
Protokół  Nr XXXI/10                                                                                                                                  

XXXI  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu 30 marca  2010r. 

 

  Obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Joachim Kosz który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 15 radnych.  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na sesji : 

zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu do protokołu.  

     Sesja trwała od godz. 11 
00 

do godz. 13
00

. 

 

Ad 2/ 

 

Przewodniczący Rady Joachim Kosz przedstawił porządek obrad : 

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. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała  za 2009r.       

      / druk   Nr 1/ 

8. Informacja z działalności Stacji  Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS   w 

Białej za  2009roku./ druk Nr 2/  

9. Podjęcie   uchwał w sprawie:  

1) zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok. / druk Nr 3/ 

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. / druk Nr 4/ 

3) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania        

     „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka, Czarna,   1 Maja,   

     Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego  

     Funduszu Rolnego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 

     2013. / druk Nr 5/ 

4) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania     

„Utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu” realizowanego z środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013. / druk Nr 6/  

5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r. / druk Nr 7/  

6) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego. / 

druk Nr 8/ 

7)  w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Browiniec Polski / druk Nr 9/ 

8) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa  Brzeźnica 

9) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Chrzelice 

10) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Czartowice 

11) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Dębina 

12) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Frącki 

13) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Gostomia 

14) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Górka Prudnicka 

15) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Grabina 

      16)  w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Józefów 

17) sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Kolnowice 



18) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Krobusz 

19) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Laskowiec 

20) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Ligota Bialska 

21) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Łącznik 

22) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Miłowice 

23) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Mokra 

24) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Nowa Wieś Prudnicka 

25) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Ogiernicze 

26) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Olbrachcice 

27) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Otoki 

28) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Pogórze 

29) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa  Prężyna 

30) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Radostynia 

31) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Rostkowice 

32) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Solec 

33) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Śmicz 

34) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Wasiłowice  

35) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Wilków 

36) uchwalenia statutów osiedla Nr 1  w Białej   

37) uchwalenia statutu osiedla Nr 2 w Białej  

38) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady miejskiej w Białej na 2010r. / druk 

Nr 11/ 

39) zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej 

położonej w Białej przy ul. Plac Zamkowy – działka 1265/3.  /druk Nr 12/  

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

lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. / druk Nr 13/ 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne wnioski. 

12.  Zakończenie.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku  w pkt.9 ppkt 1 

projektu uchwały w  sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących 

rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej jako  druk Nr 3a. 

Wobec wprowadzonych zmian do porządku obrad Przewodniczący ponownie przedstawił 

porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. 

 

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. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała  za 

2009r.      / druk   Nr 1/ 

8. Informacja z działalności Stacji  Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS   

w Białej za  2009roku./ druk Nr 2/  

9. Podjęcie   uchwał w sprawie:  

1) przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za 

czas służby ponadnormatywnej.  / druk Nr 3a/ 

2) zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok. / druk Nr 3/ 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego. / druk Nr 4/ 

4) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania        

     „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka, Czarna,   1 Maja,   



     Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego  

     Funduszu Rolnego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata    

     2007-2013. / druk Nr 5/ 

5) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania     

„Utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu” realizowanego z środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. / druk Nr 6/  

6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r. / druk Nr 7/  

7) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu 

faktycznego. / druk Nr 8/ 

8)  w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Browiniec Polski / druk Nr 9/ 

9) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa  Brzeźnica 

10) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Chrzelice 

11) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Czartowice 

12) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Dębina 

13) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Frącki 

14) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Gostomia 

15) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Górka Prudnicka 

16) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Grabina 

17)  w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Józefów 

18)  sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Kolnowice 

19) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Krobusz 

20) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Laskowiec 

21) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Ligota Bialska 

22) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Łącznik 

23) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Miłowice 

24) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Mokra 

25) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Nowa Wieś Prudnicka 

26) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Ogiernicze 

27) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Olbrachcice 

28) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Otoki 

29) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Pogórze 

30) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa  Prężyna 

31) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Radostynia 

32) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Rostkowice 

33) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Solec 

34) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Śmicz 

35) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Wasiłowice  

36) w sprawie uchwalenia statutu   sołectwa Wilków 

37) uchwalenia statutów osiedla Nr 1  w Białej   

38) uchwalenia statutu osiedla Nr 2 w Białej  

39) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady miejskiej w Białej na 2010r. / 

druk Nr 11/ 

40) zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości 

gruntowej położonej w Białej przy ul. Plac Zamkowy – działka 1265/3.  /druk Nr 

12/  

41) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. / druk Nr 13/ 

13. Odpowiedzi na interpelacje. 

14. Wolne wnioski. 

15.  Zakończenie.  

 

Powyższy porządek obrad sesji został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. 



