
Protokół NR XXV/09                                                                                                                        

z XXV  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu 31 sierpnia  2009r. 

 

  Obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 14 radnych na   15 osobowy 

skład rady. Nieobecny radny Alfred  Krupa   Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie powitał wszystkich zebranych na sesji,  zaproszonych gości  i sołtysów. Listy 

obecności w załączeniu do protokołu.  

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli : 

Burmistrz Białej Arnold Hindera 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala 

Sekretarz Gminy – Grażyna Biały 

Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk 

Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. 

 

     Sesja trwała od godz. 10 
00 

do godz. 13
00

. 

 

Ad 2/ 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad 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. Przedstawienie  informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz     

     przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia  

     do 30 czerwca  2009r / druk Nr 1/ 

-  podjęcie  uchwały w w/w sprawie./ druk Nr 1a/ 

8. Informacja o przygotowaniu przedszkoli i szkół do roku szkolnego 2009/2010 / druk Nr 2/ 

9. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji 

w mieście i gminie Biała za okres I półrocza 2009r. / druk Nr 3/  

10. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Biała na lata 2004-2007 

z perspektywą do roku 2011/ druk Nr 4/  

11. Podjęcie  uchwał w sprawie : 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała  / druk 

Nr 5 na płytce CD/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na 2009r. / druk Nr 6  / 

3) określenia zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów akcji przez Burmistrza  

Białej /druk Nr 7/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu / 

druk Nr 8/ 



5) udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie  „ Wspólne Źródła- 

Partnerstwo obszarów Wiejskich Gmin Korfantów , Prudnik i Biała” w Banku 

Spółdzielczym w Prudniku./ druk Nr 9/ 

6) przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”/ druk Nr 10/ 

7) przyjęcia przez Gminę Biała zadania z zakresu administracji rządowej / druk Nr 11/ 

8) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009 – 2016 / druk Nr 12/ 

9) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Chrzelice na lata 2009 – 2016 /druk Nr 

13/ 

10) nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej / druk Nr 14/ 

11) zaliczenia ulicy Kilińskiego , ul. Lipowej i ulicy Stare Miasto w mieście Biała do 

kategorii dróg gminnych / druk Nr 15/ 

12) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

stanowiących mienie Gminy Biała / druk Nr 16/ 

13) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

stanowiących mienie Gminy Biała / druk Nr 16a/ 

12. Odpowiedzi na interpelacje  

13. Wolne wnioski. 

14.  Zakończenie.  
 

Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt.11 ppkt 14 tj 

upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w 

sprawie skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Burmistrza Białej o wprowadzenie dodatkowego w/w 

punktu 

 

Przewodniczący Rady przedstawił ponownie porządek obrad po wprowadzeniu  w/w tematu. 

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. Przedstawienie  informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz     

     przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia  

     do 30 czerwca  2009r / druk Nr 1/ 

-  podjęcie  uchwały w w/w sprawie./ druk Nr 1a/ 

8. Informacja o przygotowaniu przedszkoli i szkół do roku szkolnego 2009/2010 / druk Nr 2/ 

9. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji 

w mieście i gminie Biała za okres I półrocza 2009r. / druk Nr 3/  

10. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Biała na lata 2004-2007 

z perspektywą do roku 2011/ druk Nr 4/  

11. Podjęcie  uchwał w sprawie : 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała  / druk 

Nr 5 na płytce CD/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na 2009r. / druk Nr 6  / 

3) określenia zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów akcji przez Burmistrza  

Białej /druk Nr 7/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu / 

druk Nr 8/ 



5) udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie  „ Wspólne Źródła- 

Partnerstwo obszarów Wiejskich Gmin Korfantów , Prudnik i Biała” w Banku 

Spółdzielczym w Prudniku./ druk Nr 9/ 

6) przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”/ druk Nr 10/ 

7) przyjęcia przez Gminę Biała zadania z zakresu administracji rządowej / druk Nr 11/ 

8) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009 – 2016 / druk Nr 12/ 

9) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Chrzelice na lata 2009 – 2016 /druk Nr 

13/ 

10) nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej / druk Nr 14/ 

11) zaliczenia ulicy Kilińskiego , ul. Lipowej i ulicy Stare Miasto w mieście Biała do 

kategorii dróg gminnych / druk Nr 15/ 

12) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

stanowiących mienie Gminy Biała / druk Nr 16/ 

13) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

stanowiących mienie Gminy Biała / druk Nr 16a/ 

14) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej ./ 

druk Nr 17/ 

12. Odpowiedzi na interpelacje  

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie.  

