
Protokół nr XXIV/09 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 27maja  2009r. 

 

 

 

 Obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady 

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

ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Reinhard Wollny i 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. 10
00

 i trwała do godz. 11
30

. 

 

 

Ad 2/ 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXIV 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) wspólnej realizacji projektu o nazwie „ Termomodernizacja obiektu szkolnego 

zlokalizowanego w Białej” / druk Nr 1/ 

2) dokapitalizowania spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej spółka z o.o. / druk Nr 2/ 

3) zmian w budżecie gminy Biała na 2009r. / druk Nr 3/ 

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 4/ 

5) o zmianie uchwały  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 5/ 

6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r. / druk Nr 6/ 

7) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć  dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i 

wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela -  

pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez gminę Biała / druk Nr 7/ 

8) przyjęcia Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009-2013 w Gminie Biała 

/ druk Nr 8/ 

9) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. / druk Nr 9/ 

8. Odpowiedzi na interpelacje  

9. Wolne wnioski. 

10.  Zakończenie.  
 

 

Powyższy porządek obrad sesji został przyjęty 

 



 

Ad 3/ 

  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 22 kwietnia   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 Arnold Hidera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone 

na poprzedniej  sesji.  

 

 

Ad 6/ 

 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

Burmistrz Białej opuścił obrady sesji , ze względu na wyjazd służbowy za granicę.  

 

Ad7-1  

Projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu o nazwie „ 

Termomodernizacja obiektu szkolnego zlokalizowanego w Białej” przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk, która poinformowała , że Gmina Biała przystępuję wspólnie z 

Powiatem Prudnickim do realizacji zadania polegającego na termomodernizacji obiektu 

szkolnego mieszczącego się w miejscowości Biała, ul.Tysiąclecia 16, współfinansowanego z 

regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. Zgodnie z 

ustawą o samorządzie gminnym, jeżeli gmina realizuje zadania z zakresu właściwości 

powiatu organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tych zadań. Tak więc 

gmina realizując powyższe zadania zobowiązuje się do wykonania zadania na całości obiektu, 

w tym też na części należącej do powiatu ( budynek liceum ). Powiat zobowiązuje się do 

pokrycia wydatków dotyczących ich obiektu, szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierać 

będzie porozumienie zawarte pomiędzy gminą a powiatem.  

W ramach termomodernizacji wykonane zostanie: 

 ocieplenie ścian osłonowych, szczytowych 

 ocieplenie stropu dachu, 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wymiana instalacji co. 

Łączny koszt zadania wyniesie 4.546.923 zł., udział starostwa wyniesie 24 %, co stanowi 

udział budynku liceum w całości budynku. 

Finansowanie nastąpi w latach: 

 w 2009 r. w kwocie 46.923 zł. – środki na opracowanie dokumentacji 

technicznej i audytu, 

 w 2010 r. – I etap prac w kwocie 2.800.000 zł. 

 w 2011 r. – II etap – zakończenie w kwocie 1.700.000 zł. 

 

Komisje na wspólnym posiedzenie pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały 



Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały 

„za” głosowało  13 radnych 

„wstrzymało się” nie było 

„przeciw” nie było 

 

Uchwała Nr XXIV/274/09 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad7-2/ 

Projekt uchwały w sprawie dokapitalizowania spółki Wodociągi i Kanalizacja w 

Białej spółka z o.o. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk, która poinformowała , że  

w związku z koniecznością wykonania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

bez przydomowych przepompowni” przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej zaszła 

konieczność zapewnienia Uchwałą Rady zobowiązania do dokapitalizowania spółki. Zadanie 

to wykonane musi być przed rozpoczęciem prac związanych z remontem kapitalnym drogi ( 

inwestorem jest Starostwo ) i wykonane zostanie w najbardziej minimalnym stopniu, tj. o 

dalszą realizację tego zadania gmina będzie wnioskowała do dofinansowanie do funduszy 

unijnych. 

Zadanie to zostało wpisane w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w grupie wydatków 

majątkowych. 

