
Protokół nr XX/08 
Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 28 listopada  2008r. 
 
 

 
 Obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joachim Kosz ,który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 14  radnych  na ustawowy 
skład rady 15 radnych. Nieobecna usprawiedliwiona Bogumiła Myszyńska.  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. 1000 i trwała do godz. 1245. 
 
 
Ad 2/ 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XX 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. Podjęcie uchwał w sprawie  : 

1) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biała / druk Nr 1 / 

2) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2009r. / 
druk Nr 2/ 

3) zwolnień w podatku od nieruchomość na terenie Gminy Biała / druk Nr 3/ 
4)  obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2009r. / druk Nr 4/ 
5) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru terminu 

płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty 
targowej na terenie Gminy Biała / druk Nr 5/  

6) zmiany do budżetu Gminy Biała na 2008r./ druk Nr 6 / 
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców  / druk Nr 7/  
8) zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego 

Zarządu osiedla Nr 2 w Białej / druk Nr 11/ 
8. Przedstawienie informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych   do ich złożenia  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 
9. Odpowiedzi na interpelacje  
10. Wolne wnioski. 
11.  Zakończenie.  
 
Przewodniczący Rady wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7 ppkt 9 w 
brzmieniu  upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej/ druk Nr 12/ 
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Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad z wprowadzonym dodatkowym pkt 7 
ppkt 9 
1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.   Przedstawienie  porządku obrad. 
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
4.   Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 
5.   Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 
6.   Interpelacje. 
7   Podjęcie uchwał w sprawie  : 

1) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biała / druk Nr 1 / 

2) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2009r. / 
druk Nr 2/ 

3) zwolnień w podatku od nieruchomość na terenie Gminy Biała / druk Nr 3/ 
4)  obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2009r. / druk Nr 4/ 
5) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru terminu 

płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty 
targowej na terenie Gminy Biała / druk Nr 5/  

6) zmiany do budżetu Gminy Biała na 2008r./ druk Nr 6 / 
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców  / druk Nr 7/  
8) zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego 

Zarządu osiedla Nr 2 w Białej / druk Nr 11/ 
9) upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej/ 
druk Nr 12/ 

8. Przedstawienie informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych osób 
zobowiązanych   do ich złożenia  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

9. Odpowiedzi na interpelacje  
10. Wolne wnioski. 
11.  Zakończenie.  
 
Ad 3/ 
  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 28 października  br.  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 Białej Arnold  Hindera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone 
na poprzedniej sesji.  
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Ad 6/ 
 
Interpelacje zgłosił:  
 

      Radny Ryszard  Hanko  złożył interpelację  o remont chodnika na Osiedlu 1000 lecia w           
                                               Białej od szkoły w kierunku Alejki PKP. 
 
 

Ad  7-1/ 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała przedstawiła Architekt Pani Maria Oleszczuk 
opracowująca zmiany do Studium. Poinformowała, że na podstawie oceny aktualności 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” 
Rada Miejska, dostrzegając potrzebę aktualizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy, z własnej 
inicjatywy podjęła proces sporządzenia zmiany studium. O podjęciu prac zadecydowały głównie  
zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym  obszaru gminy,  ujawniające się tendencje rozwojowe, 
przyjęta przez radę gminy strategia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz nowe wymagania 
wprowadzone ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Istotną przyczyną podjęcia zmiany studium była potrzeba poddania 
go uspołecznionej procedurze wymaganej art. 11 ww. ustawy, co uczyniło go otwartym na inicjatywy 
obywatelskie oraz umożliwiło obywatelom i ich organizacjom czynny udział w jej sporządzaniu.   
 
Studium, jako strategiczny dokument samorządu gminny z zakresu planowania przestrzennego, 
umożliwia integrację planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego.  Jest ono wyrazem 
perspektywicznej polityki przestrzennej, odnoszącej się do całego obszaru gminy, umożliwiającej 
realizację przyjętych w strategii celów rozwoju społeczno-gospodarczego. Studium stanowi podstawę 
do wszelkich działań podejmowanych na jej obszarze w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, ujmując jednocześnie lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.   
 
