątek odbędzie się 

spotkanie z Starostą Prudnickim w sprawie zapobiegania na naszym terenie przed zakażeniem 

wirusem SEPSY poprzez zaczepienie dzieci i młodzieży z trenu naszej Gminy. Jednak w 

takim przypadku muszą być  zabezpieczone środki finansowe z budżetu Gminy Biała. 



Radni obecni na sesji wyrazili poprzez głosowanie zgodę na przystąpienie do 

przeciwdziałania z wirusem SEPSY. 

 

Ad 11/ 

 

Przewodniczący rady zamknął obrady VII sesji Rady Miejskiej w Białej  

 

 

 

Protokołowała                                                                         Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                Joachim  Kosz  


