
Protokół Nr XXVIII/09                                                                                     

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 7 grudnia  2009r. 

 
 

Otwarcia XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej dokonał Przewodniczący  Rady Miejskiej  

Joachim Kosz.  Po przywitaniu wszystkich zebranych stwierdził, że w obradach sesji uczestniczą 

wszyscy radni na stan rady 15 radnych, czyli jest quorum niezbędne do podejmowania uchwał.   

Listy obecności radnych stanowią załączniki do protokołu.  

Sesja rozpoczęła się o godz. 14
00

 i trwała do godz. 15 
00

. 

 

      Następnie przewodniczący  przedstawił porządek obrad sesji : 

1.  Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.  Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Interpelacje radnych. 

4. Dyskusja i głosowanie nad  projektami  uchwał: 

1) w sprawie zmian  budżetu Gminy Biała na 2009r  

2) w sprawie niewygasania wydatków bieżących w roku 2009r.  

5. Omówienie nowej ustawy o finansach publicznych w oparciu o projekt budżetu gminy Biała 

na 2010r.  

6. Odpowiedzi na interpelacje  

7. Wolne wnioski. 

8.  Zamknięcie obrad.  

 
 

Ad 2/ 

Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

 

    Ad 3/ 

 Interpelacje  nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 4 –1/ 

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

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do powyższego tematu.  Następnie Przewodniczący 

Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXVIII/312/09 w sprawie  zmian w budżecie gminy 

Biała na 2009r została podjęta . 

 



Ad 4-2/ 

Projekt uchwały w sprawie niewygasania wydatków bieżących w roku 2009r. 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w związku z tym iż w ciągu 

2009 r. konieczna była zmiana opracowania studium ( ze względu na elektrownie wiatrowe) 

uległy zmianie terminy wykonania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Biała i Łącznik. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Białej zakończona została w 

2009 r. Natomiast zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik planowana jest 

na kwiecień 2010 r. 

Stąd też konieczna jest uchwała w sprawie nie wygasania tych wydatków. 
 

Radni nie wnieśli więcej uwag i zapytań do powyższego tematu.  Następnie Przewodniczący 

Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXVIII/313/09 w sprawie  w sprawie niewygasania 

wydatków bieżących w roku 2009r została podjęta . 

 

Ad 5/ 

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk omówiła nową  ustawę o finansach publicznych w oparciu o 

projekt budżetu gminy Biała na 2010r.  

 

Ad 6/ 

Odpowiedzi na interpelacje nie było, gdyż nie zostały zgłoszone. 

 

 

Ad 7/  

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

 

Ad 8/  

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XVIII  Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 

 

 

 

 

 
 

 


