
Protokół nr XIV/08 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 28 lutego  2008r. 

 

 
 
 Obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Zastępca  Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Bogumiła Muszyńska, która stwierdziła, że o obradach sesji uczestniczy 13  
radnych  na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Joachim Kosz i 
Leonard Peszel.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał 
wszystkich zebranych na sesji : zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu 
do protokołu. 
Ponadto w obradch sesji uczestniczyli : 
Burmistrz Białej Arnold Hindera 
Sekretarz Gminy – Grażyna Biały 
Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk 
Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. 
 
Sesja rozpoczęła  się o godz. 1000 i trwała do godz. 1300. 
 
 
Ad 2/ 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XIV 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 OPS w Białej o stopniu zaspakajania pomocy Opieki Społecznej w Gminie 

Biała za 2007r. / druk Nr 1/ 
8. Informacja o działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2007r.         

/ druk Nr 2/ 
9. Podjęcie  uchwał w sprawie : 

1) zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach , dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za 
przygotowane posiłki / druk Nr 3/ 

2) najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 
jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała. / druk Nr 4/ 

3) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości  Biała w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 5/ 

4) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Browiniec Polski w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 6/ 

5) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica  w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 7 / 

6) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Chrzelice  w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 8/ 



7) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czartowice   w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 9/ 

8) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dębina  w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 10 / 

9) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gostomia  w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 11/ 

10) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Górka Prudnicka   w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 12 / 

11) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grabina w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 13/ 

12) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Józefów w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr14 / 

13) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kolnowice w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 15/ 

14) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krobusz z przysiółkiem Żabnik  w języku 
niemieckiej mniejszości narodowej / druk Nr 16 / 

15) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Bialska  w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 17/ 

16) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łącznik w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 18 / 

17) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości  Miłowice w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 19/ 

18) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Mokra w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 20/ 

19) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nowa Wieś Prudnicka w języku 
niemieckiej mniejszości narodowej / druk Nr 21 / 

20) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ogiernicze w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 22/ 

21) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Olbrachcice w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 23/ 

22) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Otoki w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 24/ 

23) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Pogórze w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 25/ 

24) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Prężyna w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 26 / 

25) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Radostynia w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 27 / 

26) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rostkowice w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 28/ 

27) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Solec w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 29/ 

28) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Śmicz w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 30 / 

29) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wasiłowice w języku niemieckiej 
mniejszości narodowej / druk Nr 31 / 

30) ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wilków w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej / druk Nr 32 / 

31) złożenia wniosku o wpisanie Gminy Biała do rejestru gmin na obszarze których 
używane są nazwy w języku mniejszości. / druk Nr 33/ 



32) zmian w budżecie Gminy Biała na 2008r. / druk Nr 34/  
33) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa 

drogowego na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała./ druk Nr 35/ 

34) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Łącznik. / druk Nr 36/ 

35) przystąpienia sołectwa Kolnowice do programu „ Odnowa Wsi w Województwie 
Opolskim”. / druk Nr 37/ 

36) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008- 2015. / druk 
Nr 38/  

37) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015 . / druk Nr 39/ 
38) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2008r. / druk 

Nr 40/ 
10. Odpowiedzi na interpelacje  
11. Wolne wnioski. 
12.  Zakończenie.  
 
 
Ad 3/ 
  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2007r.   został przyjęty 
bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 
 
Ad 4/ 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie 
między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 5/ 
 

Burmistrz Arnold Hidera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone 
na poprzedniej  sesji.  

 
 
Ad 6/ 
 
 Interpelacje zgłosił: 
Radny Jan Malek  interpelował o brak dostatecznej informacji o sposobie i miejscu wywozu  
eternitu przez mieszkańców naszej gminy. Zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość 
wyznaczenia  miejsca składowania w Gminie Biała  eternitu i w razie takiej możliwości 
pobierania należnych opłat za to składowanie.  
   