 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższy porządek obrad sesji. 

 

Ad 3/ 

  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 27 czerwca  2009r. 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 Hindera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone     

na poprzedniej  sesji.  

 

 

Ad 6/ 

 

 Interpelacje zgosili: 

 

Radny  Globisz  Klaudiusz   – złożył interpelację dotyczącą uszkodzonych tablic z nazwami 

ulic w miejscowości Łącznik . Wniosek w tej sprawie był  zgłaszany w miesiącu lutym. 

Dotychczas nic w tym zakresie nie wykonano. 

Radny  Globisz  Klaudiusz  – na jakim etapie jest realizacja uchwał podjętych na XIV sesji 

Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008r. w sprawie ustalenia nazw miejscowości w 

Gminie Biała w języku niemieckiej mniejszości narodowej. 



Radny Jan Malek  –zwrócił się o wyjaśnienie  sprawy dotyczącej rozgraniczenia  działki – 

drogi polnej w miejscowości Prężyna oraz o zamiaru jej  sprzedaży. 

Radny Jan Malek  wnioskował o to aby planowany do przekazania innej jednostce OSP 

samochód marki Jelcz z OSP Biała sprzedać, a otrzymane środki rozdysponować na 

poszczególne jednostki OSP w Gminie Biała. 

Radny Joachim Kosz – czy Rada Miejska może otrzymać informację o działalności Spółki 

Aqua Biała. Jeżeli jest to prawnie możliwe to prosi się o przekazanie takowej informacji 

radnym.  

Ad 7/ 

Informację  z przebiegu wykonania budżetu gminy Biała za I półrocze 2008r. 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji . Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XXV/283/09 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 8 / 

 Informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2009-2010 przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwagi i zapytań do powyższej informacji.  
 

 

    Ad 9 / 

Informację o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji 

w mieście i gminie Biała za okres I półrocza 2009r.  przedstawiła Inspektor ds. kultury 

Elżbieta Malik 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji.  

 

Ad 10/ 

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Biała na lata 2004-

2007 z perspektywą do roku 2011 przedstawił Inspektor ds. Ochrony Środowiska Norbert 

Ofiera. 

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup zwrócił uwagę , że w ościennych gminach są ustawione 

pojemniki do segregowania odpadów stałych 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji.  



 

 

Ad  11 -1/ 

 Projekt uchwały   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała  przestawiła architekt urbanistyki Maria Oleszczuk.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XXV/283/09 została podjęta jednogłośnie. 

 

Obrady sesji opuścili radna  Ewa Kontny i radny  Reinhard Wollny 

 

 

Ad 11-2/  

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

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XXV/285/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-3/ 

Projekt uchwały  w sprawie określenia zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów  

akcji przez Burmistrza  Białej przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwały Nr XXV/286/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-4/ 

Projekt uchwały  w sprawie o zmianie uchwały w sprawie określenia procedury  

uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych  

towarzyszących projektowi budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 



 

Uchwała  Nr XXV/287/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-5/ 

Projekt uchwały  w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez  

Stowarzyszenie  „ Wspólne Źródła- Partnerstwo obszarów Wiejskich Gmin Korfantów 

Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku przedstawiła Inspektor ds. Promocji 

Gminy Dagmara Syguła 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XXV/288/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-6/ 

Projekt uchwały  w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i  

Gminy Biała” przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała  Nr XXV/289/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

 

Ad 11-7/ 

Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia przez Gminę Biała zadania z zakresu administracji  

rządowej przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała  Nr XXV/290/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-8/ 

Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec na lata 

2009 – 2016 przedstawiła Inspektor ds. Promocji Gminy Dagmara Syguła. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 



 

Uchwała  Nr XXV/291/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-9/ 

Projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Chrzelice na 

lata 2009 – 2016 przedstawiła Inspektor ds. Promocji Gminy Dagmara Syguła 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała  Nr XXV/292/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-10/ 

Projekt uchwały  w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej 

przedstawił Inspektor ds. Drogownictwa i Mieszkalnictwa Henryk Adamik. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XXV/293/09 został zaopiniowany jednogłośnie. 

