
Protokół Nr XXIII/09                                                                                                                                  

z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                     

odbytej w dniu 22 kwietnia 2009r. 

 
  Obrady XXIII 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 usprawiedliwiony 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 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. 1230. 
 
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. Rozpatrzenie  sprawozdania Burmistrza Białej  z wykonania budżetu za 2008r./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 2008 r. 

- przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  
Białej za 2008r. 

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

1a/ 
8. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” za 2008. /druk Nr 2/  
9. Podjęcie  uchwał w sprawie :  

1) przyjęcia planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 
Gminy Biała na rok   2009 – 20011 / druk 3/ 

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków     na terenie miasta i gminy Biała. / druk Nr 4/ 

3) zmian do budżetu Gminy Biała na 2009 rok / druk Nr 5/  
4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 6/ 



5) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 
inkasentów / druk Nr 7/ 

6) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej / druk Nr 8/ 
7) dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Biała do stanu 

faktycznego / druk  Nr 9/ 
8) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego /druk Nr 10/ 
10. Odpowiedzi na interpelacje  
11. Wolne wnioski. 
12.  Zakończenie.  
 
Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie w pkt 9 ppkt 9 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 11/ 
Radni  jednogłośnie przyjęli wniosek Burmistrza . 
 
Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad wraz z wprowadzonym ppkt 9 w pkt 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. Rozpatrzenie  sprawozdania Burmistrza Białej  z wykonania budżetu za 2008r./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 2008 r. 

- przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  
Białej za 2008r. 

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

1a/ 
8. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” za 2008. /druk Nr 2/  
9. Podjęcie  uchwał w sprawie :  

1) przyjęcia planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 
Gminy Biała na rok   2009 – 20011 / druk 3/ 

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków     na terenie miasta i gminy Biała. / druk Nr 4/ 

3) zmian do budżetu Gminy Biała na 2009 rok / druk Nr 5/  
4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 6/ 
5) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 
inkasentów / druk Nr 7/ 

6) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej / druk Nr 8/ 
7) dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Biała do stanu 

faktycznego / druk  Nr 9/ 



8) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego /druk Nr 10/ 

9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego/ druk Nr 11/ 
10. Odpowiedzi na interpelacje  
11. Wolne wnioski. 
12.  Zakończenie.  
 
Ad 3/ 
  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 24 lutego 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 Hidera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone 
na poprzedniej  sesji.  

 
 
Ad 6/ 
 
 Interpelacje zgłosił: 
   
Radny Globisz Klaudiusz   - jaka jest możliwość realizacji zadań bieżących w miejscowości 
Ogiernicze skoro nie nie w tej miejscowości sołtysa, a doszły głosy , że Burmistrz zawiesił 
realizację zadań w tej miejscowości do momentu wyboru sołtysa . Zwrócił się z zapytaniem 
czy wnioski poparte przez radnych również nie będą realizowane? 
 
Radny Jan Malek  - zwrócił się z zapytaniem w jakim miejscu będą ustawione znaki 
drogowe ograniczające ruch samochodów ciężarowych w mieście Biała? 

Radna Ewa Kontny  zwróciła się z zapytaniem , na jakim etapie jest realizacja zadania 
„Potok Śmiczowski” i czy zadanie to w tym roku zostanie zakończone?  

Ad 7/ 
Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za okres od l stycznia 

2008r. do 31 grudnia 2008 r. 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 01 kwietnia  2009 r., pozytywnie opiniującą przedłożone 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja 



Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Białej za 2008 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 2008 rok, oraz 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 
2008 rok. Uchwały te stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz otworzył dyskusję. 
Przewodniczący poszczególnych Stałych komisji Rady Miejskiej w Białej   przedstawili 
stanowisko wypracowane na swych posiedzeniach  w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2008 r. Przewodniczący poinformowali , że członkowie 
wszystkich komisji po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęli bez uwag i 
zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r. 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 2008 r. 
 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W 
głosowaniu udział wzięło 14 radnych „Za" głosowało 14 radnych „ Przeciw „ nie było 
„Wstrzymujących się " nie było 
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 
2008 rok. 
Wobec powyższego głosowania przewodniczący stwierdził, że radni podjęli uchwałę                   
Nr XXIII/264/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2008 rok . 
 
