
 Protokół Nr XV/08                                                                                                                                  

z XV Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                          

odbytej w dniu 30 kwietnia 2008r. 

 

  Obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczą wszyscy radni / 15 osobowy 

skład rady/ .  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 trwała od godz. 10 
00 

do godz. 12
30

. 

 

Ad 2/ 

 

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. Rozpatrzenie  sprawozdania Burmistrza Białej  z wykonania budżetu za 2007r./druk Nr 1/   

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  

Białej 

- przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 

sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za 2007 r. 

- przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  

Białej za 2007r. 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej./ druk Nr 

1a/ 

8. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” za 2007. /druk Nr 2/  

9. Podjęcie  uchwał w sprawie :  

1) przyjęcia planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 

Gminy Biała na rok   2007 – 2008 / druk 3/ 

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków     na terenie miasta i gminy Biała. / druk Nr 4/ 

3) dopłaty do ceny ścieków i opłaty abonamentowej  na terenie gminy Biała. /druk Nr 5/ 

4) zmian do budżetu Gminy Biała na 2008r. / druk Nr 6/  



5) zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za 

przygotowane posiłki./ druk Nr 7 / 

6) utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego./ druk Nr 8 / 

7) upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego skarg wniesionych na działalność Burmistrza Białej./ druk Nr 9/ 

8) zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015./ druk Nr 10/ 

9) organizacji Dożynek Wojewódzkich w 2008r. / druk Nr 11 / 

10. Odpowiedzi na interpelacje  

11. Wolne wnioski. 

12.  Zakończenie.  

 

Ad 3/ 

  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 lutego 2008r. 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 Joachim Kosz zam. Łącznik ul. Robotnicza 10/6 złożył interpelację następującej 

treści:  na jakim etapie jest  ulokowanie masztu do umieszczenia fotoradaru w miejscowości 

Krobusz, oraz  na jakim etapie jest likwidacja barier architektonicznych w szkole w Białej tj. 

zrobienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych? 

 

Radny Globisz Klaudiusz zam. Łącznik ul. Plebiscytowa 11  interpelował o usunięcie 

fundamentów po byłym ogrodzeniu   oraz o przycięcie nisko zwisających gałęzi świerków i 

modrzewi w Przedszkolu w Łączniku. Gałęzie te są na wysokości głów dzieci, co zagraża ich 

bezpieczeństwu. Natomiast fundamentu byłego ogrodzenia  przylegają bezpośrednio do placu 

zabaw i stwarzają również zagrożenie dla dzieci. 

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

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

i załatanie dziur na jezdni i chodniku na tym samym odcinku.  



Radna Ewa Kontny zam Grabina 36 zwróciła się z zapytaniem , czy jest możliwość 
bezpłatnej  wymiany pojemników na śmieci metalowych na plastikowe w Spółce Wodociągi                     

i Kanalizacja w Białej . 

Ad 7/ 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za okres od l stycznia 

2007r. do 31 grudnia 2007r. przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera . Sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu. 

Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz oddał 

głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Marii Cibis. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Cibis odczytała uchwałę podjętą przez 

Komisję Rewizyjną z dnia 2 kwietnia  2008 r., pozytywnie opiniującą przedłożone 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja 

Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Białej za 2007 rok. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady Joachim Kosz odczytał pozytywną opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu gminy za 2007 rok, oraz 

pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 

2007 rok. Uchwały te stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz otworzył dyskusję. 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej przedstawił stanowisko   w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. Przewodniczący poinformował , że 

członkowie wszystkich komisji po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji 

przyjęli bez uwag i zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r. stwierdzając, że 

gospodarka finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Radni do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag i na 

tym dyskusję zakończono 

Po rozpatrzeniu sprawozdania i przedstawieniu uchwały Komisji Rewizyjnej oraz opinii 

RIO Przewodniczący Rady Joachim Kosz poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2007 r. 

 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych „ZA" głosowało 15 radnych „ Przeciw „ nie było 

„Wstrzymujących się " nie było 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 

2007 rok. 

Wobec powyższego głosowania przewodniczący stwierdził, że radni podjęli uchwałę                   
Nr XV/196/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2007 rok . 

 

 

Ad 8/ 

Informację o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” za 2007r. 

przedstawił prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Pan Władysław Podróżny.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji . 