 
 
Ad 7/ 

  Informację o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała 
przedstawiła Kierownik OPS w Białej Pani Lila Krawczyk.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 



Przewodniczący poszczególnych komisji Stałych Rady Miejskiej poinformowali, że do 
przedstawionej informacji nie wniesiono uwag .  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań  

 

 

Ad 8/ 

  Informację o działalności Stacji Caritas w Białej  przedstawiła Kierownik Stacji 
Caritas   w Białej Pani Judyta Scholz.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący poszczególnych komisji Stałych Rady Miejskiej poinformowali, że do 
przedstawionej informacji nie wniesiono uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań  

 

Ad 9-1/ 
 

Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości 
opłat za przygotowane posiłki przedstawiła zastępca Burmistrza Maria Tomala . 
Poinformowała, że ustawa z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
(Dz.U Nr 181, poz.1292) w art. 67a w ust.1 dopuszcza możliwość zorganizowania w szkole 
stołówki, uzasadniając to potrzebą wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły. Zaś 
zgodnie z ust.2 powyższego przepisu, korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest 
odpłatne, natomiast  ustalenie zasad korzystania ze stołówki, w tym ustalanie wysokości opłat 
– powierza się kompetencjom organu prowadzącego. Jednocześnie w ust.3 i 4 art.67a ustawy 
uregulowane zostały następujące warunki ustalania wysokości opłat za korzystanie przez 
uczniów z posiłków w stołówce szkolnej.: 
1)do opłat tych nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych  
   wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, 
2)  w przypadkach szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, a także w szczególnie   
   uzasadnionych przypadkach losowych organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców  
   ucznia  z całości lub części opłat. 
Organ prowadzący ustalając zasady korzystania ze stołówki szkolnej obowiązany jest zatem 
uwzględnić, że wysokość opłat wnoszonych przez uczniów za posiłki powinna kształtować 
się na poziomie zakupu surowca do przygotowania posiłków. 
Proponowana w uchwale wysokość opłat za posiłki jest uzgodniona z dyrektorami szkół. 

Zastępca Przewodnicząco  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodnicząco Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 



Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/158/08  w sprawie  zasad korzystania ze 
stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki została podjęta. 
 
 
Ad 9-2/ 

Projekt uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria 
Tomala . Poinformowała, że  zgodnie z § 3 ust.3. rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 2 
sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych  samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz.1222 z późn. 
zmianami ) miesięczne kwoty  wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego  oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych  
kategorii w tabeli – załączniku Nr 1 do rozporządzenia i wartości jednego punktu w złotych. 
Dyrektorzy  jednostek oświatowych  na naradzie w dniu 18 stycznia 2008r. wystąpili z 
wnioskiem o zmianę obowiązującej uchwały , gdyż w przypadku niektórych pracowników 
administracji i obsługi zostały wyczerpane możliwości podwyższenia wynagrodzeń w 
przynależnej im kategorii zaszeregowania.  W związku z tym w celu umożliwienia  w roku 
2008 i w następnych latach  podstaw do regulacji wynagrodzeń dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach nie będących nauczycielami oraz 
Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej , zachodzi potrzeba zmiany najniższego 
wynagrodzenia oraz wartość jednego punktu w stosunku do dotychczas obowiązującej 
wartości. 
Projekt uchwały przedłożono do zaopiniowana Zarządowi ZNP – Oddział  Białej, który w 
piśmie z dnia 7 lutego 2008r. zawnioskował o podwyższenie w miarę posiadanych środków 
budżetowych kwot w § 1 i 2 wyżej wymienionego projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/159/08  w sprawie najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w 
złotych dla pracowników w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała  
podjęta. 
 
 
Ad 9-3/  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Biała w języku 
niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera . 
Poinformował, że zasady stosowania dodatkowych tradycyjnych nazw w języku mniejszości 
regulują przepisy art. 12 -15 ustawy  z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i 
etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz. U. Nr 17 z poźń. zmianami). 



Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust.7 pkt.1 , dodatkowa nazwa miejscowości może być ustalona 
na wniosek rady gminy, jeżeli liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest nie 
mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców tej gminy. 
W Gminie Biała liczba ludności należącej do mniejszości narodowej niemieckiej w stosunku 
do ogólnej liczby  mieszkańców jest powyżej 20%. 
Zgodnie z art. 14 ustawy przez liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości 
narodowej należy zrozumieć liczbę urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego spisu 
powszechnego. 

Pismem z grudnia 2005r. Urząd Statystyczny w Opolu ( odpowiadając na pismo 
tutejszego Urzędu) w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego ( opracowane na 
podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002) poinformował, że w 
gminie Biała liczba ludności zaliczająca się do narodowości niemieckiej wynosiła 5103, co 
stanowi 42,0% ogółu ludności gminy. 