Ad 8/ 

Informację o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” za 2008r. 
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   2009 – 2011 
Przedstawił Prezes Spółki WiK w Białej Włodzimierz Podróżny. 
  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 posiedzeniach 
swoich komisji.  
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
Uchwała Nr XXIII/265/09 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. z 2006 r.  Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147 
poz. 1033 i z 2009 r. Nr 18 poz. 97) 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. z 2006 r. Nr 127 poz. 886). 
 W dniu 20 marca 2009 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 2009-
2010.  
 Proponowane ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z miasta i gminy 
Biała. 
W porównaniu do taryf obowiązujących w poprzednim okresie tj. od 1 czerwca 2008 r. do 31 
maja 2009 r. wzrost poszczególnych opłat jest następujący: 
- za dostarczoną wodę wzrost opłaty za m3 wynosi 4,80%, 
- za odprowadzane ścieki wzrost opłaty za m3 wynosi 4,07%, 
- stawka opłaty abonamentowej - wzrost o 7,08%.  
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 2009 r. do 31 maja 2010 r. Taryfy dotyczące odprowadzania ścieków nie 
obejmują osób zlecających wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych 
(szamb) z terenu Gminy Biała. 

 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na  posiedzeniach 

komisji. 
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  



„ Za” głosowało 9 radnych 
„ Przeciw” 2 radnych  
„ Wstrzymujących się” 3 radnych 
Uchwała Nr XXIII/266/09 została podjęta.  
 
Ad 9-3/ 
 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2009r. 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 14 radnych 
„ Przeciw” nie było  
„ Wstrzymujących się „  nie było 
 
Uchwała Nr XXIII/267/09 została podjęta jednogłośnie. 
 
  
Ad 9-4/  

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 
przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Poinformowała, że zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym realizacja zadania „Budowa 
hali widowiskowo - sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Łączniku” 
nastąpi w latach 2009 – 2010. W związku z tym, iż zadanie to realizowane jest ze środków 
kredytowych konieczne jest zaciągnięcie kredytu  do wysokości 2.400.000 zł.  
Kredyt  zaciągnięty będzie w dwóch transzach: 

1) w 2009 r. w kwocie 800.000 zł. 
2) w 2010 r. w kwocie 1.600.000 zł. 

 Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie pokryty będzie wpływ środków z: 
1) podatku rolnego i od nieruchomości, 
2) 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 
przewodniczącym Stałych Komisji Rady , którzy  przedstawili  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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych  
„za" głosowało 12 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 1 radny 
 
Wobec powyższego głosowania 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
Uchwała Nr XXIII/268/09  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
została podjęta  .  



Ad 9-5/ 
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu 
płatności dla inkasentów przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że 
w związku ze zmianą Przewodniczącego Osiedla Nr 2 w Białej na inkasenta wyznacza się 
nowo wybraną Przewodniczącą Panią Annę Solloch. 
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 14 radnych 
„ Przeciw” nie było  
„ Wstrzymujących się „  nie było 
 
Uchwała Nr XXIII/269/09 została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad 9-6/  
 
 Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej przedstawiła Skarbnik Gminy 
Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie 
naliczenia odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej ( zmiana sposobu naliczania opłaty ) 
- nastąpił wzrost opłaty prolongacyjnej ustalonej przez Radę Miejską w Białej w 1998 r.  
W wskazanej uchwale z 1998 r. ustalona została opłata prolongacyjna w wysokości 20% 
stawki odsetek za zwłokę. 
Przy zastosowaniu nowego wzoru obliczania opłaty prolongacyjnej kwota opłaty jaką uiszcza 
podatnik musi ponieść bardzo wysoką opłatę i z tego względu wprowadza się opłatę 
prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków oraz 
zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Biała.  Stawka opłaty, o której 
mowa w § 1 wynosi 5 % ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa stawki odsetek za zwłokę. 
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 14 radnych 
„ Przeciw” nie było  
„ Wstrzymujących się „  nie było 
 
Uchwała Nr XXIII/270/09 została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad 9-7/  
 
Projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy 
Biała do stanu faktycznego przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że 
głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadza się w stałych obwodach 