Komisje na wspólnym posiedzenie pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały 

„za” głosowało  10 radnych 

„wstrzymało się” 3 radnych 

„przeciw” nie było 

 

Uchwała Nr XXIV/275/09 została podjęta. 

 

Ad7-3/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2009r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Komisje na wspólnym posiedzenie pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie w/w projekt uchwały 

„za” głosowało  10 radnych 

„wstrzymało się” 3 radnych 

„przeciw” nie było 

 

Uchwała Nr XXIV/276/09 została podjęta. 

 

 

Ad 7-4/  

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada w formie uchwały 

podejmuje decyzję o zaciągnięciu poszczególnych kredytów. W związku z tym, iż budżet na 

2009 r. uzupełniany jest kredytami na zadania inwestycyjne wystąpiła konieczność wskazania 

kolejnego zadania, które realizowane będzie ze środków kredytowych. 



Zadanie to zostało wpisane w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w grupie wydatków 

majątkowych. Kredyt zaciąga się  w kwocie 400.000 zł. na sfinansowanie wydatków 

przeznaczonych na dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białej. 

Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie pokryty będzie wpływ środków z  podatku 

rolnego i z podatku dochodowego od osób fizycznych. Spłata kredytu nastąpi w okresie 15 

lat, począwszy od roku 2010. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji Stałych Rady Miejskiej. Poinformował, że komisje pozytywnie przyjęły projekt 

uchwały w w/w sprawie.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych  

„za" głosowało 10 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 3 radnych  

 

Uchwała Nr XXIV/277/09  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

została podjęta  .  

 

 

Ad 7-5/ 

 

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która przedstawiła 

projekt uchwały o zmianie uchwały  w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Poinformowała, że po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na wykonanie drogi w 

Grabinie koszt zadania uległ obniżeniu i łącznie wyniesie 200.000 zł. Stąd też kwota kredytu, 

która dotyczy tego zadaniu uległa zmniejszeniu. I tak w uchwale Nr XXIII/273/09 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 Zaciąga się kredyt w kwocie 240.000 zł. na sfinansowanie wydatków:        

-  modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grabina – 140.000 zł. 

-  modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice – 100.000 zł.” 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji Stałych Rady Miejskiej. Poinformował, że komisje pozytywnie przyjęły projekt 

uchwały w w/w sprawie.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 



 

Wobec powyższego uchwała Nr XXIV/278/09 o zmianie uchwały w sprawie  

zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta  jednogłośnie .  

 

 

Ad 7-6/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010r. 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk, która poinformowała , że zgodnie z ustawą z 

dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Rada gminy może podjąć uchwałę o 

wyodrębnieniu w budżecie środków na fundusz sołecki. Uchwała taka winna być podjęta 

corocznie w terminie do 31 marca poprzedzającego rok budżetowy, jednakże na 2010r. termin 

ten został przesunięty na 30 czerwca. 

Zgodnie z w/w ustawą  warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków jest 

złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku, który uchwala zebranie sołeckie. 

Wniosek taki powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć ( zadań 0przewidzialnych do 

realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem. Wniosek 

należy złożyć do 30 września poprzedzającego rok budżetowy. 

Zgodnie z w/w ustawą gmina otrzyma częściowy zwrot poniesionych wydatków. 

 

Wysokość środków na dane sołectwo wyliczane jest na podstawie następującego wzoru: 

 

  

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

F -    wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność 

Kb, 

Lm -   liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok 

budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych 

mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.
3)

), 

Kb -   kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o 

których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o 

dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Po raz pierwszy fundusz sołecki będzie tworzony na 2010 r. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Wobec powyższego uchwała Nr XXIV/279//09  została podjęta  jednogłośnie .  