Kolejnym warunkiem przy zastosowaniu nazw dodatkowych jest to, iż( zgodnie z art. 
12 ust.3 w/w ustawy) nazwy dodatkowe nie mogą nawiązywać do nazw z okresu 1933 – 
1945. 
Aby ustalić (zgodnie z wymogami ustawowymi) prawidłowe nazewnictwo miejscowości w 
maju 2006r. zwrócono się do Instytutu Śląskiego w Opolu o pomoc w ustaleniu nazw 
miejscowości w języku niemieckim. W czerwcu 2006r. otrzymano z Instytutu Śląskiego 
wykaz urzędowych nazw niemieckich miejscowości w Gminie  Biała obowiązujących przed 
1933 rokiem. 

Przedkładane projekty uchwał o ustaleniu dodatkowych nazw w języku niemieckim 
przygotowane zostały odrębnie dla wszystkich miejscowości w Gminie Biała, za wyjątkiem 
Laskowca, gdzie mieszkańcy na piśmie wyrazili sprzeciw co do ustalenia dodatkowej nazwy 
miejscowości. 
Zgodnie z art. 12 ust. 4 dodatkowe nazwy mogą być wprowadzone na terenie całej gminy lub 
w poszczególnych miejscowościach. 
 Podjęcie uchwały o dodatkowej nazwie stanowić będą jeden z załączników do 
wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości , który zostanie za pośrednictwem 
wojewody przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekty uchwał w 
sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej. 
 Powyższe uzasadnienie jest uzasadnieniem do wszystkich przedkładanych projektów 
uchwał w zakresie dodatkowego nazewnictwa w Gminie Biała. 

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/160/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Biała w języku niemieckiej mniejszości narodowej podjęta. 
 
 
 



Ad 9-4/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Browiniec 
Polski w języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold 
Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/161/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Browiniec Polski  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
 
Ad 9-5/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica  w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/162/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Brzeźnica  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-6/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Chrzelice w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     



„ wstrzymało się"  3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/163/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Chrzelice w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-7/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czartowice w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 130radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/164/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Czartowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
Ad 9-8/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dębina  w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/165/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Dębina   w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-9/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gostomia  w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 



„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/166/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Gostomia  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-10/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Górka 
Prudnicka  w języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold 
Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/167/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Górka Prudnicka   w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
Ad 9-11/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grabina  w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/168/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Grabina   w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-12/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Józefów w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/169/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Józefów  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-13/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kolnowice w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/170/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Kolnowice  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
Ad 9-14/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krobusz z 
przysiółkiem Żabnik w języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz 
Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/171/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Krobusz z przysiółkiem Żabnik w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej została podjęta. 
 
 
 
 



Ad 9-15/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Bialska  
w języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/172/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Ligota Bialska  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
Ad 9-16/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łącznik w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/173/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Łącznik w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-17/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Miłowice w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 



Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/174/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Brzeźnica  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
 
 
Ad 9-18/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Mokra w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/175/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Mokra  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
 
Ad 9-19/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nowa Wieś 
Prudnicka w języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold 
Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/176/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Nowa Wieś Prudnicka  w języku niemieckiej mniejszości narodowej 
została podjęta. 
 
Ad 9-20/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ogiernicze w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/177/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Ogiernicze  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
Ad 9-21/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Olbrachcice w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/178/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Olbrachcice   w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
Ad 9-22/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Otoki w języku 
niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/179/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Otoki w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
 
 
 
 



Ad 9-23/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Pogórze z 
przysiółkiem Frącki w języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz 
Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/180/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Pogórze z przysiółkiem Frącki w języku niemieckiej mniejszości 
narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-24/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Prężyna  w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/181/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Prężyna w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-25/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Radostynia  w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 



 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/182/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Radostynia  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
 
 
 
 
Ad 9-26/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rostkowice w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/183/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Rostkowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
Ad 9-27/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Solec w języku 
niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/184/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Solec w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
Ad 9-28/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Śmicz w języku 
niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  



Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/185/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Śmicz  w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 
 
 
Ad 9-29/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wasiłowice w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/186/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Wasiłowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej została 
podjęta. 
 
Ad 9-30/  
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wilków w 
języku niemieckiej mniejszości narodowej przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/187/08  w sprawie ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości Wilków w języku niemieckiej mniejszości narodowej została podjęta. 
 