glosowania utworzonych na obszarze gminy na podstawie Ordynacji wyborczej do rad  gmin, 
rad powiatów i sejmików województw. 
  Na podstawie wyżej wymienionej ustawy  na mocy uchwały  Nr XXX/324/06 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia  30 czerwca 2006r utworzonych zostało w Gminie Biała   
16 stałych   obwodów głosowania.  
 Obecnie nie zachodzą żadne przesłanki ustawowe do dokonywania zmian w utworzonych  
obwodach głosowania.  
Istnieje jednak możliwość   dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu 
faktycznego.   
Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2009r  
uszczegółowienie opisu granic obwodu , np. przez uporządkowanie nazw miejscowości, nazw 
ulic nie stanowi zmian w podziale na obwody głosowania w rozumieniu przepisów ustawy – 
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. 
     W w/w uchwale  z 2006r wprowadzającej podział gminy na  stałe obwody głosowania w  
2 obwodach  głosowania  wystąpiły rozbieżności w nazewnictwie  ulic ujętych w uchwale a 
faktycznie obowiązujących. Dotyczy to nazewnictwa 8 ulic.. W nazewnictwie ulic stosowano 
tylko samo nazwisko bez imienia. Od wielu lat takie zapisy były stosowane i nie były 
wykazywane jako nieprawidłowe. Obecnie jednak kiedy wszelkie informacje , meldunki  
związane z wyborami przekazywane są obok wersji papierowej również w wersji 
elektronicznej ,  zgodność nazw ulic musi  być bardzo ściśle  przestrzegana. 
   Rozbieżność istniała  również w odniesieniu do nazewnictwa miejscowości  Nowa Wieś . 
Właściwa nazwa miejscowości  to „ Nowa Wieś Prudnicka”  co jest zgodne z nazwą 
określoną w Wykazie Urzędowych Nazw  Miejscowości w Polsce. 
 
 Przedstawione zmiany  w opisie  granic obwodów głosowania  wyeliminują  rozbieżności i  
nastąpi dostosowanie do stanu faktycznego. 
 W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały  w sprawie dostosowania opisu 
granic stałych obwodów  głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego. 
  Przedkładany projekt uchwały został  uzgodniony z Delegaturą Krajowego Biura 
Wyborczego w Opolu. 

 
 
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 14 radnych 
„ Przeciw” nie było  
„ Wstrzymujących się „  nie było 
 
Uchwała Nr XXIII/271/09 została podjęta jednogłośnie. 
 
 
Ad 9-8/ 
 Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały . Poinformowała, 
że do tworzenia obwodów odrębnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego stosuje się 
przepisy Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.  



Zgodnie z art. 30 w/ w ordynacji  istnieje obowiązek tworzenia tzw. odrębnych obwodów 
głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej jeżeli w dniu wyborów będzie w nich 
przebywać co najmniej 50 wyborców.  
  Szpital w Białej posiada powyżej 50 łóżek i zachodzi  tam konieczność utworzenia obwodu 
głosowania. 
   W Domu Pomocy Społecznej w Grabinie obecnie jest mniej niż 50 wyborców. 
W przypadku gdy liczba wyborców jest mniejsza niż 50 obwód głosowania można utworzyć 
po zasięgnięciu opinii kierownika zakładu. 
Zgodnie z przepisami zasięgnięto opinii Dyrektora DPS w Grabinie. 
   W poprzednich latach, w każdych wyborach ( parlamentarnych, prezydenckich czy 
samorządowych) w DPS tworzony był obwód głosowania i w związku z tym postanowiono 
wystąpić o  utworzenie obwodu głosowania. 
 Mając powyższe na uwadze przedkłada się projekt uchwały w zakresie utworzenia   dwóch 
tzw. obwodów odrębnych. 
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 14 radnych 
„ Przeciw” nie było  
„ Wstrzymujących się „  nie było 
 
Uchwała Nr XXIII/272/09 została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad 9-9/ 
 

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 
przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Poinformowała, że w związku z realizacją zadań dotyczących : 

- modernizacji drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grabina – 200.000 zł. 
- modernizacji drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice – 100.000 zł. 

Zaciąga się kredyt w kwocie 300.000 zł. na sfinansowanie w/w zadań 
Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie pokryty będzie wpływ środków z: 
- podatku rolnego, 
- podatku dochodowego od osób fizycznych 
Spłata kredytu nastąpi w okresie 15 lat, począwszy od roku 2010. 
 
Stanowiska Komisji Stałych nie zostały przedstawiane ze względu na wprowadzenie tegoż 
projektu uchwały do porządku obrad na sesji.  

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 14 radnych  
„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 
 
Wobec powyższego uchwała Nr XXIII/273/09  w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego została podjęta  jednogłośnie .  



 
 

Ad 10/ 
 
 Burmistrz Białej Arnold Hindera udzielił odpowiedzi na interpelacje i tak: 
 
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Panią Ewę Kontny wyjaśnił, że z uzyskanych 
informacji od Pana Olszewskiego do 15 maja br. ma być wykonana dokumentacja  i od czasu 
rozpocznie się realizacja  wspomnianego zadania.  
 
