
Protokół Nr VIII                                                                                      

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 3 lipca 2007r. 
 

  Obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

usprawiedliwiony radny Ryszard  Hanko 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/ 

Przewodniczący Rady 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) nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Pogórzu /druk Nr 1/ 

2) rodzajów świadczeń z pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.        

/ druk Nr 2/ 

3) finansowania wydatków związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała . / druk Nr 3/ 

4) udzielenia pomocy finansowej gminie Otmuchów w usuwaniu skutków nawałnicy deszczu     

i gradu z 26 maja 2007r. / druk Nr 4/ 

5) zmian w budżecie gminy Biała na 2007r. / druk Nr 5 / 

6) ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości 

jednego punktu w złotych w Zarządzie Budynków Komunalnych w Białej. / druk nr 6/ 

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Biała. / druk Nr 7/ 

8) powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników. / druk Nr 8/ 

9) przystąpienia sołectwa Ligota Bialska do programu „Odnowa Wsi w Województwie 

Opolskim”.  / druk Nr 9/ 

10) przystąpienia sołectwa Śmicz do programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”.          

/ druk Nr 10/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje  

10. Wolne wnioski. 

11.  Zakończenie.  

 

 
 

 



 

 

Zastępca  Burmistrza Maria Tomala  zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

dodatkowych tematów w punkcie 8 ppkt:  

11) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 14/ 

12) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego/ druk Nr 15/ 

13) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego./ druk Nr 16/ 

14) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. / druk Nr 17/ 

15) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie na finansowanie zadania „ Remont 

budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej” realizowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. / druk Nr 18/ 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek . Radni jednogłośnie przyjęli 
zgłoszony wniosek o wprowadzenie w pkt 8 ppkt  od 11 do 15 . 

 
 

Ad 3/ 
  Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 29 maja   br. został przyjęty bez uwag i 

zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4/  

  Informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami złożyła Zastępca Burmistrza Maria    

       Tomala  . Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5/ 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala przedstawiła  odpowiedzi na interpelacje i wnioski 

zgłoszone na poprzedniej sesji.  

 

Ad 6/ 

 

 Zgłoszono następujące interpelacje : 

 

Radny Robert  Roden  zam. Chrzelice 39 zgłosił interpelację następującej treści:                 „ 

Wnioskuję o wystąpienie do Inspektora Nadzoru Budowlanego w Prudniku z wnioskiem o przegląd 

na terenie całej Gminy Biała budynków zagrażających bezpieczeństwu oraz o pilną interwencję w 

tej sprawie do właścicieli budynków”. 

 

Radny Jacek  Czerwiński zam. Biała ul. Kościuszki 8/2 zgłosił interpelację w sprawie : 

czy budynek na ul. Góra Wolności 3 w którym w miesiącu czerwcu br. wystąpił pożar został 

sprawdzony pod względem technicznym, czy zostanie w tym budynku przeprowadzony remont , a 

szczególnie czy mieszkanie w którym wystąpił pożar będzie remontowane .  

Zwrócił się również z zapytaniem czy osoba pokrzywdzona przez pożar otrzymała mieszkanie 

zastępcze i czy została udzielona jej jakakolwiek pomoc.  

 

 

Ad 7-1/ 



Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Pogórzu 

przedstawiła  zastępca Burmistrza Maria Tomala.  Statut jest aktem, który określa organizację oraz 

zasady działania zespołu. Ustawa o systemie oświaty wymienia elementy konieczne, które powinny 

zostać ujęte w treści statutu.  

Zgodnie z art.58 ust.6 ustawy o systemie oświaty pierwszy statut nadaje organ prowadzący. 

Nadanie statutu zespołowi nie powoduje utraty mocy statutów placówek wchodzących w skład 

zespołu. 

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 VIII/92/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

Ad 7-2/ 

 

Projekt uchwały w sprawie rodzajów świadczeń z pomocy zdrowotnej oraz warunków i 

sposobów ich przyznawania przedstawiła zastępca Burmistrza Maria Tomala.   Zgodnie z art. 72 

ust.1 ustawy  Karta Nauczyciela   organy prowadzące szkoły są zobowiązane przeznaczyć corocznie 

w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających  z opieki zdrowotnej. 