 

 

Ad 3/ 

  

Protokoły  z obrad poprzednich  sesji odbytych  w dniu 30 grudnia 2009r. i w dniu  

19 lutego 2010r.  zostały  przyjęte 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 zgłosili: 

Radny Jacek Czerwiński   – zwrócił się ponownie o nadanie nazwy ulicy przy działkach im 

Jerzego Woronczaka. Zwrócił uwagę , że interpelacja ta była już składana , a nie została 

zrealizowana.  

Radny Joachim Kosz    –zwrócił się  z zapytaniem czy w tym roku jest planowane 

dofinansowanie placu zabaw przy przedszkolu w Łączniku , który jest udostępniany dla 

wszystkich dzieci również w godzinach popołudniowych.  

 

Ad 7 / 

 

Informację o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała przedstawiła 

Kierownik OPS w Białej Pani Lila Krawczyk.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji 

poinformował , że do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań 

 

Ad 8/ 

  Informację o działalności Stacji Caritas w Białej  przedstawiła Kierownik Stacji 

Caritas   w Białej Pani Judyta Scholz.  

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty , który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu komisji 

poinformował , że do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag . 



Radni nie wnieśli uwag i zapytań  

 

Ad 9-1/  

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w  sprawie przekazania Policji środków finansowych 

stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej. Poinformowała, że 

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku zwróciła się do gminy Biała o rozważenie 

możliwości zwiększenia ilości patroli w służbach ponadnormatywnych tj. skierowanie 

dodatkowo policjantów do służby w ich dniach wolnych.  

Mając na uwadze powyższy wniosek proponuje się przekazać dotację w wysokości 3.000 zł. 

na w/w zadania. 

Zgodnie z art. 13 ust. 4a rada gminy może przekazać środki finansowe dla policji z 

przeznaczeniem na: 

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną a art. 33 ust. 2 o  

  ustawy o policji, 

- nagrodę za osiągnięcia w służbie. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 11 radnych  

„przeciw"  4 radnych   

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXXI /328/09  w sprawie przekazania Policji środków finansowych 

stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej została podjęta  .  

 

Ad 9-2/  

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2010 . Projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  2 radnych 

 

Uchwała Nr XXXI /329/09  w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2010r.  została podjęta.   

 

Ad 9-3/ 



 Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Poinformowała, że w związku z występującym w budżecie gminy deficytem w kwocie 

6.207.000 zł. wskazuje się  zadania, na które zaciągnięty zostanie kredyt wraz z 

poszczególnymi kwotami i tak na ; 

1) budowę drogi gminnej Solec-Olbrachcice – 968.000 zł. 

2) budowę budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki 26 i 28 – 1.450.000 zł. 

3) rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, 

Szkolna i Oświęcimska)” – 772.000 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 2011. 

Kwoty wskazane w uchwale stanowią wkład własny gminy do poszczególnych zadań.  

Kwota kredytu może ulec zmniejszeniu po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na 

każde z zadań, równocześnie dokonana zostanie korekta budżetu.  

Na pozostałą część deficytu wskazanie zadań nastąpi w terminie późniejszym. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady  który 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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Wobec powyższego uchwała Nr XXXI/ 330/10  w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego została podjęta  jednogłośnie .  

 

Ad 9-4/ 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na finansowanie zadania    „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. 

Prudnicka, Czarna,   1 Maja,  Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków 

Europejskiego  Funduszu Rolnego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007- 2013. Poinformowała, że w dniu 24.02.2010 r. Gmina Biała podpisała umowę o 

przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 

realizację zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1 Maja, 

Szkolna i Oświęcimska)”. Pomoc wynosi 970.787 zł., wniosek o płatność Gmina złoży po 

rozliczeniu inwestycji, tj. w okresie od 1 do 30 listopada 2010 r. – co wynika z zawartej 

umowy. Samorząd województwa ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku, zwrot środków 

musi nastąpić w terminie 3 m-cy od dnia złożenia wniosku. Stąd też istnieje możliwość 

uzyskania pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 

2007-2013. 