 

http://srv1.online.lex.pl/cgi-bin/ocd.cgi?id=a4a091113699&&pspno=&comm=jn&akt=nr17291826&ver=-1&jedn=a44(a)u1p1la


 

 

 

Ad 7-8/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących 

stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć dla nauczyciela -  pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biała przedstawiła Zastępca 

Burmistrza Maria Tomala , która poinformowała , że standardowe normy obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami albo na ich rzecz dla nauczycieli pełnozatrudnionych w szkołach i placówkach 

określa art.42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela. 

Zgodnie z art. 42 ust. 6  dyrektorowi  i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym 

inne stanowiska kierownicze w szkole ,a także nauczycielowi, któremu powierzono 

stanowisko dyrektora w zastępstwie, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć, w 

zależności od wielkości szkoły oraz warunków pracy lub zwalania się ich od obowiązku 

realizacji zajęć. Uprawnienia do ustalania zasad i obniżek  obowiązkowego wymiaru godzin 

oraz  ustalania dla nauczycieli nie wymienionych w  art.42 ust.3 ustawy, zatrudnionych w 

pełnym wymiarze zajęć ( m.in. dot. pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego)  

posiada  organ prowadzący . Przedłożony projekt uchwały w tej sprawie w stosunku do 

obecnie obowiązującej  ( z dnia 30 czerwca 2006r.)  zawiera następujące zmiany: 1) 

wyszczególniono w tabeli stanowisko dyrektora zespołu szkolno- przedszkolnego z 

propozycją  wymiaru obowiązkowych godzin,   2) Na wniosek dyrektora szkoły podstawowej 

w Białej zwiększono wymiar  godzin dla  kierownika świetlicy szkolnej prowadzącej 

stołówkę szkolną liczącą od 81 do 150 wychowanków o 4 godziny tygodniowo i powyżej 150 

wychowanków o 4 godziny tygodniowo   3)  w tabeli  prawidłowo zapisano  w pozycji 

„wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum  liczącej 12 oddziałów i więcej „ ( w 

dotychczasowej  uchwale jest zapis: wicedyrektor szkoły podstawowej każdego typu liczącej 

od 12 oddziałów i więcej), 4) w pozycji nauczyciele specjaliści pedagog……., dopisano 

doradca zawodowy. 

      Zgodnie z nowym brzmieniem art.42 ust. 6 – 7a wprowadzonym zmianą ustawy Karta 

Nauczyciela z dnia 28 listopada 2008r.  ( Dz.U. Nr 1 poz. Z 2009r.)  ustalenia zasad i 

udzielanie obniżki godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska  dyrektora, wicedyrektora i 

inne kierownicze stanowiska oraz  ustalenie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli 

nie wymienionych w art. 42 ust.3  nie wymaga uzyskania opinii organu prowadzącego nadzór 

pedagogiczny. 
 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Wobec powyższego uchwała Nr XXIV/280//09  została podjęta  jednogłośnie .  

 



 

Ad7-9  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 

2009-2013 w Gminie Biała przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala która 

poinformowała, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców  w zakresie ochrony 

zdrowia jest zadaniem własnym gminy, wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym. Zaś 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 64 poz.1027 ze zmianami)  w art. 7 stanowi, że do 

zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów 

zdrowotnych, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców. 

         Rak szyjki macicy należy do nowotworów złośliwych o znanej etiologii i czynnikach 

ryzyka, co umożliwia prewencję oraz wykrywanie choroby we wczesnym stadium rozwoju.  

Według danych statystycznych i publikowanych  opracowań  medycznych , rak szyjki macicy 

jest drugim w Europie najczęściej występującym nowotworem złośliwym u młodych kobiet ( 

w wieku 15 – 44 lat). W skali Europy Polska należy do krajów o największej liczbie 

zachorowań i zgonów spowodowanych tą chorobą. 

Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o ustanowieniu wieloletniego „Narodowego 

programu  zwalczania chorób nowotworowych”, od roku 2006   podstawową metodą 

zapobiegania rakowi szyjki macicy w Polsce są badania cytologiczne w ramach 

zorganizowanego skryningu populacyjnego. Obecnie prowadzony jest  program obejmujący 

bezpłatnymi badaniami cytologicznymi kobiety w wieku 25 – 59 lat, które w ostatnich 3 

latach nie wykonywały badań cytologicznych w ramach ubezpieczenia w NFZ.  