W budżecie gminy na rok 2007 zaplanowano środki finansowe na w/w cel w wysokości 0,3 % 

planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.  

Rodzaje świadczeń z funduszu na pomoc zdrowotną oraz warunki i sposób ich przyznawania nie 

zostały określone ustawowo, w związku z tym organy prowadzące określają regulacje w tym 

zakresie w drodze uchwały. 

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 VIII/93/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 7-3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie finansowania wydatków związanych ze zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. W związku z tym, że zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych, zamówienie należy 

ogłosić na całość zadania, a wykonanie zadania nastąpi na przełomie roku 2007/2008 - konieczna 

jest uchwała Rady Miejskiej, która zezwala Burmistrzowi Białej do zawarcia umowy z wykonawcą 
na rok 2008. 

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 VIII/94/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

Ad 7-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Otmuchów w usuwaniu 

skutków nawałnicy deszczu     i gradu z 26 maja 2007r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 



Kopczyk. W dniu 28 maja 2007 r. Rada Miejska w Otmuchowie oraz Burmistrz Otmuchowa 

zwrócili się z prośbą o pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy deszczu i gradu – pismo 

w załączeniu. 

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 VIII/95/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

Ad 7-5/ 

Projekt  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2007r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk . 

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 VIII/96/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 7-6/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii 

zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w Zarządzie Budynków 

Komunalnych w Białej przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk W związku z utworzeniem 

z dnia 01.08.2007 r. nowej jednostki budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego należy ustalić 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość jednego punktu w złotych. Miesięczna kwota 

wynagrodzenia zasadniczego liczona jest jako suma najniższego wynagrodzenia oraz iloczyn liczby 

punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii wynikających z w/w rozporządzenia,  

Wynagrodzenie dyrektora i głównego księgowego nie jest obliczane według w/w zasad.   

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 VIII/97/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 7-7/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała przedstawiła Inspektor ds. planowania 

przestrzennego Grażyna Samitowska. Podjęcie uchwały, o przystąpieniu do zmiany „miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała” podyktowane jest: 

- wynikami sporządzonej w 2006r. i przedstawionej Radzie Miejskiej na sesji w październiku 

2006r. „Oceny aktualności Studium i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego”, 

- wnioskami właścicieli nieruchomości położonych w Białej, a dotyczących ich zmiany 

przeznaczenia, 

- wskazaniem w planie potencjalnych terenów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowanej obwodnicy miasta ( tereny rezerwowe w obecnym planie).  

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 VIII/98/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

Ad 7- 8/ 

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Na podstawie  art. 163 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 

2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  wybory ławników odbywają się najpóźniej w 

październiku roku kalendarzowego , w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników .  

Przed  przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy powołuje zespół opiniujący 

ławników, który przedstawi  na sesji rady swoją opinie o zgłoszonych kandydatach, w szczególności 

w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.  

 Zgodnie z powyższym przedstawia się projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do 

opiniowania kandydatów na ławników.  

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 VIII/99/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 7-9/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Ligota Bialska do programu „Odnowa Wsi w 

Województwie Opolskim” przedstawiła Inspektor ds. Promocji Gminy Dagmara Syguła. 

Dnia 18 czerwca 2007 r. w sołectwie Ligota Bialska odbyło się Zebranie Wiejskie, podczas 

którego uprawnieni mieszkańcy wsi podjęli uchwałę o przystąpieniu sołectwa do Programu Odnowa 

Wsi w Województwie Opolskim. Do grupy liderów, zgodnie z wytycznymi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (liderów musi być nie mniej niż pięciu) wybrano: 

1. Małgorzatę Mazepa – lider Odnowy Wsi w Ligocie Bialskiej 

2. Walerian Osiewacz 

3. Krzysztof Maćków 

4. Joanna Jędrzejczyk 

5. Hubert Heda 

6. Gizela Augustyn 

Zebrani zostali poinformowani o prawach i obowiązkach wynikających z uczestniczenia 

sołectwa w programie. Grupa liderów wypełniła formularz dot. podstawowych danych o sołectwie 

(zgodnie z wytycznymi UMWO). Sołectwo formalnie zostanie przyjęte do programu po 

uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej.  

