
Protokół Nr XIX                                                                                      
Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 20 listopada  2008r. 
 

 
Otwarcia XIX Sesji Rady Miejskiej w Białej dokonał Przewodniczący  Rady Miejskiej  

Joachim Kosz.  Po przywitaniu wszystkich zebranych stwierdził, że w obradach sesji uczestniczą 
wszyscy radni na stan rady 15 radnych, czyli jest quorum niezbędne do podejmowania uchwał.   
Listy obecności radnych stanowią załączniki do protokołu.  
Sesja rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 11 00. 

 
      Następnie przewodniczący  przedstawił porządek obrad sesji : 

1.  Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2.  Przedstawienie  porządku obrad. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Dyskusja i głosowanie nad  projektem  uchwały: 

1) w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Biała projektu objętego 
dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011 

5. Odpowiedzi na interpelacje  
6. Wolne wnioski. 
7.  Zamknięcie obrad.  
 
 
Ad 2/ 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 

    Ad 3/ 
 Interpelacje  nie zostały zgłoszone. 

 
Ad 4 –1/ 

Projekt uchwały w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Biała projektu 
objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera. Poinformował, że Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na realizację zadań w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011. 
Nabór wniosków będzie trwać do 21 listopada 2008r.  

Starostwo Powiatowe w Prudniku przygotowuje projekt o dofinansowanie zadania  pn. „ 
Modernizacja drogi Biała- Prężyna w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu  na drodze”. 
Starostwo zwróciło się z prośbą o współfinansowanie z budżetu Gminy Biała w/w zadania. 

Projekt budżetu na 2009 rok opracowany do 15 listopada 2008r. zawiera zapisy dotyczące 
środków na współfinansowanie w/w zadania. Zaplanowana kwota to 150.000 zł. , w dziale 
Transport i łączność.  Zapisy projektu budżetu nie są jednak wystarczającym dokumentem 
wymaganym przy składaniu wniosku przez starostwo, lecz konieczna jest  uchwała tzw. 
intencyjna zapewniająca współfinasowanie zadania. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Radny Robert Roden zwrócił si e z zapytaniem czy starostwo występuje również o 
modernizację drugiej drogi i cz na planowaną drogę Prężyna – Prężynka  jest pozwolenie 
budowlane? 

 
Burmistrz Arnold Hindera poinformował, że prawdopodobnie starostwo występuje z 

wnioskiem również na drugą drogę, a modernizacja   drogi  Prężyna – Prężynka będzie zgłoszona 
jako pozwolenie budowlane.  
 
Alfred Krupa –  z jakich środków będzie dofinansowanie do modernizacji tej drogi? 
Burmistrz Arnold Hindera  poinformował, że będzie to zapisane w budżecie gminy jako 
zadłużenie . 
 
Radna Maria Cibis zwróciła się z zapytaniem dlaczego wybrano akurat drogę Prężyna – Prężynka 
a nie inną np. Biała – Śmicz? 
Burmistrz poinformował, że na droga Prężyna – Prężynka jest najbliżej do realizacji , a o 
wyborze decydował powiat a nie gmina. 
 

Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do powyższego tematu.  Następnie Przewodniczący 
Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
„przeciw" 1 radny    

„ wstrzymało się"  1 radny 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIX//08 w sprawie  zapewnienia współfinansowania 
z budżetu Gminy Biała projektu objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-201 została podjęta . 
 
 
Ad 5/ 
Odpowiedzi na interpelacje nie było, gdyż nie zostały zgłoszone. 
 
 
Ad 6/  
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
 
Ad 7/  
Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 
 
    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  
 
Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 
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