Postanowienia zmiany studium są wiążące dla rady gminy, szczególnie przy sporządzaniu planów 
miejscowych, nie są natomiast adresowane ani też bezpośrednio nie kształtują  sytuacji prawnej 
innych podmiotów. Jednak skonkretyzowane działania w zakresie zmiany przeznaczenia terenów, 
położonych na obszarze gminy, planowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny być formułowane i 
realizowane zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej przyjętej w zmianie studium.   
 
Zmiana studium uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz 
strategii rozwoju gminy, w tym szczególnie uwzględnia inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
krajowym, wojewódzkim, powiatowym  i gminnym. 
 
W części 1 studium zawiera opis i ocenę dotychczasowego stanu faktycznego i prawnego obszaru, w 
odniesieniu do zagadnień o których mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy,  a w części 2  dyspozycje 
realizacji polityki przestrzennej gminy, zgodnie z wymogami jej art. 10 ust. 2.  Wytyczone kierunki 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Biała oraz szczegółowość unormowań  tej 
części studium czyni go aktem wytyczającym kierunki wiążącego prawnie ustalenia przeznaczenia 
terenów w planach miejscowych.  
 
Prace nad projektem zmiany studium rozpoczęto w maju 2007 roku, kiedy to została podana do 
publicznej wiadomości informacja o podjęciu czynności zmierzających do sporządzenia projektu 
zmiany studium oraz o możliwości partycypacji w kształtowaniu polityki przestrzennej gminy poprzez 
formułowanie wniosków dotyczących zagospodarowania przestrzennego jej obszaru.  O inicjatywie 
rady gminy zostały także powiadomione  podmioty współdziałające w sporządzaniu studium poprzez 
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wyrażanie swoich stanowisk w formie opinii i uzgodnień.  Wnioski złożone przez obywateli oraz 
ograny i instytucje, zawierające propozycje i postulaty podjęcia określonego działania w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy zostały rozpatrzone, a znaczną część z nich  
uwzględniono w projekcie zmiany studium.  
Sporządzony projekt zmiany studium został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania przez 
podmioty określone w art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  i 
uzyskał ich pozytywne stanowisko. 
 
Zgodnie z art. 11 pkt 10 studium zostało wyłożone do publicznego wglądu, czym zapewniono 
współuczestnictwo zbiorowości lokalnej oraz innych jednostek zainteresowanych zamierzeniami 
planistycznymi na obszarze gminy. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu odbyła się dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium.  W okresie  wnoszenia uwag do 
projektu studium przez osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, wpłynęła jedna uwaga dotycząca nieznacznego powiększenia obszaru, na którym 
dopuszczono lokalizację elektrowni wiatrowych.  Uwagi zostały pozytywnie rozpatrzone przez 
Burmistrza Białej.  Pozytywne rozpatrzenie uwag nie naruszyło bowiem polityki przestrzennej gminy, 
pozostającej w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (także przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz aktami planowania przestrzennego 
pochodzącymi od podmiotów administracji publicznej szczebla ponadlokalnego i centralnego w 
zakresie, jakim przepisy prawa wymagają zgodności  studium z tymi aktami.  
 
Uwzględniając znaczenie zmiany studium dla możliwości realizacji polityki społeczno-gospodarczej 
przyjętej przez Radę Gminy Biała w strategii rozwoju, z zachowaniem zrównoważonego rozwoju oraz  
kształtowaniem ładu przestrzennego,  nie ma więc żadnych przeszkód uchwalenia tego dokumentu.  
 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek , który przewodniczył wspólnemu 
posiedzeniu Stałych Komisji Rady przedstawił pozytywne stanowisko dotyczące powyższego 
projektu uchwały. 
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 14 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XX/235/08 została podjęta   jednogłośnie. 