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie 

przystąpienia sołectwa do programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim. 

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 VIII/100/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

 

 



Ad 7-11/  

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Śmicz do programu „Odnowa Wsi w 

Województwie Opolskim” przedstawiła Inspektor ds. Promocji Gminy Dagmara Syguła.  

Dnia 27 kwietnia 2007 r. w sołectwie Śmicz odbyło się Zebranie Wiejskie, podczas którego uprawnieni 

mieszkańcy wsi podjęli uchwałę o przystąpieniu sołectwa do Programu Odnowa Wsi w Województwie 

Opolskim. Do grupy liderów, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego (liderów musi być nie mniej niż pięciu) wybrano: 

1. Barbara Wilczak – lider Odnowy Wsi w Śmiczu 

2. Leonard Peszel 

3. Józef Thillmann 

4. Robert Suchy 

5. Edward Luszczyk 

6. Piotr Babula 

7. Józef Cholewa 

8. Herbert Teichmann 

9. Judyta Scholz 

10. Dorota Roelle 

 

Zebrani zostali poinformowani o prawach i obowiązkach wynikających z uczestniczenia 

sołectwa w programie. Grupa liderów wypełniła formularz dot. podstawowych danych o sołectwie 

(zgodnie z wytycznymi UMWO). Sołectwo formalnie zostanie przyjęte do programu po 

uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej.  

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie 

przystąpienia sołectwa do programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim. 

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 VIII/101/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 7 –11/ 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Klaudii Kopczyk, która 

przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. W związku z wycofaniem z budżetu zadania pn. „Modernizacja drogi 

dojazdowej do pól w miejscowości Grabina”  dokonuje się zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia 

kredytu na w/w cel. W miejsce tego zadania wprowadzona zostanie modernizacja drogi w Łączniku, 

ul.Skowrońskiego. Zadanie to również będzie finansowane z kredytu jednakże wymaga to podjęcia 

osobnej uchwały. 

W Uchwale Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 lutego 2007 r.  w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 Zaciąga się kredyt w kwocie 463.000 zł. na sfinansowanie wydatków:        

-     modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wilków – 263.000 zł. 

- budowa sieci sanitarnej w Białej przy ulicach: Prudnickiej, Czarnej, 1-go Maja,    

      Szkolnej, Reymonta, Oświęcimskiej wraz z naprawą chodnika oraz budowa     

      kanalizacji  przy ul. Kochanowskiego – 200.000 zł. 



Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos przewodniczącym 

stałych komisji Rady, którzy przedstawili  stanowisko wypracowane na swoich posiedzeniach. 

Poszczególne komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było „ wstrzymało 

się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII/102/07 została podjęta .  

 

Ad 7 –12/ 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Klaudii Kopczyk, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

W związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania związanego z modernizacją drogi w 

Łączniku na ul.Skowrońskiego finansowanie zadania nastąpi w ramach środków z kredytu. 

Łączna kwota deficytu uległa zmniejszeniu ze względu na wycofanie zadania związanego z 

modernizacją drogi w Grabinie. 

- Zaciąga się kredyt w kwocie 108.000 zł. na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na 

modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łącznik, ul. Skowrońskiego. 

- Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie pokryty będzie wpływ środków z podatku     

      rolnego, i  podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Spłata kredytu nastąpi w okresie 15 lat, począwszy od roku 2008. 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos przewodniczącym 

stałych komisji Rady, którzy przedstawili  stanowisko wypracowane na swoich posiedzeniach. 

Poszczególne komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było „ wstrzymało 

się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII/103/07 została podjęta .  

Ad 7-13/  

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Klaudii Kopczyk, która 

przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.  



Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na dwie drogi kwota ujęta w budżecie na te zadania 

uległa zmniejszeniu: 

Koszt drogi w Kolnowicach – 445.500 zł. ( w tym dofinansowanie z FOGR 240.800 zł. ) Różnica 

tych dwóch kwot wynosi 204.700 zł. Planowany kredyt na to zadanie wynosił 300.000 zł., w 

związku z tym iż zadanie to finansowane zostanie z funduszy kredyt nie może przekroczyć kwoty 

204.700 zł.  

Koszt drogi w Czartowicach – 196.000 zł. ( w tym dofinansowanie z FOGR 89.200 zł. ) Różnica 

tych dwóch kwot wynosi 106.800 zł. Planowany kredyt na to zadanie wynosił 120.000 zł., w 

związku z tym iż zadanie to finansowane zostanie z funduszy kredyt nie może przekroczyć kwoty 

106.800 zł.  

 

W Uchwale Nr V/54/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.  w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ Zaciąga się kredyt w kwocie 298.000 zł. na sfinansowanie wydatków:        

1) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kolnowice – 198.000 zł. 

2) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czartowice – 100.000 zł. 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos przewodniczącym 

stałych komisji Rady, którzy przedstawili  stanowisko wypracowane na swoich posiedzeniach. 

Poszczególne komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było „ wstrzymało 

się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII/104/07 została podjęta .  

Ad 7- 14/ 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Klaudii Kopczyk, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W związku z tym, iż na  zadanie Remont 

budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej gmina otrzymała dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego należy zabezpieczyć środki własne, które planowane były z kredytu. Zadanie to 

realizowane będzie na przełomie lat 2007/2008 stąd też zaciągnięcie kredytu planowane jest na te lata. 

Realizacja zadania: „Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej” 

 

Lata Razem Fundusz Budżet państwa Wkład własny 

2007 r. 710.000,00 298.162,99 39.755,07 372.081,94 

2008 r. 858.500,00 247.096,17 32.946,15 578.457,68 

Razem 1.568.500,00 545.259,16 72.701,22 950.539,62 

 

W celu realizacji inwestycji pn. „Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 

6-8 w Białej”, ujętej w wieloletnim planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 



III/22/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała 

na rok kalendarzowy 2007, zaciąga się kredyt do wysokości 912.000 zl.  

Kredyt, o którym mowa w pkt 1 zaciągnięta będzie w dwóch transzach: 

1) w 2007 r. w kwocie 381.837 zł. 

2) w 2008 r. w kwocie 530.163 zł. 

 Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie pokryty będzie wpływ środków z podatku rolnego i od 

nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Spłata kredytu nastąpi w okresie 15 lat, począwszy od roku 2008. 

 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie poinformował, że w związku 

z tym , że powyższy temat został wprowadzony do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia  

przewodniczący komisji nie przedstawiają swoich stanowisk, gdyż temat ten nie był 

przedstawiany na komisjach.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było „ wstrzymało 

się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII/105/07 została podjęta .  

Ad 7 –15  

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Klaudii Kopczyk, która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie na finansowanie 

zadania „ Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej” realizowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

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 2008, a więc obejmuje 

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

decydować może Rada.  

Przyznane środki z UE dotyczą poprzedniego budżetu unii z lat 2004-2006, dlatego też  istnieje 

możliwość złożenia wniosku o prefinansowanie.  

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. 

W celu realizacji inwestycji pn. „Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w 

Białej”, ujętej w wieloletnim planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 

III/22/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała 



na rok kalendarzowy 2007, zaciąga się pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w 

Opolu do wysokości 545.259,16 zł.  na prefinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego. 

Pożyczka, o której mowa w pkt 1 zaciągnięta będzie w dwóch transzach: 

3) w 2007 r. w kwocie 298.162,99 zł. 

4) w 2008 r. w kwocie 247.096,17 zł 

Źródłem pokrycia pożyczki będzie wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z umową o 

dofinansowanie projektu.  Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2008 r. 

 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie poinformował, że w związku z 

tym , że powyższy temat został wprowadzony do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia  

przewodniczący komisji nie przedstawiają swoich stanowisk, gdyż temat ten nie był przedstawiany 

na komisjach.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było „ wstrzymało 

się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr VIII/106/07 została podjęta. 