 



Kwota wskazana w uchwale wynika z kwoty kosztorysowej, ulegnie ona zmianie po 

przeprowadzeniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania oraz po wyliczeniu 

ostatecznej pomocy jaką gmina uzyska ze środków unijnych. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który 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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Wobec powyższego uchwała Nr XXXI/ 331/10  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania   „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

Białej ( ul. Prudnicka, Czarna,   1 Maja,  Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego 

z środków Europejskiego  Funduszu Rolnego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 została podjęta  jednogłośnie .  

 

Ad 9-5/ 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na finansowanie zadania     „Utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w 

Pogórzu” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Poinformowała, że w dniu 05.10.2009 r. Gmina 

Biała podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania 

„Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu”. Pomoc wynosi 122.460 zł., wniosek o 

płatność Gmina złoży po rozliczeniu inwestycji, tj. w okresie od 1 do 30 grudnia 2010 r. – co 

wynika z zawartej umowy. Samorząd województwa ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku, 

zwrot środków musi nastąpić w terminie 3 m-cy od dnia złożenia wniosku. Stąd też istnieje 

możliwość uzyskania pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach 

PROW 2007-2013. 

W związku z tym, iż gmina wykona zadanie w terminie wcześniejszym, wystąpimy z 

wnioskiem do samorządu województwa o zmianę terminu składania wniosku o płatność. 

Jednakże na dzień dzisiejszy zapisy zawarte w umowie są wiążące, zaciągamy kredyt 

długoterminowy. W przypadku zmiany umowy, uchwała oraz budżet zostanie zmieniony.  
 

Kwota wskazana w uchwale wynika z kwoty kosztorysowej, uleganie ona zmianie po 

przeprowadzeniu zamówienia publicznego na wykonanie zadania oraz po wyliczeniu 

ostatecznej pomocy jaką gmina uzyska ze środków unijnych. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który 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. 



Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXXI/ 332/10  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego na finansowanie zadania  „Utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu” 

realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  została podjęta   .  

 

Ad 9-6/  

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2011. 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. 

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 przewidzianych do 

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

należy złożyć do 30 września poprzedzającego rok budżetowy. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który   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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radny 

 

Uchwała Nr XXXI/ 333/10  w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2011 roku  została podjęta   .  

 

Ad 9-7/ 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Sekretarzowi  Gminy Grażynie Biały,  która 

przedstawiła projekt uchwały w  sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych 

Gminy Biała do stanu faktycznego.  Poinformowała, że Gmina Biała zgodnie z ustawa z dnia 

16 lipca 1998r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw/ Dz.U. z 

2003r Nr 159, poz. 1547z późn. zm./ oraz   na  mocy uchwały Rady Miejskiej  w Białej Nr 

XXXVI/378/02 z dnia 20 czerwca 2002r podzielona jest na  12 okręgów wyborczych, z 

określeniem granic okręgu oraz ilością radnych wybieranych w  poszczególnych okręgach.  

Podział na okręgi wyborcze jest  stały. Zmiany granic okręgów wyborczych dopuszczalne są 

wyłącznie w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 92 ust. 1 Ordynacji wyborczej, tj.: 

1) zmiany w podziale terytorialnym państwa, 

2) zmiany granic sołectw, 

3) zmiany liczby mieszkańców gminy, 

4) zmiany liczby radnych w  radzie miejskiej, 



5) zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 

    Obecnie nie zachodzą żadne przesłanki ustawowe do dokonywania zmian w utworzonych 

okręgach wyborczych głosowania.  Jednocześnie w  opracowanym i przesłanym ( w dniu 20 

stycznia 2010r) przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu  zestawieniu kontrolnym  

podziału  gminy na okręgi wyborcze,  brak przesłanek do  dokonania zmian w okręgach.  

     Istnieje jednak możliwość dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu 

faktycznego.  

Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2010r 

uszczegółowienie opisu granic okręgu wyborczego następuje , np. przez uporządkowanie nazw 

miejscowości, nazw ulic  i nie stanowi to  zmian w podziale na okręgi wyborcze w rozumieniu 

przepisów ustawy – w/w  Ordynacja wyborcza . 