 
 
Ad 7-2/ 
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Biała na 2009r.  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała , że  
maksymalne stawki ustawowe zostały zwiększone o wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 – średnia 4,2 %   
Średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 4,2 % 
 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek , który przewodniczył wspólnemu 
posiedzeniu Stałych Komisji Rady  przedstawił pozytywne stanowisko dotyczące powyższego 
projektu uchwały. 

 

Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 13 radnych  
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„przeciw" nie było     
„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XX/236/08  w sprawie ustalenia stawek podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2009r.  została podjęta  jednogłośnie. 
  
 
Ad 7-3/ 
 
Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała 
przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że w związku z tym, iż 
zwolnienia wprowadzone przez radę na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych obowiązują nie tylko na czas określenia stawek podatkowych - proponuje się 
podjęcie odrębnej uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości. Dzięki 
podjęciu takiej uchwały nie będzie konieczności corocznego podejmowania uchwał w tej 
sprawie.  
 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek , który przewodniczył wspólnemu 
posiedzeniu Stałych Komisji Rady przedstawił pozytywne stanowisko dotyczące powyższego 
projektu uchwały. 
 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 14 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XX/236/08 została podjęta   jednogłośnie. 

 
 
Ad 7-4/ 
 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę 
obliczenia podatku rolnego w 2009r.  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  
Poinformowała,, że proponuje się obniżyć cenę za 1 q żyta o kwotę 4,73 zł.  tj. obniżenie o 
8,5 % w stosunku do maksymalnej kwoty ustawowej, zachowując tym samym stawkę 
określoną na 2008 r. 

Obniża się średnią cenę żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717 )  z 
kwoty 55,80 zł za 1dt. do kwoty 51,07 zł za 1dt. 
 
Radny Reinhard Wolny w imieniu radnych „Alternatywa dla Gminy” wnioskował o obniżenie 
ceny skupu żyta do kwoty 45zł 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek  
„za" głosowało 2 radnych  
„przeciw" 9 radnych 

„ wstrzymało się" 3 radnych 
Wobec powyższego głosowania wniosek nie został przyjęty. 
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Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             
Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 
„za" głosowało 12 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 2 radnych 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XX/238/08 o  w sprawie  obniżenia średniej ceny 
skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009r. została  podjęta. 

 
 
Ad 7-5/ 
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 
poboru terminu płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na 
terenie Gminy Biała przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk  Poinformowała, że w 
związku z monitami przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie gminy 
Biała, proponuje się zwiększyć opłatę targową dotyczącą sprzedaży pozostałych  ( np. ubrań, 
kwiatów, stroików, świeczek itp. )  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Jan Malek , który przewodniczył wspólnemu 
posiedzeniu Stałych Komisji Rady przedstawił pozytywne stanowisko dotyczące powyższego 
projektu uchwały. 
 
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" 1 radny 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XX/239/08 została podjęta   jednogłośnie. 

 
 

Ad 7-6 
 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2008r. 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 14 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XX/240/08 w sprawie zmian do 
budżetu Gminy Biała na 2008r. została podjęta  jednogłośnie .  
 
Ad 7-7/  
 
 Projekt uchwały  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców przedstawiła Kierownik Referatu 
Rolnictwa …. Dorota Małek . Poinformowała , że zgodnie z brzmieniem  art.68 ust.1 ustawy 
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z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Burmistrz Białej  może 
udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art.67 ust.3 w/w ustawy, jeżeli nieruchomość 
sprzedawana jest jako lokal mieszkalny tylko za zgodą Rady Miejskiej. 
   W związku z nowymi wnioskami o sprzedaż najmowanych lokali mieszkalnych przedstawia 
się  po obrady rady projekt uchwały zawierający informacje o 8 lokalach mieszkalnych,  
w stosunku do których rozpoczęto procedury zmierzające do ich sprzedaży na rzecz 
najemców.   
 
Obrady sesji opuścił Radny Krupa Alfred i Radny Jacek Czerwieński.  
Na Sali obrad obecnych było 12 radnych.  

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 10 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 2 radnych  
Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XX/241/08 została podjęta  .  
 
Na salę obrad powrócił Radny Jacek Czerwieński wobec czego w obradach uczestniczy 13 
radnych.  
 