 

Ad 8/  

 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala poinformowała , że odpowiedzi na interpelacje zostaną 
udzielone na piśmie.  

 

Ad 9/  

 

Wolne wnioski zgłosili:  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz zwrócił się do wszystkich obecnych na sesji tj. 

radych i sołtysów o wypełnienie ankiety dostarczonej przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej a dotyczącej Strategii Pomocy Społecznej.  

 

Radna Ewa Kontny zam Grabina 36 zgłosiła wniosek następującej treści „ W związku ze zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała wnioskuje o wyłączenie z pod 

działalności usługowo – handlowej działkę  znajdującą się przy parku na terenie miasta Biała i 

nadać jej charakter zieleni miejskiej  w studium kierunków zagospodarowania oraz w planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała. Uzasadniam to tym , że działka ta bezpośredni 

łączy się z parkiem i cmentarzem żydowskim, oraz działka obok jest przeznaczona na parking dla 

posiadaczy samochodów którzy będą zwiedzać ten teren , dlatego zasadnym jest aby ta działka 

pozostała oznaczona jako teren zieleni.”   

 



Radna Bogumiła Myszyńska zam Biała ul. Rynek 5/6 wnioskowała o przycięcie  żywopłotu przy 

ul. Prudnickiej wzdłuż chodnika przy parku. Uzasadniła wniosek tym , że żywopłot ten jest mocno 

rozrośnięty w stronę chodnika.  

 

 Radny Leonard  Peszel  zam. Śmicz 136 wnioskował o ponowne czyszczenie studzienek 

kanalizacyjnych w miejscowości Śmicz . Uzasadnił wniosek tym , że w miesiącu maju otrzymał 

odpowiedź na zgłoszony wniosek , że w miesiącu mają studzienki te zostaną wyczyszczone  a do 

dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane.  

  Wnioskował również, o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Prudniku w sprawie 

remontu drogi Biała – Śmicz. 

 

Radny Jacek  Czerwiński zam. Biała ul. Kościuszki 8/2 – wnioskował by rozbierając budynki 

gospodarcze przy ul. Armii Ludowej 6-8 zdeponować cegłówkę celem jej dalszego wykorzystania 

przy remoncie murów obronnych w Białej. 

  

 

Radny Robert  Roden   zam.  Chrzelice 39 wnioskował o : 

- uporządkowanie tablic reklamowych przy wjeździe do Białej od strony Solca i przy drodze 

Dębina –Łącznik , gdyż są uszkodzone i podniszczone .  

- ustalenie terminarza zbiórki odpadów wielkogabarytowych i podania go do publicznej 

wiadomości.  

- wystąpienie do właściciela stacji PKP w Dębinie o uporządkowanie i zabezpieczenie  tegoż 
obiektu , gdyż zagraża bezpieczeństwu i nie jest wizytówką Gminy Biała .     

 

 

Karol Biskup  sołtys wsi Mokra  wnioskował o wycofanie zezwolenia na wycinkę 7 szt kasztanów 

w miejscowości Mokra  w kierunku Radostyni. Uzasadnił to tym, że kasztany te nikomu nie 

przeszkadzają i uważa , że pozwolenie na wycinkę tych drzew jest niezasadna.   

 

Klaus  Bremer sołtys wsi Wilków  wnioskował o podjęcie decyzji o płatne parkingi w mieście 

Białej , co rozwiąże problemy parkingów w mieście Biała.  

 

 
Alfred  Wistuba sołtys wsi Łącznik  wnioskował o  przejęcie budynków w Łączniku przy ul. 

Świerczewskiego 59 i 77 w zamian za zaległości z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego.  

 

Gabriela Neugebauer Sołtys wsi Pogórze-  wnioskowała o zabezpieczenie środków finansowych 

w budżecie Gminy Biała na 2008r. na zakup kosiarek żyłkowych -  spalinowych do wszystkich 

sołectw w gminie Biała. 

 

Ad 11/ 

Przewodniczący Rady zamknął obrady VIII  Sesji Rady Miejskiej w Białej  

 

Protokołowała                                                                         Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                Joachim  Kosz  

 