W w/w uchwale z 2002r  i uchwale zmieniającej ( Nr uchwały XXX/323/06 z dnia 30.06.2006r) 

wprowadzającej podział gminy na okręgi wyborcze w 2 okręgach  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 okręgów  wyeliminują rozbieżności i nastąpi dostosowanie 

do stanu faktycznego.  

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic 

stałych okręgów wyborczych  Gminy Biała do stanu faktycznego.  

      Przedkładany projekt uchwały został uzgodniony z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego 

w Opolu.  

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który 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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 334/10  w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych 

Gminy Biała do stanu faktycznego została podjęta. 

 

 

Ad 9-8/ 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Sekretarzowi  Gminy Grażynie Biały,  która 

przedstawiła projekty uchwały w  sprawie  uchwalenia statutów sołeckich w Gminie Biała.  

Poinformowała, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym 

statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

  Jednostki pomocnicze w naszej gminie to 29 sołectw, które funkcjonują w oparciu o swe 

statuty.  

Obowiązujące  statuty dla 23 sołectw  oraz 2 osiedli uchwalone zostały uchwała Nr V/55/03 

Rady Miejskiej w Białej z dnia30 kwietnia 2003r. Ponadto dla 6pozostałych sołectw uchwały 



w sprawie statutów zostały podjęte  w  następujących terminach:  23 czerwca 2003r –  

Chrzelice, 12 marca 2004r – Czartowiece, 29 października 2004r – Rostkowice, 16 lutego 

2005r – Prężyna i Gostomia oraz 26 kwietnia 2006r – Wasiłowice. 

  Treść obowiązujących statutów wymaga doprecyzowania niektórych jego postanowień bądź 

uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący oraz 

dostosowania treści statutów do  wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  

z dnia 13 lutego 2007r ( sygn. II SA/Op 716/06) który wydany został w odniesieniu do statutu 

sołectwa Wasiłowice. 

  Jak określono na wstępie uzasadnienia, projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają 

konsultacji z mieszkańcami sołectwa czy osiedla. 

Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych w naszej gminie określa uchwała  

Nr XXIII/235/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005r w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Biała. 

Zgodnie z powyższą uchwałą  Burmistrz  swym zarządzeniem Nr OR.0151-552/09 z dnia  

30 grudnia 2009r zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie 

zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Biała – sołectwa i osiedli. 

Konsultacje te miały na celu poznanie opinii mieszkańców co do opracowanych projektów 

uchwał.. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z 

mieszkańcami   na zebraniach wiejskich w wszystkich sołectwach oraz ogólnych zebraniach 

mieszkańców w mieście Biała.  Zebrania odbyły się w okresie od 12 stycznia do  

26 lutego 2010roku.  

Na zebraniach tych przedstawiano mieszkańcom projekt statutu danego sołectwa  i 

mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi , propozycje co do przedstawionej treści statutu. 

Mieszkańcy sołectw ( za wyjątkiem  sołectwa Prężyna) nie wnosili uwag czy swoich  

propozycji do przedstawionych projektów.  Na zebraniu wiejskim w Prężynie zgłoszono 

wniosek o wykreślenie z projektu statutu  z § 16 ust. 2 odnoszącego się tzw. drugiego terminu 

zebrania wiejskiego, które może być przeprowadzone w przypadku braku quorum (tj. 

obecności 10% uprawnionych mieszkańców) po upływie 15 min od wyznaczonego terminu 

zebrania i zebranie wówczas jest ważne a podejmowane uchwały są prawomocne bez 

względu na ilość obecnych  mieszkańców na zebraniu. Zgłoszony  wniosek o wykreślenie 

w/w zapisu został poddany pod głosowanie ale nie uzyskał większości a więc stał się 

bezprzedmiotowy i nie dokonano zmian w projekcie statutu. 

  Projekty uchwał  w sprawie uchwalenia statutu przygotowane są w odniesieniu do 

wszystkich 29 sołectw . Treść jest jednak jednakowa dla wszystkich sołectw za wyjątkiem § 1  

§2 i 4 ( określającego  nazwę sołectwa) oraz § 5 ( określającego teren działania  sołectwa  

oraz jego powierzchnię). 