 



 

Ad 9-1/  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na rok   2007 – 2008  

przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Promocji Gminy Joachim  Ernst. 

 Zgodnie z art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków zakłady wodociągowo-kanalizacyjne zobligowane są do opracowania 

wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Plan ten zawiera najważniejsze działania mające na celu racjonalne zużycie wody, zakres 

świadczonych usług, zakres przewidywanych przedsięwzięć modernizacyjnych wpływających 

na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej. Przedłożony przez spółkę Wodociągi 

i Kanalizacja plan jest zgodny z kierunkami określonymi w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak i z posiadanymi i uchwalonymi 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym 

przedkładamy projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym 

posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr XV/197/08 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 9-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzenie ścieków   na terenie miasta i gminy Biała przedstawił Kierownik 

Referatu Inżynierii Komunalnej i Promocji Gminy Joachim  Ernst. 

Obowiązek wprowadzenia taryf wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r.) oraz przepisami 

rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, 

wzorca wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ( Dz. U. Nr  127, poz. 886). 

 W dniu 22 marca 2007 r. Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z.o.o. ul. Prudnicka 

43 złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków. Wraz z wnioskiem przedstawiono szczegółową kalkulację cen          

i stawek opłat oraz aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, które są we władaniu spółki. W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów, 

które mają bezpośredni wpływ na ceny dostarczonej wody i odprowadzane ścieki Burmistrz 

wnioskuje o zatwierdzenie proponowanych stawek oraz opłatę abonamentową na lata 2007-

2008. Proponowane ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z miasta i gminy 

Biała. 

 Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu          

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków proponowana taryfa obejmuje cenę za wodę 
zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele p-pożarowe oraz do zraszania publicznych 

ulic i terenów zielonych. 

 Proponowane taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie       

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała w okresie 

od 01 czerwca 2008 r. do 31 maja 2009 r. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym 

posiedzeniu komisji. 



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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się” nie było  

Uchwała Nr XV/198/08 została podjęta.  

 

 

Ad 9-3/ 

Projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków i opłaty abonamentowej  na 

terenie gminy Biała przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Promocji Gminy 

Joachim  Ernst Z uwagi na to, że Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej, z siedzibą w 

Białej, ul. Prudnicka 43 powinna w danym roku obrachunkowym uzyskać niezbędne 

przychody na pokrycie uzasadnionych kosztów związanych z ujęciem i poborem wody, 

eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

osiągnięcie zysku Rada Miejska w Białej zgodnie z art. 24 pkt. 6 Ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( Dz.U. 

Nr 123, poz.858 z 2006 r.), postanawia podjąć decyzję o dopłacie do m
3 ścieków oraz opłaty 

abonamentowej, w celu złagodzenia skutków społecznych wprowadzenia nowych taryf na 

dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Biała. 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było  

Uchwała Nr XV/199/08 została podjęta.  

 

 

Ad 9-4/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu 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 .  

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/200/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 9-5/ 

 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 przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera. Poinformował, 

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. Na podstawie powyższych uregulowań 
prawnych Rada Miejska podjęła w dniu 28 lutego Uchwałę w sprawie zasad korzystania ze 

stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za przygotowane posiłki. Przedmiotowa uchwała 

została zakwestionowana przez Wojewodę Opolskiego  w części dotyczącej  § 4 ust.1. pkt.2 : 

„dla nauczycieli i pracowników szkoły wysokość opłaty  ustala dyrektor szkoły, biorąc pod 

uwagę pełny koszt sporządzenia posiłku”.  Nadzór Prawny Wojewody Opolskiego uznał za 

niedopuszczalne przekazanie uprawnień dyrektorowi szkoły w przedmiocie ustalenia opłaty 

za posiłki, gdyż zgodnie z art.67a ust.2 ustawy o systemie oświaty Rada została zobligowana 

do ustalenia wysokości opłaty z określeniem konkretnej kwoty. Brak regulacji stanowiących 

obligatoryjny element uchwały uznano za istotne naruszenie prawa, uzasadniającym 

stwierdzenie nieważności uchwały w całości.  