Ad 9-31/  
 
Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Biała do rejestru gmin na 
obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości przedstawiła Sekretarz Gminy 
Grażyna Biały . Poinformowała, że  stosownie do art.12 ust.2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz. U. Nr 17 poz. 
141 z późn. zmianami) dodatkowe tradycyjne nazwy w języku mniejszości mogą być 
używane  jedynie na obszarze gmin, które są wpisane do tzw. Rejestru gmin, na których 
obszarze używane są nazwy w języku mniejszości. 
Wpisu do tegoż  „ Rejestru gmin” dokonuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
podstawie wniosku rady. 
Wzór wniosku rady został określony rozporządzeniem MSW i A z dnia 30 maja 2005r.  
W wnioski tym, między innymi należy określić: 
-  ogólną liczbę mieszkańców gminy ustaloną na podstawie aktualnych danych Głównego     
   Urzędu Statystycznego, 
-  liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości niemieckiej , ustaloną jako wynik         
   ostatniego spisu powszedniego 
- dane dotyczące dodatkowych nazw miejscowości, tj. urzędowa nazwa miejscowości i  
   proponowana dodatkowa nazwa. 
 
Podjęta uchwała o złożeniu wniosku o wpisanie Gminy do Rejestru gmin będzie jednym z 
załączników do wniosku, o którym mowa wyżej. Ponadto do wniosku należy przedłożyć inne 
załączniki, tj. kosztorys wymiany tablic informacyjnych wynikający z ustalenia dodatkowej 
nazwy, informacja wojewody o ważności podjętej uchwały oraz wniosek o ustalenie 
dodatkowej nazwy miejscowości,  którego wzór określony został rozporządzeniem MSW i A.  

 
Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 

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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/188/08  w sprawie złożenia wniosku o 
wpisanie Gminy Biała do rejestru gmin na obszarze których używane są nazwy w języku 
mniejszości została podjęta. 
 
Ad 9-32/ 
 
          Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2008r. przedstawiła 
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . 

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 



głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/189/08  w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2008r.  została podjęta. 
 
Ad 9-33/ 
 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu 
zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budowa, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała 
przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. Poinformował, że           
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka 
samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki 
te mogą być zróżnicowane pod względem wysokości opłat dla  zajmującego pas drogowy. 
Do chwili obecnej w § 4 uchwały  stawka dzienna za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na 
prawach wyłączności, pod parking, wynosi 0,25 zł. Proponuje się wprowadzenie pkt 2 
obniżającego stawkę dzienną za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności, pod 
parking, do kwoty 0,15 zł dla osób niepełnosprawnych. Proponowane obniżenie stawki 
wychodzi naprzeciw osobom niepełnosprawnym, które posiadają samochód. 
Niejednokrotnie zmuszone są one parkować z dala od swojego miejsca zamieszkania co 
powoduje, przy ich niepełnosprawności, trudności z przemieszczaniem się do miejsca 
zamieszkania. Przy obecnej stawce nie stać ich na opłacanie miejsca parkingowego na 
zasadach wyłączności, w pobliżu miejsca zamieszkania. Obniżenie stawki za zajmowanie 
pasa drogowego na prawach wyłączności umożliwi im dzierżawę miejsca parkingowego 
jedynie dla siebie, zmniejszy niedogodności życia codziennego i będzie również formą 
pomocy osobom niepełnosprawnym ponoszącym duże koszty leczenia i rehabilitacji. 

 
Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 

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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/190/08  w sprawie  została podjęta. 
 
Ad 9-34/ 
 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii 
Komunalnej. 
 Podjęcie uchwały, o przystąpieniu do zmiany „miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Łącznik” 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 granicach administracyjnych wsi 
Łącznik, a dotyczących ich zmiany przeznaczenia, 

- koniecznością poprawy czytelności rysunku planu wsi Łącznik oraz linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 

- koniecznością weryfikacji stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości, w świetle wyroku Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 
2002r. (IISA/Wr 1193/02) tj. brak ustalenia w planie wsi Łącznik wysokości opłaty 
planistycznej dla niektórych terenów przeznaczonych pod zabudowę np. MS, MZ. 

 
Wymagany zakres ustaleń oraz formę miejscowego planu zagospodarowania określa art. 15 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.Nr80, poz.717 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003r., w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz.1587 ). W świetle tych aktów 
prawnych dokonano analizy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Łącznik. 
 
