
Protokół nr XII/07 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 6 grudnia  2007r. 

 

 
 

 

 

 Obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

skład rady 15 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Alfred  Krupa i Bogumiła Muszyńska.  

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 Rady przedstawił porządek obrad XII 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 na temat profilaktycznej opieki zdrowotnej w środowisku nauczania. / druk Nr 

1 /  

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała  na 2008rok oraz 

zwolnień od podatku od nieruchomości./ druk Nr 2/ 

2) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego 

w 2008r.  / druk Nr 3/ 

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

zwolnień z tego podatku. / druk Nr 4/ 

4) ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru 

i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku. / druk Nr 5/  

5) zmian  w budżecie Gminy Biała na 2007r. / druk Nr 6 / 

6) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na 

terenie Gminy Biała. / druk Nr 7/ 

7) powiadomienia Sekretarza Gminy Biała o obowiązku przedłożenia oświadczenia 

lustracyjnego.  / druk Nr 8/ 

8) przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r.  / druk      

Nr 9/ 

9) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych / druk Nr 10/ 

10) nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej. / druk Nr 11/ 

11) uchylenia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Biała./ druk Nr 11a/    

9. Odpowiedzi na interpelacje  



10. Wolne wnioski. 

11.  Zakończenie.  

 

 

Ad 3/ 

  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 26 października  br.  został przyjęty 

bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

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 Rober  Roden   - zgłosił interpelację  w sprawie przebiegu szczepień przeciw sepsie w 

Gminie Biała 

 

 

      Ad 7/ 

Informację na temat profilaktycznej opieki zdrowotnej w środowisku nauczania 

przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala . Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji.  

 

 

Ad  8-1/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Biała na 2008r. oraz zwolnień z tego podatku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk.  

Maksymalne stawki ustawowe zostały zwiększone o wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007 – średnia 2,2 %   

Średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 2,2 %. 

Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XII /139/07  w sprawie ustalenia stawek podatku 

od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2008r.  została zaopiniowania  jednogłośnie. 

 

Ad 8-2/ 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę 
obliczenia podatku rolnego w 2008r.  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że proponuje się obniżyć cenę za 1 q żyta o kwotę 7,22 zł.  tj. obniżenie o 

12,4 % w stosunku do maksymalnej kwoty ustawowej. 

Ustalając cenę żyta kierowano się wskaźnikiem 12,4 %, tj. identycznym o jaki obniżono 

podatek od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej.  



Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XII/140/07 o uchyleniu uchwały w sprawie  

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 

2008r. została zaopiniowana  jednogłośnie. 

 

 

Ad 8-3/  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od 

środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku   przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że  

Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada 

gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie 

mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych określonych w Obwieszczeniu Ministra 

Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i 

opłat lokalnych w 2008 r. 

Dodatkowo w przypadku podatku od: 

� samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, 

� ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej niż 12 ton, 

� przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

ustawa określa stawki minimalne. 

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2007 wzrosły o 

wskaźnik inflacji 2,2 %. 

Minimalne stawki podatku w stosunku do roku 2007 nie uległy zmianie. 

Proponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych na 2008 r. zostały 

zwiększone w stosunku do roku 2007 o 2,2 %. 

Z dniem 1 stycznia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają 
m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a górna 

granica stawki dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

wynosi w 2008 r. - 676,20 zł (art. 8 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., nadanym ustawą z 

dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 249, poz. 1828).  

Stawka określona w obwieszczeniu dla samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie ma zastosowania.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 



Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XII/141/07 o uchyleniu uchwały w sprawie  

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

tego podatku została zaopiniowana  jednogłośnie. 

 

 

 

 

Ad 8-4/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od 

posiadania psów, sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że Od 1 stycznia 2008 r. 

wchodzą w życie przepisy dot. opłaty od posiadania psów. Górna granica stawki tej opłaty 

wynosi w 2008 r. - 100 zł od jednego psa (art. 19 pkt 1 lit. f ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych w brzmieniu dodanym ww. ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r.). 

Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjecie przez radę 
gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy. 

Proponuje się pozostawienie tej opłaty na terenie gminy Biała w kwocie 40 zł. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XII/142/07 o uchyleniu uchwały w sprawie 

ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru i 

terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku  została zaopiniowana  jednogłośnie. 

 

Ad 8-5 

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

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji i przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

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 XI/143/07 w sprawie zmian do 

budżetu Gminy Biała na 2007r. została zaopiniowana  jednogłośnie .  

