
Protokół  Nr XXXIII/10                                                                                                                                  

XXXIII  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu 30 czerwca  2010r. 

 

  Obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecny 

usprawiedliwiony Alfred  Krupa i Leonard Peszel.  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. Prezentacja projektu Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „ 20 lat wspólnie” 

8. Informacja o stanie  realizacji Miejscowych Planów  Zagospodarowania Przestrzennego 

pod lokalizację farm wiatrowych oraz zmiany Miejscowego planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Wsi Łącznik. 

9. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

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

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; / druk Nr 2/ 

3) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;/ druk Nr 3/ 

4) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu 

finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze;/ druk Nr 4/ 

5) upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;/ 

druk Nr 5/ 

6) przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu systemowego pn.” Program zajęć 

dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 

gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;/ druk Nr 6/ 

7) Przystąpienia Gminy Białą do realizacji projektu systemowego pn.” Program 

indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych w latach 2010- 2013;/ druk Nr 7/ 

8) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017;/ druk Nr 8/ 

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

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek 

mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9;/ druk Nr 9/ 



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

lokali mieszkalnych na rzecz najemcy; / druk Nr 10/ 

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

lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. / druk Nr 11/ 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne wnioski. 

12.  Zakończenie.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku  w pkt.9 ppkt 12 

projektu uchwały w  sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży 

w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ul. Plac Zamkowy – 

działka 1265/3 

 

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. Prezentacja projektu Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „ 20 lat wspólnie” 

8. Informacja o stanie  realizacji Miejscowych Planów  Zagospodarowania Przestrzennego pod 

lokalizację farm wiatrowych oraz zmiany Miejscowego planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Wsi Łącznik. 

9. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

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

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; / druk Nr 2/ 

3) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;/ druk Nr 3/ 

4) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu 

finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze;/ druk Nr 4/ 

5) upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;/ 

druk Nr 5/ 

6) przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu systemowego pn.” Program zajęć 

dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 

gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;/ druk Nr 6/ 

7) Przystąpienia Gminy Białą do realizacji projektu systemowego pn.” Program 

indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych w latach 2010- 2013;/ druk Nr 7/ 

8) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017;/ druk Nr 8/ 

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

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek 

mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9;/ druk Nr 9/ 



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

lokali mieszkalnych na rzecz najemcy; / druk Nr 10/ 

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

lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. / druk Nr 11/ 

12) uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie 

przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ul. Plac Zamkowy – 

działka 1265/3 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wolne wnioski. 

12.  Zakończenie.  

 

Powyższy porządek obrad sesji został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. 

 

 

Ad 3/ 

  

Protokół  z obrad poprzedniej sesji z dnia 30 kwietnia  2010r.  zostały  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 zgłosili: 

 

Radny Jan Malek    – zwrócił się z zapytaniem  z jakich funduszy zostały zakupione 

urządzenia na plac zabaw w Wilkowie                                                                                                                                                                   

   - zwrócił się z zapytaniem czy są wypłacane strażakom ekwiwalenty pieniężne za udział w 

akcjach pożarowych? 

 

 

Ad 7/  

 

Prezentację  projektu Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „ 20 lat wspólnie” przedstawili 

uczniowie Publicznego Gimnazjum w Białej oraz w Łączniku. 

 

 

Ad 8/ 

 Informację o stanie  realizacji Miejscowych Planów  Zagospodarowania Przestrzennego 

pod lokalizację farm wiatrowych oraz zmiany Miejscowego planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Wsi Łącznik przedstawiła Pani Maria Oleszczuk , projektant w/w planów . 

Poinformowała, że w/w plany w związku z wydłużającymi się procedurami zostaną najszybciej 

przedstawione do podjęcia w miesiącu październik – grudzień.  



 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji . 

 

 

Ad 9-1/ 

 

 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 Gospodarczej 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 13 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radnych 

 

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

 

 

Ad 9-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

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

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała  Nr XXXIII/381/10 w sprawie  

zaciągnięcia kredytu długoterminowego  została podjęta   

 

Ad 9-3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej . 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  

 Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni  nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 



„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XXXIII/382/10 w sprawie 

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej   została podjęta 

jednogłośnie .  

 

 

 

Ad 9-4/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Biała, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze . przedstawiła 

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

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni  nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XXXIII/383/10 w w/w sprawie   

została podjęta   jednogłośnie .  

 

Ad 9-5/ 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Białej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym  przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala . Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  

 Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni  nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała   Nr XXXIII/384/10  w  upoważnienia 

sprawie  kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym  została podjęta  jednogłośnie .  

 

Ad 9-6/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu 

systemowego pn.” Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 



edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 

jakości usług edukacyjnych przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala . Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

 Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni  nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XXXIII/385/10 w w/w sprawie   

została podjęta   jednogłośnie .  