W zmianie m.p.z.p.wsi Łącznik należy: 
1. Doprowadzić do zgodności planu ze zmianą „Studium..” oraz wymogami ww.: ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. 

2. Doprowadzić do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów odrębnych, w tym 
szczególnie do zgodności z wymogami: 

- ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, 
poz.1568 z 2003r. z późn. zm.) 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z 
późn.zm), wraz z ustawą z dnia 19 lutego 2004r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 49, poz.464), 

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.880), 
- ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. 

zm.), 
- ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. 

zm.), 
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 623, poz.628 z późn. zm.), 
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 

z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430). 

 
Procedura zmiany m.p.z.p. wsi Łącznik będzie prowadzona równolegle z procedurą zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy 
Biała”, podjętej uchwałą  Nr V / 58 / 07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007r.     

 
Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 

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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/191/08  w sprawie  została podjęta. 
 
Ad 9-35/ 
 
Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia sołectwa Kolnowice do programu „ Odnowa Wsi w 
Województwie Opolskim” przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej. 
Poinformował, że dnia 25 stycznia 2008 r. w sołectwie Kolnowice 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. ANNA MATUSZEWSKA - LIDER 
2. DAMIAN TARNOWSKI 
3. PAWEŁ STYRA 
4. JÓZEF STYRA 
5. DANUTA LICZNAR 
6. JOLANTA JAKUBASZEK 
7. JANINA BANIAK 
8. ARTUR SZTECHMILER 
 

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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego). 
Sołectwo formalnie zostanie przyjęte do programu po uprawomocnieniu się uchwały Rady 
Miejskiej.  
 

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/192/08  w sprawie przystąpienia sołectwa 
Kolnowice do programu „ Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”  została podjęta. 
 
 
Ad 9-36/ 
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na 
lata 2008- 2015 przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. 



Poinformował, że dnia 05 lutego 2008 r. w sołectwie Ligota Bialska odbyło się Zebranie 
Wiejskie, podczas którego uprawnieni mieszkańcy wsi podjęli uchwałę o przyjęciu Planu 
Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015. Dokument ten został opracowany 
przez grupę liderów lokalnych, a zredagowany w formie ostatecznej przez Przewodniczącego 
Zarządu Stowarzyszenia Odnowy Wsi Ligota Bialska, p. Krzysztofa Maćkowa. 

Plan Odnowy Miejscowości ma charakter planu gospodarczego i wiąże się 
z umożliwieniem pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 potencjalnym beneficjentom, tj. osobom prawnym: gminie, instytucji kultury, 
dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościołowi lub innemu 
związkowi wyznaniowemu, organizacji pozarządowej mającej status organizacji pożytku 
publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie).  

Plan Odnowy Miejscowości został opracowany na najbliższe 7 lat i ujmuje przewidywane 
obecnie projekty, które mogą być wdrażane przez inwestorów zgodnych z wymienioną wyżej 
listą beneficjentów. Plan ma charakter otwarty, co oznacza, że uchwałą zebrania wiejskiego 
można wprowadzać do dokumentu zmiany i zatwierdzać je uchwałą Rady Miejskiej w Białej. 
Plan wyznacza kierunki rozwoju miejscowości oraz wskazuje na projekty (operacje), które 
zdaniem autorów Planu mają dla lokalnej społeczności najwyższą wartość i są najbardziej 
istotne. Za najważniejszy projekt twórcy Planu uznali budowę centrum rekreacyjnego 
ze świetlicą wiejską, ponieważ obecnie miejscowość takim obiektem nie dysponuje. 

Proponowany budynek miałby stanąć na terenie, będącym własnością Gminy Biała, 
co w konsekwencji prowadziłoby do konieczności podjęcia przez Gminę decyzji o złożeniu 
wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub 
przekazania innemu beneficjentowi prawa do dysponowania tą nieruchomością. W razie 
realizowania operacji, inwestorem będzie Stowarzyszenie Odnowa Wsi Ligota Bialska 
po przeprowadzeniu wymaganych prawem procedur udostępniania inwestorowi 
nieruchomości.  

 
Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 

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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/193/08  w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008- 2015  została podjęta. 
 