W odpowiedzi na interpelację radnego Jana Malka wyjaśnił, że znak ograniczający  wjazd 
samochodów ciężarowych na rynek w Białej zostanie w tym samym miejscu w którym jest tj. 
Na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Prudnickiej. Zmieni się jedynie tonaż dla samochodów do 
7,5 ton. 
 
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację przez radnego Klaudiusz Globisz wyjaśnił, że 
wszelkie wnioski zgłaszane przez radnych a dotyczące miejscowości Ogiernicze będą 
realizowane. Nie będą realizowane te zadania , które będą zgłaszane przez mieszkańców bez 
konsultacji z radnymi. 
 
 
Ad 11/  
Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Globisz  Klaudiusz  wnioskował   ponownie o usunięcie nisko zwisających gałęzi 
drzew przy posesji Pana Kałdus w Łączniku przy ul. Sportowej. 

Radny Jan  Malek – wnioskował o ustawienie lustra przy wyjeździe z Prężyna na ul. 
Prudnicką w Białej ? 

Radny Robert Roden zwrócił się z zapytaniem czy będą dopłaty do zakładanych przez 
mieszkańców naszej gminy szamb ekologicznych? 

Radny Jacek  Czerwiński  wnioskował o zabezpieczenie środków na  wymiana 
krawężników  przy ul. Opolskiej, oraz wyregulowanie studzienek kanalizacyjnych do 
poziomu chodnika również na ul. Opolskiej. 

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej Nr 407 z drogą prowadzącą do szkoły   w miejscowości Pogórze  obok posesji 
Państwa Drabik oraz o  zamontowanie barierki na poboczu drogi wojewódzkiej  Nr 407   w 
miejscowości Pogórze obok posesji Nowotny Maria.  W miejscu tym jest głęboki rów 
stwarzający niebezpieczeństwo.  
 



Radny Hubert  Heda  wnioskował o ustawienie tablic informujących o dojeździe do Białej 
w   miejscowościach    Krobusz – Radostynia – Ligota Bialska. Wnioskował również o  
usunięcie z poboczy drogi  krzaków na odcinku drogi  Krobusz – Radostynia  

+Sołtys wsi Mokra Karol Biskup  wnioskował o; 

wnioskował o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości wykonywania 
zastrzyków w  dni wolne od pracy w Szpitalu w Białej.  

- założenie barierek przy założonych korytkach przy posesji Pana Gonsiora Rudolf w  
miejscowości Mokra  

- załatanie dziur na drodze w kierunku kurników koło posesji Hupka Gerard i na  
krzyżowaniu dróg koło kościoła w Mokrej.  

-zwrócił również uwagę , że jedna z nowo ustawionych lamp oświetleniowych w Mokrej nie 
świeci.  

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer  wnioskował o: 

- przegląd urządzeń na placach zabaw na terenie gminy? 

- co najmniej  raz w roku o wykoszenie terenów zielonych i zamiatanie dróg w wioskach   
przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej.  

-wnioskował  o  wystąpienie do NFZ z interwencją o spowodowanie  szybszego  dostępu  
ludzi starszych do lekarzy specjalistów.  

- wnioskował o  ustawienie znaków zakazujących ruch dla samochodów ciężarowych na 
odcinku drogo Gostomia – Żabnik. Wniosek uzasadnił, tym że droga na tym odcinku jest za 
wąska dla ruchu samochodów ciężarowych . 

 
Burmistrz Białej Arnold Hindera udzielając odpowiedzi na zgłoszony  wniosek przez Sołtysa 
Wsi Wilków Klausa Bremer  wyjaśnił, że te place zabaw które nie nadawały się do 
korzystania zostały zlikwidowane, a na pozostałe są przeprowadzane kontrole . Jeżeli będą  w 
tym temacie interwencje to będą naprawiane zgłaszane uszkodzenia.  
 
Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował wszystkich sołtysów, że nie wszystkie 
zadania zgłaszane za zebraniach wiejskich będą realizowane, ze względu na brak 
dostatecznych środków.  Zwrócił się z prośbą do sołtysów o przygotowanie listy tych zadań , 
które SA najważniejsze do wykonania. Jednocześnie zaznaczył, że w tych miejscowościach 
gdzie będą realizowane zadania inwestycyjne nie będą wykonywane już inne zadania bieżące.  
 



Przewodniczący Rady Joachim Kosz zaprosił wszystkich obecnych na sesji na sportowo – 
rekreacyjną majówke do Białej.  
 
Ad 11/ 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w 
Białej.  
 
 
 
    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  
 
Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 
 

 
 
 