 
Ad 7-8/  
 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla NR 2 w Białej przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna 
Biały. Poinformowała, że w dniu 18 listopada br. wpłynęła rezygnacja Pana Roberta  Kauczor 
z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 w Białej.  

Zgodnie  z zapisem § 36 Statutu Osiedla Nr 2 w Białej  stanowiącego załącznik Nr 25 
do uchwały Nr V/55/03 Rady Miejskiej w Białej z  dniu 30 kwietnia 2003r.w sprawie 
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Biała, Rada Miejska zarządza w 
terminie do 60 dni od dnia złożenia rezygnacji wybory uzupełniające. 
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 XX/242/08 została podjęta  .  
 
 
Ad 7-9/ 
 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej 
przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że  Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Białej w dniu 25 listopada 2008r. wpłynęła  skarga na działalność Burmistrza 
Białej Pana Emila Schirmeisen , zarzucająca Burmistrzowi nieprawidłowe wykonanie 
kanalizacji sanitarnej w Białej przy ul. Kochanowskiego. 

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


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 
Rewizyjna do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazanie Radzie Miejskiej 
wynikających z tego postępowania wniosków. 
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 XX/243/08 została podjęta  .  
 
Ad 8/ 
          
Przewodniczący Rady Joachim Kosz – przedstawił / odczytał  / pisma  z właściwych 
Urzędów Skarbowych i Informacje Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady dotyczące 
złożonych oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń , 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 
 
 
  Ad 9/ 
 
 Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone pisemnie . 
 
 Ad 10 /  
 
W wolnych wnioskach głos zabrali : 
 
Przewodniczący Rady Joachim Kosz oddał głos obecnemu na posiedzeniu sesji 
przedstawicielowi Starostwa Powiatowego Powiatowego Prudniku , który przedstawił 
informację dotyczącą stanu dróg gminy w Gminie Biała oraz w Powiecie Prudnickim 

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Cibis przedstawił Protokół  Nr 5 /08   z 
przeprowadzonej   kontroli   w Urzędzie Miejskim w Białej   przez  Komisję Rewizyjną   w 
dniach  30 października 2008r, 04 listopada 2008  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 
Nr 6 przy ul. Plac Zamkowy 2. 

 
Radny Globisz  Klaudiusz  wnioskował o naprawę i odnowienie przystanku autobusowego   
w miejscowości Łącznik / przystanek za mostem/, oraz usunięcie drzew w wzdłuż drogi 
gminnej w Łączniku obok posesji Pana Kałdusa. 
Radny Jan Malek  wnioskował o odnowienie granic geodezyjnych drogi prowadzącej od 
Prężyny do Miłowic, oraz wyznaczenia drogi na granicy gmin  Biała – Lubrza. Droga ta na 
mapach jest naniesiona, jednak w terenie nie istnieje, co stanowi  utrudnienie dojazdu do pól. 
 
Radny Hubert  Heda  wnioskował o wyrównanie odcinka drogi gminnej w Radostyni od 
posesji Hentschel Beata w kierunki wsi . Na odcinku tym znajdują się duże nierówności po 
pracach wodociągowych i telekomunikacyjnych. 
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Radny Jan Malek  wnioskował o podcięcie nisko zwisających gałęzi drzew rosnących przy 
drodze powiatowej Biała- Prężyna / od posesji Kostka w stronę Białej 
 
Sołtys wsi Wilków Klaus wnioskował o zmianę ustawienia znaku z nazwą miejscowości 
Wilków  od strony Mionowa , gdyż zasłania widoczność przy wyjeździe z drogi 
podporządkowanej.  
 
Radny Robert Roden złożył jako radny i Przewodniczący Komisji Oświaty podziękowania dla 
Chóru Seniores z Łącznika oraz Zespołowi Arians za honorowe promowanie gminy Biała  
oraz za zajęcie I miejsca na przegłosie chórów i zespołów w Walcach.  
 
 
Ad 12/ 
 
Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 
 
    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  
 
Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 
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