Z badań naukowych wynika, że główną przyczyną raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem 

HPV ( brodawczaka ludzkiego), przenoszony drogą płciową.  Od roku 2006 w Europie  

dostępna jest szczepionka przeciwko wirusowi HPV, rekomendowana przez Światową 

Organizację Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo 

Profilaktyki Zakażeń HPV, które szczególnie zalecają szczepienia nastolatek, gdyż 

szczepionka ta nie leczy choroby, lecz zapobiega jej powstaniu.  Z rekomendacji tych 

organizacji wynika, że dopiero populacyjne szczepienia połączone z przesiewowymi 

badaniami cytologicznymi będą miały znaczący wpływ na spadek zachorowań na raka szyjki 

macicy.  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Wobec powyższego uchwała Nr XXIV/281//09  została podjęta  jednogłośnie .  

 

Ad 7-10/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców przedstawiła  Kierownik 

Referatu Rolnictwa… Dorota Małek , która poinformowała, że zgodnie z brzmieniem  art.68 

ust.1 ustawy 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 pięciu lokalach mieszkalnych,  

w stosunku do których rozpoczęto procedury zmierzające do ich sprzedaży na rzecz 

najemców.   

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radny 

 

Wobec powyższego uchwała Nr XXIV/279//09  została podjęta  jednogłośnie .  
 

 

Ad 8/  

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było , gdyż nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 9 / 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

 Radny Ryszard  Hanko zam. Biała ul. Szynowice 31 wnioskował o: 

-  wyrównanie zapadniętego chodnika na ul. Opolskiej naprzeciw sklepu Biedronka .  

- wnioskował o porzeszenie odcinka drogi przed mostkiem  na  ulicy  Szynowice w Białej.  

Radny Robert  Roden zam. Chrzelice 39 zwrócił się z zapytaniem czy w Gminie Biała 

przewiduje się dopłaty dla mieszkańców którzy będą instalować szamba ekologiczne. 

Radny Jacek  Czerwiński zam. Biała ul. Kościuszki 8/2 wnioskował w imieniu 

mieszkańców Białej o ponowne ustawienie ławek obok figur na rynku w Białej . 

Radny Jan  Malek zam. Prężyna 34 wnioskował o: 

- usunięcie wystającej ostrej krawędzi kątownika na mostku między Białą a Prężyną. W  

   miejscu tym dochodzi do uszkodzeń opon w samochodach .  

- o usunięcie nisko zwisających gałęzi z  drzew rosnących przy poboczu drogi Biała –  

   Prężyna.  

- o prawidłowe wykończenie robót drogowych na skrzyżowaniu dróg w miejscowości  

   Prężyna . Wniosek uzasadnił, tym że nie do końca zostały wykonane prawidłowo prace w  

   tym miejscu w związku z modernizacją drogi powiatowej  Biała- Prężyna . 

Radny Jan Malek złożył podziękowanie dla Powiatu prudnickiego za wykonanie remontu 

drogi powiatowej Biała – Prężyna  

 



Radna Maria Cibis zam. Pogórze 88  zwróciła się z zapytaniem dlaczego łatanie dziur na 

drodze powiatowej zakończyło się w miejscowości Górka Prudnicka ? Wnioskowała o 

załatanie dziur na dalszym odcinku tej drogi tj. Górka Prudnicka  - Pogórze 

 

Radna Gabriela  Neugebauer zam. Pogórze 27 wnioskowała o udrożnienie rowu /przepustu 

przechodzącego pod drogą/  w miejscowości Pogórze obok  posesja  nr 134 - Państwa 

Żymołka  

 

Radny Leonard  Peszel zam. Śmicz 136 wnioskował o przyśpieszenie Latania dziur na 

drodze powiatowej relacji Biała  - Śmicz.  