  Mając powyższe na uwadze uzasadnienia  dla wszystkich statutów są jednakowe.  

 
Przewodniczący Rady stwierdził , że skoro uzasadnienia są wszystkie jednakowe dla wszystkich 

sołectw nie potrzeby ich przedstawiania do wszystkich projektów uchwał.  

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Browiniec Polski i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  



Uchwała Nr XXXI/ 335/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Browiniec Polski  została 

podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad 9-9/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Brzeźnica 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Brzeźnica  i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 336/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzeźnica  została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-10/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Chrzelice.  

 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Chrzelice i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 337/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chrzelice została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-11/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Czartowice 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Czartowice i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     



„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 338/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa  Czartowice została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-12/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Dębina  

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Dębina  i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 339/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębina  została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-13/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Frącki. 

 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa  Frącki i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 340/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Frącki została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-14/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Gostomia.  

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Gostomia  i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  



„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 341/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gostomia  została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-15/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Górka Prudnicka. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Górka Prudnicka i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/342/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górka Prudnicka została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-16/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Grabina. 

 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Grabina  i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 343/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa  Grabina została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-17/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa  Józefów. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Józefów i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  



„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 344/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Józefów  została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-18/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Kolnowice. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Kolnowice i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 345/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolnowice została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-19/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Krobusz. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Krobusz i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 346/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krobusz  została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-20/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Laskowiec 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Laskowiec i poddał  go pod głosowanie. 



Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 347/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Laskowiec  została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-21/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Ligota Bialska 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Ligota Bialska i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 348/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ligota Bialska została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-22/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Łącznik. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Łącznik i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 349/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łącznik została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-23/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Miłowice. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 



sołectwa Miłowice i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 350/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miłowice  została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-24/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Mokra. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Mokra i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 351/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokra została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-25/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Nowa Wieś Prudnicka. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Nowa Wieś Prudnicka i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 352/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś Prudnicka  

została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-26/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Ogiernicze. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             



Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Ogiernicze i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 353/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ogiernicze  została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-27/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Olbrachcice 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Olbrachcicei poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 354/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olbrachcice została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-28/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa  Otoki. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Otoki poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 355/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otoki została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-29/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Pogórze. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 



Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Pogórze i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 356/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pogórze została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-30/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Prężyna. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Prężyna i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 357/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Prężyna została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-31/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Radostynia 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Radostynia i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 358/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radostynia  została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-32/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Rostkowice. 

 



Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Rostkowice i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 359/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rostkowice  została 

podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 9-33/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Solec. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Solec i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 360/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Solec została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-34/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Śmicz. 

 

Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Śmicz i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 361/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Śmicz została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 9-35/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Wasiłowice. 



 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Wasiłowice i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 362/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wasiłowice została 

podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad 9-36/  

Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa Wilków. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Wilków i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 363/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wilków została podjęta 

jednogłośnie.  

 

 

Ad 9-37/ 

 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Sekretarzowi  Gminy Grażynie Biały,  która 

przedstawiła projekty uchwały w  sprawie  uchwalenia statutów osiedla NR 1 i Nr w Białej   

Poinformowała, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym 

statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

  Jednostki pomocnicze w naszej gminie to 29 sołectw oraz 2 osiedla ( osiedle Nr1 i Nr 2) w  

mieście Biała, które funkcjonują w oparciu o swe statuty.  

Obowiązujące  statuty dla   osiedli uchwalone zostały uchwała Nr V/55/03 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia30 kwietnia 2003r.  

  Treść obowiązujących statutów osiedli  wymaga doprecyzowania niektórych jego 

postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący 

oraz dostosowania treści statutów do  wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Opolu z dnia 13 lutego 2007r ( sygn. II SA/Op 716/06) który wydany został w odniesieniu do 

statutu sołectwa Wasiłowice. 



  Jak określono na wstępie uzasadnienia,  projekty statutów jednostki pomocniczej podlegają 

konsultacji z mieszkańcami sołectwa czy osiedla. 

Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych  w naszej gminie określa uchwała  

Nr XXIII/235/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005r w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Biała. 

Zgodnie z powyższą uchwałą  Burmistrz  swym zarządzeniem Nr OR.0151-552/09 z dnia  

30 grudnia 2009r zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie 

zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Biała – sołectwa i osiedli. 