 

Ad 8-6 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub 

fizyczne na terenie Gminy Biała przedstawiła zastępca Burmistrza Maria Tomala  

Poinformowała, że   Nowelizacja ustawy o systemie oświaty dokonana ustawą z dnia 11 

kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw  

(Dz.U. Nr 80 poz. 542) określiła nowe ramy zakresu przyznawania dotacji przedmiotowej dla 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Zgodnie z art.90 ust.4 

ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z 

póżn. zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i 



rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o których mowa w ust.2a-3b, uwzględniając w 

szczególności podstawę obliczenia dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we 

wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu dotacji. Dotacje dla szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba 

prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę 
uczniów nie późnej niż do 30 września   roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Zgodnie z art.14 ust.3 i 3a w/w ustawy dzieci w wieku 6 lat są obowiązane do odbycia 

rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym w szkole podstawowej. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku 

szkolnego o którym mowa wyżej, jest zadaniem własnym gminy. Oddział rocznego 

przygotowania przedszkolnego utworzony w publicznej lub niepublicznej szkole 

podstawowej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego staje 

się jednym z oddziałów szkoły, ale realizującym zadania wychowania przedszkolnego. 

Zgodnie z powyższym oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowane w 

szkołach podstawowych należy traktować tak, jak przedszkola , którym przysługują dotacje 

na każdego ucznia  z budżetu gminy w oparciu o przepisy z art. 90 ust.2b i 2c ustawy o 

systemie oświaty. Zgodnie z art.90 ust.2b dotacje dla oddziału rocznego przygotowania 

przedszkolnego  prowadzonego w niepublicznych szkołach podstawowych przysługują na 

każdego ucznia w wysokości nie  niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków 

bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  

prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. Przepisy art. 90 ust.2c stanowią, że gminy mają 
obowiązek zwrotu kosztów dotacji w przypadku, gdy do oddziału rocznego przygotowania 

przedszkolnego uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami innych gmin. Podstawą do 

zwrotu kosztów dotacji jest porozumienie zawarte pomiędzy gminami określające tryb 

realizacji obowiązku wynikającego z art.90 ust.2c.   

 W związku ze zmianą stanu prawnego istnieje obowiązek dostosowania dotychczas 

podjętej uchwały w sprawie dotacji oświatowej dla niepublicznej szkoły z uwzględnieniem 

nowego zakresu delegacji ustawowej. 

 

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 XI/144/07 w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie 

Gminy Biała została zaopiniowana  jednogłośnie .  

 

Ad 8-7/ 

Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Biała o obowiązku 

przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przedstawiła Sekretarz Gminy. Poinformowała, że 

po wyroku Trybunału Konstytucyjnego , który stwierdził nieważność niektórych przepisów 

tzw. ustawy lustracyjnej od dnia 14 września 2007r. obowiązuje zmiana do ustawy  z dnia 18 

października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 



państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów  ( Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz.425, 

Nr 83, poz.561, Nr 85 poz.571, Nr 115, poz.789 i Nr 165, poz.1171). Zmiana do ustawy 

wprowadza nowy wzór oświadczenia lustracyjnego . Sekretarz Gminy – pełniąc funkcję 
publiczną zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego na zmienionym wzorze.  

Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnieniu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści 

tych dokumentów ( Dz.U. Nr 165, poz.1171)właściwy organ tj. Rada Miejska w terminie 

trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy powiadamia osobę pełniącą funkcję 
publiczną o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego temu organowi oraz 

informacje o skutku niedopełnienia tego obowiązku .  

Mając powyższe na uwadze przedkłada się Radzie niniejszy 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 XI/145/07 w sprawie w sprawie 

powiadomienia Sekretarza Gminy Biała o obowiązku przedłożenia 

oświadczenia lustracyjnego przedstawiła Sekretarz Gminy została 

zaopiniowana  jednogłośnie .  

 

Ad 8-8/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Biała z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2008r.przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. 

Poinformował, że  Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku został 

opracowany na podstawie i zgodnie z wymogami art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, zm. 2004 r. 

Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. 

Nr 155, poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. 

Nr 94 poz. 651) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Zgodnie z procedurą wyznaczoną przez Rozdział VI, pkt. 5, podpunkt 1 Karty 

współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi podmioty wskazane w karcie 

mogły zgłaszać uwagi do uwzględnienia w tworzonym projekcie Programu współpracy 

Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2008 roku do dnia 30 września 2007 r. Takie uwagi nie 

wpłynęły we wskazanym terminie, w związku z czym Pełnomocnik Burmistrza 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi opracował projekt Programu, który został 

przedłożony do konsultacji organizacjom pozarządowym zarejestrowanym i/lub działającym 

na terenie Gminy Biała i zgłoszonym, zgodnie z aktualnymi danymi. W dniu 8 listopada 2007 

r. przesłana papierowa wersja projektu Programu na adresy wskazane w ankietach 

aktualizacyjnych oraz został wyznaczony termin konsultacji na dzień 22 listopada 2007 r. 

 Uwagi do programu można było składać do dn. 22 listopada 2007 r. włącznie. Do tego 

dnia uwagi nie wpłynęły, podczas konsultacji w dniu 22 listopada 2007 r., również nie 

zgłoszono zmian do Programu. 

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 XI/146/07 w sprawie w sprawie 

przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2008r. została zaopiniowana  jednogłośnie .  