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer zam Wilków 11 wnioskował o: 

- przesunięcie  znaku o nazwie miejscowości i  o zabudowaniach w miejscowości Wilków od 

strony  Mionowa . Obecnie znak ten utrudnia widoczność przy wyjeździe z drogi bocznej na 

drogę Nr 1208-O 

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer zam Wilków 11 wnioskował o zabezpieczenie środków 

finansowych na opiekuna świetlicy i Izby Regionalnej  w Wilkowie  

- zgłosił wniosek o załatanie dziury na skrzyżowaniu drógi powiatowej z wojewódzka w 

miejscowości Krobusz. 

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup zam.  Mokra 16 wnioskował o: 

-  założenie około 10 krawężników i utwardzenie drogi w Mokrej obok kościoła. 

Sołtys wsi Kolnowice Józef Matuszewski zam. Kolnowice 61 wnioskował o :  

- dokończenie kanalizacji burzowej w miejscowości Kolnowice obok posesji Dubanowicz i  

   budynku Straży OSP 

 - remont drogi przebiegającej przez miejscowość  Kolnowice 

- zamontowanie nowej tablicy ogłoszeń . Poprzednia tablica  została uszkodzona. Sprawca  

   jest znany i koszty nowej tablicy zostaną przez niego pokryte.   

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup zam Mokra 16 wnioskował ponownie o  podanie do 

publicznej wiadomości informacji o możliwości wykonywania zastrzyków w  dni wolne od 

pracy w Szpitalu w Białej.   

 

Sołtys wsi łącznik Alfred Wistuba zwrócił się z zapytaniem czy zmiana pokrycia dachu 

musi być zgłoszona prawnie do Urzędu? 

- zwrócił również uwagę , że osoby handlujące na straganach narzekają ,że opłaty targowe są 

za duże. 

Obecny na posiedzeniu Komisji mieszkaniec Prężyny Batel Edward zgłosił uwagi pod 

adresem Burmistrza Białej Arnolda Hindera. Oświadczył, że przybył na sesje, żeby przeprosić 

pana burmistrza za incydent powstały w Prężynie podczas remontu drogi. Natomiast 

Burmistrz zachowuje się niczym. Boss, uciekł z sesji nie zważając na to czy ktoś z obecnych 

ma do niego jakieś pytania, nie liczy się ze społeczeństwem, więc jeżeli jest zmęczony swoją 

pracą powinien złożyć dymisję. Kontynuując wypowiedź stwierdził, że vice-starosta 

prezentuje poziom poniżej zera.. Kiedy mu zwróciłem mu uwagę, ze zakręt t drogi jest 

nieprawidłowo wyprofilowany, uzyskałem odpowiedź, że remont został przeprowadzony 



prawidłowo i przyczepy jadące za ciągnikiem zachowują prawidłowy tor jazdy. W dalszej 

wypowiedzi stwierdził, ze będąc mieszkańcem Prężyny jest mieszkańcem trzeciej katagerii a 

chciałby być przynajmniej kategorii drugiej. Przepust pod przystankiem PKS od 30 lat nie jest 

wyremontowany i zagraża jego posesji. Sołtysa Prężyny również nic nie interesuje. Płacę 

tylko podatki i nic od Gminy nie otrzymuję w zamian.  

Zastępca Burmistrza Maria Tomala odpowiedziała na wnioski zgłoszone na wspólnym 

posiedzeniu Stałych Komisji: 

- w szkole Włączniku będzie zmiana pedagoga szkolnego i tym samym zostaną zmienione 

godziny jego pracy 

- w Białej w szkole powstanie oddział integracyjny , Obecnie jest zgłoszona trójka dzieci. 

 

Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej … Joachim Ernst odpowiadając na zgłoszone 

wnioski poinformował, że  

- każda zmiana pokrycia dachowego musi być zgłoszona w Starostwie Powiatowym w 

Prudniku w Wydziale Budownictwa. 

- remonty dróg będą przeprowadzane i również zostanie załatana dziura na skrzyżowaniu 

dróg w Krobuszu. 

 

Ad 10/ 

 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w 

Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 