Konsultacje te miały na celu poznanie opinii mieszkańców co do opracowanych projektów 

uchwał - statutów. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z 

mieszkańcami   na zebraniach wiejskich w wszystkich sołectwach oraz ogólnych zebraniach 

mieszkańców w mieście Biała.   

Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 odbyło się  12 lutego a  Osiedla Nr 2 w dniu  

26 lutego 2010roku. 

 

Na zebraniach tych przedstawiano mieszkańcom projekt statutu danego osiedla  i mieszkańcy 

mogli zgłaszać swoje uwagi , propozycje co do przedstawionej treści statutu. 

Mieszkańcy osiedli  nie wnosili jednak żadnych  uwag czy swoich  propozycji do 

przedstawionych projektów.   

 

  Projekt uchwały  Rady Miejskiej  w sprawie uchwalenia statutu  osiedla przygotowane są w 

odniesieniu do     obydwu osiedli . Treść ich jest jednak jednakowa  za wyjątkiem § 1 , § 2 i §   

4( określającego odpowiednio   nazwę osiedla) oraz § 5 ( określającego obszar osiedla – 

nazwy ulic). 

  Mając powyższe na uwadze uzasadnienia  dla wszystkich statutów są jednakowe.  

 
Przewodniczący Rady stwierdził , że skoro uzasadnienia są wszystkie jednakowe dla obydwu 

osiedli ,  nie potrzeby ich przedstawiania do wszystkich projektów uchwał.  

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa Osiedla Nr 1 w Białej  i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 364/10  w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej   została 

podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad 9-38/ 

 

 Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia sołectwa osiedla NR 2 w Białej. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który przedstawił  pozytywne stanowisko w/w/ temacie. 



Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu 

sołectwa osiedla Nr 2 w Białej  i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było  

Uchwała Nr XXXI/ 365/10  w sprawie uchwalenia statutu sołectwa osiedla Nr 2 w Białej  

została podjęta jednogłośnie.  

 

 

 

 

 

Ad 9-39/  

 

Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2010r. Poinformowała, że na podstawie art. 21 

ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym komisje stałe przedkładają 

corocznie Radzie Miejskiej plany pracy, i tak każda komisja ma przygotowany swój plan 

pracy , który stanowi załącznik do uchwały. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw"  nie było  

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXXI/366/10  w powyższej sprawie  została podjęta. 

 

 

Ad 9-40/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym 

nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ul. Plac Zamkowy – działka 1265/3 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa 

Dorota Małek. Poinformowała, że nieruchomość oznaczona jako działka o nr ew. 1265/3 

mapa 20  o pow. 0,0045 ha   stanowi własność Gminy Biała. Działka zabudowana jest 

parterowym pawilonem handlowym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 23,90 

m
2
.Pawilon handlowy położony na działce został wzniesiony przez Izabele i Piotra Pikota na 

podstawie pozwolenia na budowę. 

( Decyzja nr PGK-8381-21a/91 z dnia 2.09.1991 roku). Od 1.02.1996 roku Państwo Pikota 

byli dzierżawcą udziału wynoszącego 1/6 w działce 1265, w 2008 roku dokonano podziału 

geodezyjnego, w wyniku którego wydzielono działki faktycznie zajęte pod pawilonami 



handlowymi. Pawilon handlowy wybudowany przez Państwo Pikota znajduje się na działce 

1265/3. 

Według operatu  szacunkowego wartość działki 1265/3 wynosi  3121,00 zł, wartość pawilonu 

handlowego 40257,00 zł. 

Uchwała nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania, 

zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 

okres dłuższy niż 3 lata nie zawiera swojej treści rozstrzygnięć umożliwiających sprzedaż 

nieruchomości na rzecz osób, które zabudowały nieruchomość na podstawie pozwolenia na 

budowę i są jej dzierżawcami, Konieczne jest zatem podjęcie uchwały Rady Miejskiej w tej 

sprawie w oparciu o przepis art. 37 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.    

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw"  nie było  

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXXI/367/10  w powyższej sprawie  została podjęta. 

 

 

Ad 9-41/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Dorota Małek. 