Ad 9-37/ 
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 
2008-2015 przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. 
Poinformował, że Dnia 12 lutego 2008 r. w sołectwie Śmicz odbyło się Zebranie Wiejskie, 
podczas którego uprawnieni mieszkańcy wsi podjęli uchwałę o przyjęciu Planu Odnowy 
Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015. Dokument ten został opracowany przez grupę 
liderów lokalnych. 



Plan Odnowy Miejscowości ma charakter planu gospodarczego i wiąże się 
z umożliwieniem pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 potencjalnym beneficjentom, tj. osobom prawnym: gminie, instytucji kultury, 
dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościołowi lub innemu 
związkowi wyznaniowemu, organizacji pozarządowej mającej status organizacji pożytku 
publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie).  

Plan Odnowy Miejscowości został opracowany na najbliższe 7 lat i ujmuje przewidywane 
obecnie projekty, które mogą być wdrażane przez inwestorów zgodnych z wymienioną wyżej 
listą beneficjentów. Plan ma charakter otwarty, co oznacza, że uchwałą zebrania wiejskiego 
można wprowadzać do dokumentu zmiany i zatwierdzać je uchwałą Rady Miejskiej w Białej. 
Plan wyznacza kierunki rozwoju miejscowości oraz wskazuje na projekty (operacje), które 
zdaniem autorów Planu mają dla lokalnej społeczności najwyższą wartość i są najbardziej 
istotne. Za najważniejszy projekt twórcy Planu uznali wyremontowanie budynku po starej 
mleczarni i dostosowanie obiektu do świadczenia następujących usług: rzeźnictwa, tłoczenia 
soków, suszenia produktów roślinnych, wędzenia. Projekt zakłada również zagospodarowanie 
terenu wokół i stworzenie atrakcyjnego miejsca odpoczynku i rekreacji, a zarazem 
sprzyjającego integracji mieszkańców Śmicza. 

Budynek oraz teren wokół jest własnością Gminy Biała, co w konsekwencji prowadzi 
do konieczności podjęcia przez Gminę decyzji o złożeniu wniosku w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub przekazania innemu beneficjentowi 
prawa do dysponowania tą nieruchomością. Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza podjęło 
decyzję o nabyciu prawa do nieruchomości, by móc samodzielnie wystąpić o dotację 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W takiej sytuacji 
Gmina Białą może być partnerem w realizacji projektu, a nie inwestorem. Przewidywany 
koszt realizacji całego projektu wynosi 160.000 PLN. 

W Planie Odnowy Miejscowości Śmicz jest zapis, że realizacja zadań przewidzianych 
Planem jest uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych. 
 

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
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 Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/194/08  w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015  została podjęta. 
 
 
Ad 9-38/ 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w 
Białej na 2008r.  

Zastępca Przewodniczącego  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddała 
głos przewodniczącym poszczególnych komisji Stałych Rady Miejskiej , którzy kolejno 
przedstawili swoje plany pracy na 2008r.  



Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod 
głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIV/195/08  w sprawie przyjęcia planów pracy 
Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2008r.  została podjęta. 
 
 
Ad 10/ 
 
Burmistrz Białej poinformował , że odpowiedzi na interpelacje zostaną przesłane na piśmie.  
 
 
 
Ad11/ 
 
W wolnych wnioskach głos zabrali : 
 
Radny Ryszard  Hanko zam. Biała  ul Szynowice 31 wnioskował o remont ul. Składowej w 
Białej . Wniosek w powyższej sprawie składał na prośbę mieszkańców. 

Wnioskował również o poszerzenie drogi powiatowej przy wjeździe do Białej od strony 
Śmicza.  Droga ta na wysokości byłej cegielni jest bardzo wąska, co utrudnia ruch na tym 
odcinku. 

Radna Gabriela Neugebauer zam. Pogórze 27 wnioskowała o ujęcie w następnych latach 
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogórze. 

Wnioskowała również o wycinkę 7 świerków rosnących naprzeciw posesji Pana Joachima 
Kordysz zam. Pogórze 111. Świerki te w  dużym stopniu ograniczają widoczność przy 
wyjeździe z drogi bocznej.  

Radny Robert  Roden złożył podziękowania dla wszystkich kobiet działających w Kołach 
Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Biała za  aktywność i godne reprezentowanie swoich 
kół oraz Gminy Biała na wszelkiego rodzaju spotkaniach i konkursach , gdzie zdobywają 
pierwsze miejsca.  
 
 
Ad 11/ 
 
Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XIV  Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 
 

 
    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  
 
Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 
 
 
 