 

Ad 11-11/ 

Projekt uchwały  w sprawie zaliczenia ulicy Kilińskiego , ul. Lipowej i ulicy Stare Miasto  

w mieście Biała do kategorii dróg gminnych przedstawił Inspektor ds. Drogownictwa i  

Mieszkalnictwa Henryk Adamik. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała  Nr XXV/294/09 został podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-12/ 

Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych  

niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała przedstawiła Kierownik Referatu 

Rolnictwa...Dorota Małek. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 



Uchwała  Nr XXV/295/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-13/ 

Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych  

niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała przedstawiła Kierownik Referatu 

Rolnictwa...Dorota Małek. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XXV/296/09 została podjęta  jednogłośnie. 

 

Ad 11-14/ 

 Projekt uchwały  w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia  

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała  Nr XXV/297/09 został podjęta jednogłośnie. 

 

Na posiedzenie sesji powrócił radny Reinhard  Wollny 

 

Ad 12 /  

Burmistrz Białej poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone pisemnie.  

 

Ad 13/ 

  

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radny Ryszard  Hanko zam. Biała ul. Szynowice 31 zwrócił się z zapytaniem na jakim 

etapie opracowania jest dokumentacja na kanalizację sanitarną na ul. Szynowice w Białej i 

czy jest przewidziana budowa chodnika na tejże ulicy.  

Wnioskował również  o naprawę uszkodzonego znaku drogowego na skrzyżowaniu ulic 

Świerczewskiego – Szynowice 

 

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

NR XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego w sprawie zasad przyznawania 

stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie 

kultury. Wnioskował o zmianę do uchwały w zakresie przyznawania stypendium za 

osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym  dla studentów.  



Sołtys wsi Mokra Karol Biskup zam. Mokra 16 zwrócił się z zapytaniem „ co dalej  z 

możliwością  wykonywania zastrzyków w  dni wolne od pracy w Szpitalu w Białej 

Wnioskował o:  ustawienie na terenie Gminy Biała pojemników na odpady segregowane 

Zwrócił się również z zapytaniem co zrobić z azbestem ? 

Sołtys wsi Olbrachcice Jan Smiatek  zam. Olbrachcice 50 wnioskował o ułożenie płyty 

obok posesji Langfort Gabriela. W miejscu tym zostały usunięte rury kanalizacji burzowej i 

obecnie jest w tym miejscu utrudniony przejazd. 

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremem zam. Wilków 11 wnioskował o większą częstotliwość 

wywozu odpadów segregowanych przez firmy zajmujące się wywozem tychże odpadów.  

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

chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania 

z drogą w kierunku Laskowca w miejscowości Kolnowice . Jego brak stwarza 

niebezpieczeństwo szczególnie dzieciom , które muszą dojść do przystanku na autobus 

szkolny. 

Radny Reinhard  Wollny zam. Nowa Wieś 42  –zwrócił się  z zapytaniem jak wygląda 

sprawa podziału geodezyjnego nieruchomości w Nowej Wsi Nr 31.  

Radny  Joachim  Kosz zam. Łącznik ul. Robotnicza 10/6 oraz sołtys wsi Wilków Klaus 

Bremer  zam. Wilków 11 wnioskowali o usprawnienie  organizacji pracy w Wydziale 

Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Prudniku  poprzez umieszczenie   wyczerpujących 

informacji dotyczących  załatwienia danej sprawy  w miejscu dostępnym dla petentów. 

Wydaje się, że tworzące się kolejki wynikają w dużej mierze z potrzeby pozyskania 

informacji co do sposobu załatwienia sprawy. 

 

 

Ad 14/ 

 

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

Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 