 

 

Ad 8-9/ 

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych przedstawił 

Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. Poinformował, że drogi gminne 

wymienione w powyższej uchwale, a będące dotychczas drogami publicznymi są drogami o 

nawierzchni gruntowej, nie utwardzone, służące jedynie dojazdowi do gruntów rolnych przy 

nich położonych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych drogi takie są drogami 

wewnętrznymi.  

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 XI/147/07 w sprawie  pozbawienia 

dróg kategorii dróg gminnych została zaopiniowana  jednogłośnie .  

 

Ad 8-10/ 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej 

przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. Poinformował, że w/w 

droga jest na całej swojej długości drogą o nawierzchni utwardzonej, spełniającej wymogi 

drogi gminnej publicznej. Stanowi dogodne połączenie między gminą Biała i Strzeleczki, 

wydatnie skracając dojazd do miejscowości w sąsiedniej gminie. Po modernizacji jest drogą o 

znaczeniu lokalnym stanowiącą uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. 

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 XI/148/07 w sprawie  nadania 

drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej  została zaopiniowana  

jednogłośnie .  

 

Ad 8-11/ 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała przedstawił Radca Prawny 

Tadeusz Chrobak. Poinformował, że  przedmiotowa uchwała została zmieniona 

uchwałą Nr XI/134/07 z dnia 26 października 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała. 

Ponieważ uchwała ta nie została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, zdaniem moim nie weszła do obiegu prawnego, wobec czego nie została nową 
uchwała uchylona. Zdaniem organu nadzorczego mimo niewejścia w życie uchylonej 



uchwały należy taką uchwałę uchylić. Obecnie uchwała z dnia 29 maja 2007r. jest już 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i zaskarżona do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 

Unormowanie przedmiotowej materii wymaga uchylenia uchwały Nr  VII/83/07  z dnia 29 

maja br. , by w biegu prawnym nie funkcjonowały dwie uchwały regulujące przedmiotową 
materię. Nadto uchylenie uchwały spowoduje umorzenie postępowania przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny.  

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 XI/149/07 w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Biała  została zaopiniowana  jednogłośnie .  

 

Ad 9/ 

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowałą, że 

szczepienia są w trakcie realizacji , dla tych dzieci , których rodzice podpisali deklarację  
wyrażającą zgodę na szczepienie. 

 

Ad 10/ 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali : 

Przewodniczący Rady Joachim Kosz – przedstawił / odczytał  / pisma z właściwych 

Urzędów Skarbowych dotyczących złożonych oświadczeń majątkowych radnych i osób 

zobowiązanych do złożenia oświadczeń. 
 

Radny Reinhard Wollny zam. Nowa Wieś 42  wnioskował o załatanie dziur na drodze 

Czartowice – Golczowice.  oraz o remont drogi Nowa Wieś – Gostomia . Wnioskował aby w 

powyższej sprawie wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Prudniku.  

 

Radny Leonard  Peszel zam. Śmicz 136 wnioskował o wyrównanie chodnika do krawędzi 

zewnętrznej obrzeża  na długości około 10 m. w okolicach przystanku w Śmiczu. 

Wnioskował również o remont chodnika na ul. Moniuszki w Białej koło szpitala.  

 

Radny Robert Roden zam. Chrzelice 39 wnioskował o przesłanie do wszystkich sołectw 

materiałów dotyczących informacja na temat  Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 jako 

potencjalnego źródła  dofinansowania projektów gminy. 

 
Sołtys wsi Łącznik Alfred Wistuba zam . Łącznik ul. Świerczewskiego 83 wnioskował o 

usunięcie z rzeki Białki dużych korzeni drzew. Zaznaczył , że było przeprowadzone 

czyszczenie tej rzeki jednakże nie usunięto wspomnianych korzeni   co jest przyczyną, że 

rzeka ta drąży nowe koryto.  

 
Sołtys wsi Mokra Karol  Biskup zam. Mokra 16 wnioskował o załatanie dziury na drodze 

w Mokrej koło posesji Młynarczyk. oraz o wyrównanie poboczy i oczyszczenie drogi gminnej 

z Mokrej w kierunku drogi wojewódzkiej 414  

 



Sołtys Wsi Wilków Klaus  Bremer  zam . Wilków 11 wnioskował o naprawę nawierzchni 

drogi od strony Golczowic do Wilkowa 

 

 

Sołtys wsi Browniec Polski Manfred  Sobota zam.  Browiniec Polski 32 – wnioskował o 

usunięcie ziemi po przekopach odprowadzających wodę wzdłuż drogi Biała – Wilków. 

 

 
Sołtys wsi Otoki  Krystyna Stawicka  zam.  Otoki 29 wnioskowała o interwencję w 

Starostwie Powiatowym w Prudniku o remont drogi powiatowej od strony Korfantowa do 

Otok 

 

Ad 11/ 

 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 

 