Poinformowała, że przedmiotem niniejszego projektu uchwały Rady Miejskie w Białej jest 

ustalenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Biała zbywanych na rzecz najemców. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami-

właściwy organ (burmistrz) może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego, na podstawie uchwały rady. Najemcy lokali mieszkalnych, których uchwała 

dotyczy zwrócili się z wnioskami o sprzedaż najmowanych lokali mieszkalnych oraz o 

udzielenie bonifikaty. Proponuje się przyjęcie  80% bonifikaty, gdyż dotychczas  taka  

bonifikata była udzielana osobom, którym już sprzedano najmowane lokale mieszkalne w 

w/w  budynkach. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  Stałych 

Komisji Rady który  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. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw"  nie było  

„ wstrzymało się"  1 radny 

 



Uchwała Nr XXXI/368/10  w powyższej sprawie  została podjęta. 

 

Ad  10/ 

 

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

 

Ad 11/  

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 
Radna Gabriela Neugebauer  - wnioskowała o zamontowanie lamy oświetleniowej przy budynku 

remizy OSP w  Frąckach. 

Radny Joachim Kosz -  ponownie wnioskował o zamontowanie punktu świetlnego przy 

przystanku autobusowym w kierunku Pogórza w miejscowości Łącznik  

Radny Jan Malek  zwrócił się z zapytaniem  o termin zakończenia inwestycji w Pogórzu. 

Radny Leonard Peszel  - wnioskował o łatanie dróg na drodze powiatowej w miejscowości 

Śmicz. 

Radny Hubert Heda  wnioskował o wyczyszczenie Młynków od miejscowości Ligota 

Bialska w kierunku Radostyni, gdyż lustro wody jest wyższe od łąk i pól w tym rejonie.   

Wniosek uzasadnił tym , że w czasie roztopów i opadów deszczów zalewane są łąki w tym 

obrębie . 

Sołtys wsi Olbrachcice Jan Smiatek  wnioskował o załatanie ubytków na drodze 

powiatowej w miejscowości Olbrachcice. 

 

Sołtys wsi Łącznik Alfred Wistuba  wnioskował o udrożnienie kanalizacji burzowej na 

skrzyżowaniu ulic Świerczewskiego i Młyńskiej /nr działki 391/243 karta mapy 2 obręb 

Łącznik./  Wniosek uzasadnił tym , że w czasie roztopów i opadów deszczów zalewane są 

posesje w tym obrębie . 

Wnioskował również po raz kolejny o modernizację chodnika przy drodze wojewódzkiej w 

miejscowości Łącznik od mostu na rzece Białka do kawiarni Ewa. 

Zwrócił się również  z zapytaniem czy jest planowany remont  ulicy  Fabrycznej  w Łączniku.  

 

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup  zwrócił się z zapytaniem czy budynku po byłym  internacie 

przy zamku w Białej nie  można zaadoptować na mieszkania komunalne? 

Zwrócił uwagę, że w zmianach do budżetu Gminy są znów  ujęte podwyżki do administracji, 

a inkaso za podatek dla sołtysów jest coraz niższy? 

Zwrócił się również z zapytaniem , czy będą ze strony Burmistrza dalsze interwencje 

odnośnie wykonywania zastrzyków w dni wolne od pracy w szpitalu w Białej? 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera – odpowiadając na zapytanie odnośnie wykonywania 

zastrzyków w szpitalu w Białej poinformował, że nie podejmie już w tym kierunku żadnych 

działań.  



 

Zaproszony gość na sesji Pan Kazimierz Kasicz  nawiązując do zgłoszonej interpelacji 

radnego Jacka Czerwińskiego prosił o nadanie nazwy ulicy imieniem Jerzego Woronczaka. 

Zwrócił uwagę , że był to człowiek , który bardzo dużo zrobił dla ziemi bialskiej , a 

mianowicie całą inwentaryzacje cmentarza żydowskiego w Białej. 

Prosił o nadanie nazwy  ulicy , ze względu na swój już nienajlepszy stan zdrowia. Zaznaczył, 

że może to będzie już moja ostatnia prośba, która zrobi mi duża radość u kresu mojego już 

życia.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera odpowiadając na uwagę Pana Kazimierza Kasicz 

poinformował, że zostaną podjęte działania  aby na sesji kwietniowej podjąć takową uchwałę.  

 

Następnie Burmistrz Białej złoży wszystkim obecnym na sesji życzenia świąteczne.  

 

Ad 12/  

 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XXX Sesji Rady Miejskiej 

w Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