 

Ad 9-7/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Białą do realizacji projektu 

systemowego pn.” Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-

III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w latach 2010- 2013 

przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni  nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XXXIII/386/10 w w/w sprawie   

została podjęta  jednogłośnie .  

 

 

Ad 9-8/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 

2010-2017 przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i 

Informatyki Dorota Małek. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 



Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XXXIII/387/10 w sprawie  

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017 została 

podjęta   jednogłośnie .  

 

Ad 9-9/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty najemcy  przy 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny 

budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9 przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Informatyki Dorota Małek. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni  nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XXXIII/388/10 w sprawie  wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty najemcy  przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego 

stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9 została 

podjęta   jednogłośnie .  

 

Ad 9-10 

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 Informatyki Dorota Małek. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XXXIII/389/10 w w/w sprawie     

została  podjęta   jednogłośnie .  

 

Ad 9-11 

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 Informatyki Dorota Małek. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 



Radni  nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania   uchwała  Nr XXXIII/390/10 w sprawie  sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych 

na rzecz najemcy  została podjęta  jednogłośnie .  

 

Ad 9-12/ 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia 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 Informatyki Dorota Małek. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu  

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

 

Radni  nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania   uchwała Nr XXXIII/391/10 w sprawie  uchylenia uchwały w 

sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej 

położonej w Białej przy ul. Plac Zamkowy – działka 1265/3  został zaopiniowany  jednogłośnie 

.  

 

 

Ad  10/ 

 

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

 

 

Ad 11/  

 

W wolnych wnioskach głos zabrali:   

 
Radna Felicja Kasperek  zwróciła się z zapytaniem czy będą założone kratki ściekowe na nowo 

budowanej drodze Solec – Olbrachcice? 

Radny Joachim Kosz  wnioskował o:                                                                                             

- załatanie ubytków na ulicy Skowrońskiego i Filipa Roboty w Łączniku                                                                                                                     

- ponowił wniosek o zamontowanie lamy oświetleniowej przy  przystanku autobusowym w 

Łączniku w kierunku Pogórza. Zwrócił uwagę  przy tym wniosku o konsekwentne udzielanie 

odpowiedzi  na zgłaszane wnioski przez radnych.                                                                           

-  ponownie o remont w Łączniku ulicy Fabrycznej  wraz z chodnikiem.  

-  o załatanie dziur na ul. Świerczewskiego w Łączniku 



Radna Ewa  Kontny    – zwróciła się z zapytaniem na jakim etapie jest budowa basenu 

kąpielowego w Białej ? 

Sołtys Wsi Mokra  Karol Biskup  zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie przeprowadzony 

remont ulicy Składowej w Białej? 

 Sołtys wsi Łącznik Alferd Wistuba   wnioskował o:                                                                   

-  rozważenie nadania nowo wybudowanej hali sportowej w Łączniku  imieniem  Eryka  

Cichoń, który był zasłużonym działaczem sportowym w Łączniku.                                               

- oraz o wyczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego  w Łączniku Nr J oraz  rowu 

przebiegającego wzdłuż posesji Jasik oraz obok Parafi Rzymsko – Katolickiej w Łączniku 

Sołtys Wsi Prężyna Marcin Morawiec  wnioskował o:                                                                

- prawidłowe oznakowanie ruchu kołowego na drogach w Prężynie.                                              

- obcięcie nisko zwisających gałęzi  drzew na poboczu drogi przy wyjeździe z ulicy 

Koraszewskiego  na ulicę Prudnicką w Białej./ droga obok Państwa Data/                                       

- ustawienie znaku drogowego „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu”  na   

skrzyżowaniu zjazd z ulicy Prudnickiej / obok posesji Państwa Data/ na ulicę   Koraszewckiego.      

- zgłosił wniosek o uszkodzonych poboczach na nowo wyremontowanej drodze Prężyna – 

Biała.                                                                                                                                                     

- zgłosił wniosek o uszkodzonych poboczach na nowo wyremontowanej drodze Prężyna – Biała 

Burmistrz Arnold Hindera poinformował, że na wszystkie zgłoszone wnioski zostaną udzielone 

odpowiedzi na piśmie, a na przyszłość planujemy wprowadzić zgłaszanie wniosków i 

interpelacji w formie pisemnej. 

Następnie informacyjne poinformował radnych , że etapowe budowy kanalizacji sanitarnej 

planuje się przekazać Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej , a termomodernizację budynku 

szkoły w Białej jako zadanie gminy. 

Radna Powiatow Teresa Kamieniecka  Hreczaniuk poinformowała, koszenie poboczy zostanie 

przyśpieszone i zostaną zbierane pobocza , gdyż jest już zatrudniona osoba do obsługi 

urządzenia zbierającego pobocza. 

    Ad 12/  

 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej 

w Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 

 