  Przedstawiony projekt uchwały uwzględnia uwagę Nadzoru Prawnego Wojewody 

Opolskiego tj. zawiera propozycję ceny obiadu dla nauczycieli i innych pracowników 

szkoły- §4 ust.1.pkt.2 . Cena obiadu w kwocie 5,00 zł została zaproponowana przez 

dyrektorów szkół w których prowadzone są stołówki szkolne. Kwota ta uwzględnia koszt 

surowca i koszty przygotowania posiłku uwzględniające wynagrodzenia pracowników 

stołówki, składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki na 

podstawie kalkulacji wynikającej z ewidencji rachunkowo księgowej. 

 

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 .  

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/201/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

Ad 9-6/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że temat związany z 

utworzeniem Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego przedstawiany był Radzie 

Miejskiej w Białej w październiku2007r., kiedy to podejmowana była uchwała o wyrażeniu 

woli przystąpienia Gminy Biała do Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego. 

 Obecnie inicjatorzy utworzenia stowarzyszenia zwrócili się do gmin opolskich             

( przesyłając swój projekt uchwały) o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Opolskiego 

Stowarzyszenia Samorządowego. 

W przedłożonym projekcie uchwały wprowadzono zapis iż do reprezentowania Gminy Biała 

w celu utworzenia stowarzyszenia upoważnia się Burmistrza Białej. 

 

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 .  

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było  



„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/202/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

  Ad 9-7/ 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej po przeprowadzenia 

postępowania  wyjaśniającego dotyczącego skarg wniesionych na działalność Burmistrza 

Białej przedstawił Radca Prawny Urzędu Miejskiego Tadeusz Chrobak. Poinformował, że do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej wpłynęły dwie skargi na działalność Burmistrza 

Białej  Pani Zofii Kuczek i Pani Edeltraudy Kosz , zarzucające Burmistrzowi odmowę 
sprzedaży lokalu użytkowego przy ul Rynek 16/1 i lokalu mieszkalnego przy   ul. Rynek 16/2 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

działalność burmistrza jest Rada Miejska. 

Komisja Rewizyjna jest z mocy prawa upoważniona do kontroli organów i jednostkach 

samorządowych . Wobec tego podjęcie stosownej uchwały zobowiązujące Komisję 
Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazanie Radzie Miejskiej 

wynikających z tego postępowania wniosków. 

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 .  

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/203/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 9-8/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 

2008-2015 przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera . Poinformował, że dnia 14 marca 

2008 r. w sołectwie Pogórze odbyło się Zebranie Wiejskie, podczas którego uprawnieni 

mieszkańcy wsi podjęli uchwałę o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Pogórze 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 budowę Pogórskiego Ośrodka 

Rekreacyjno-Sportowego. 



Kompleks, w skład którego wejdzie: zrewitalizowane boisko, wyremontowana szatnia 

oraz świetlica, a także kort tenisowy i boisko do gry w piłkę siatkową położony jest na 

terenie, będącym 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. Koszt przygotowania dokumentacji projektowej będzie 

sfinansowany z budżetu gminy w ramach wsparcia stowarzyszeń i grup odnowy wsi, 

działających na terenie Gminy Biała (taką decyzję podjęła w sprawie podziału środków 

przeznaczonych na odnowę wsi Gminna Rada Odnowy Wsi), resztę niezbędnych środków 

pozyska grupa odnowy wsi Pogórze, będąca obecnie w fazie rejestracji stowarzyszenia. 

 

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

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008 – 2015.  

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 .  

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/204/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad 9-9/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich  2008r. przedstawił 

Burmistrz Białej Arnold Hindera.  Poinformował, że Zarząd Województwa Opolskiego 

wystąpił do wójtów, burmistrzów naszego województwa z ofertą możliwości zorganizowania 

Wojewódzkich Dożynek w roku 2008 w jednej z miejscowości gminy naszego województwa. 

Propozycje należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Na 

organizację dożynek Samorząd Województwa zarezerwował kwotę 50.000 zł, którą 
organizator otrzyma w formie dotacji. Browiniec  Polski wyraził gotowość zorganizowania 

dożynek wojewódzkich w roku 2008. Wyrażenie przez Radę Miejską w Białej woli 

organizacji dożynek w formie uchwały jest konieczną przesłanką rozpatrywania naszej 

propozycji organizacji dożynek przez samorząd województwa. 

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 .  

„ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/205/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad 10/ 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone interpelacje 

zostaną udzielone pisemnie. 



Ad 11/  

Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Ryszard  Hanko zam. Biała  ul Szynowice 31 wnioskował o ustawienie przystanku  

na ul Kilińskiego w Białej . Wniosek uzasadnił, tym , że mieszkańcy Starego Miasta w Białej 

złożyli w powyższej sprawie już podanie do Urzędu Miejskiego w Białej.   

Wnioskował o stawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego – Stare Miasto / wyjazd od 

strony Józefowa/. 

Wnioskował również o wycięcie samosiejek  na poboczu drogi pomiędzy Białą a Śmiczem / 

na wysokości posesji Szyroki Marcin / . Zwrócił również uwagę , że na tym samym odcinku 

drogi leżą wyrzucone stare telewizory.  

Radna Gabriela Neugebauer zam. Pogórze 27 wnioskowała o wystąpienie do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku o wycinkę nisko zwisających gałęzi na odcinku drogi od Pogórza   

w kierunku Rzymkowic. Nisko zwisające gałęzie utrudniają ruch i uszkadzają samochody 

poprzez zarysowania karoserii.  

Radny Jan Malek zam. Prężyna 34 – zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest 

planowany remont drogi Prężyna – Prężynka  

Radny Globisz Klaudiusz zam. Łącznik ul. Plebiscytowa 11 wnioskował o wyrównanie 

poboczy na odcinku drogo Mokra – Łącznik.  

Radny Reinhard Wollny zam. Nowa Wieś 42  wnioskował o utwardzenie kamieniem drogi    

w miejscowości Krobusz / od budynków kurników RSP Krobusz do przysiółka Młynki/   

Radny Heda Hubert zam . Ligota Bialska 56 wnioskował o remont drogi Ligota Bialska – 

Radostynia oraz o wyrównanie  wysypiska śmieci  między Ligotą i Radostynią oraz zwrócił 

uwagę , że na dzikie wysypisko śmieci w Górce Prudnickiej została nawieziona ziemia , co 

utrudnia dojazd do pól. 

Radny Joachim Kosz zam. Łącznik ul. Robotnicza 10/6 wnioskował o wyznaczenie 

przejścia dla pieszych / wyznaczenie  pasów /koło baszty .tj końcówka ul. 1 Maja gdzie 

kończy się chodnik a rozpoczyna się ul. Prudnicka . 

Sołtys Wsi Mokra Karol Biskup zam. Mokra 16  wnioskował  o:- obcięcie nisko 

zwisających konarów drzew kasztanów wzdłuż drogi do Mokrej,                                                     

- o ustawienia znaku ograniczającego prędkość przez wieś Mokra koło posesji Hupka   

Stanisław  -  Hamerla Bernard, 



- o dodatkowy punkt świetlny na odcinku drogi w Mokrej / od kościoła w prawo,  obok 

posesji  Góreczka ,                                                                                                                        

- o ułożenie krawężnika i wyasfaltowanie pobocza  koło ustawionych słupków do oznaczenia                    

skrajni na skrzyżowaniu koło kościoła w Mokrej,                                                                             

oraz zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest zamontowanie dodatkowego oświetlenia 

koło posesji Hupka Gerard . 

- wnioskował o zmianę formy płatności za inkaso dla inkasentów w Gminie Biała. 

Zaproponował np. płatność od ilości ha na terenie danego sołectwa.  

 

Pani Zofia Kuczek zam. Biała ul. Augustynów 1 zwróciła się z następującymi pytaniami: 

- czy jest planowana reorganizacja ruchu w centrum Białej i czy w związku z tym są    
   planowane nowe miejsca parkingowe  

- czy zostaną wyznaczone godziny do parkowania dostawcom towaru 

- czy jest prawdą , że w ramach reorganizacji rynku zostanie zerwany asfalt,  który był nie tak  

  dawno położony i co w zamian zostanie na rynku położone . Jaki jest kosz powyższego   

  przedsięwzięcia ? 

- kiedy zostanie otwarty w Białej market „ Biedronka”.  

 

Radny Alfred  Krupa w wolnych wnioskach zaprosił na festyn rolniczy organizowany przez 

Samorząd wsi Rostkowice w dniach 3-4 maja br.  

 

Ad 11/ 

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

 

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 
 

 

 


