
Protokół  Nr XXXV/10                                                                                                                                  

XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  31 sierpnia   2010r. 

 

  Obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 12 radnych. Nieobecny 

usprawiedliwiony  Alfred Krupa i Hubert Heda  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. 10 
00 

do godz. 11
30

. 

 

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.  Przedstawienie  informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz 

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

do 30 czerwca 2010r / druk Nr 1/ 

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

8.   Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie Biała do roku  

      szkolnego 2010-2011, oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 / druk     

       Nr 2/ 

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

mieście i gminie Biała za okres I półrocza 2010r. / druk Nr 3/  

10. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego 

uprawnionego./ druk Nr 4/ 

2) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych / druk Nr 5/ 

3) zmiany uchwały NR XXXIII/388/10 z dnia 30 czerwca 2010r. 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. / druk Nr 6/ 

4) zmiany uchwały NR XXXIII/389/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych na rzecz najemcy / druk Nr 7/ 

5) zmiany uchwały NR XXXIII/390/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych na rzecz najemcy / druk Nr 8/ 

6) zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007r. w sprawie zasad 

nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania 

lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.  

      / druk Nr 9/ 



11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13.  Zakończenie.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera   wnioskował o wprowadzenie do porządku  w pkt.10 ppkt 7 

projektu uchwały w  sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Biała” 

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.  Przedstawienie  informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz 

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

do 30 czerwca 2010r / druk Nr 1/ 

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

8.   Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie Biała do roku  

      szkolnego 2010-2011, oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 / druk    

      Nr 2/ 

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

mieście i gminie Biała za okres I półrocza 2010r. / druk Nr 3/  

10. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego 

uprawnionego./ druk Nr 4/ 

2) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych / druk Nr 5/ 

3) zmiany uchwały NR XXXIII/388/10 z dnia 30 czerwca 2010r. 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. / druk Nr 6/ 

4) zmiany uchwały NR XXXIII/389/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych na rzecz najemcy / druk Nr 7/ 

5) zmiany uchwały NR XXXIII/390/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych na rzecz najemcy / druk Nr 8/ 

6) zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007r. w sprawie zasad 

nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.  / druk Nr 9/ 

7) sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13.  Zakończenie. 

 

 

 

Powyższy porządek obrad sesji został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. 



 

 

Ad 3/ 

  

Protokół  z obrad poprzedniej sesji z dnia  4 sierpnia 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 nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7/ 

Informację  z przebiegu wykonania budżetu gminy Biała za I półrocze 2010r. 

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

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji . 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XXXV/395/10 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 8 / 

 Informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2010-2011 oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010  przedstawiła 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwagi i zapytań do powyższej informacji.  
 

 

    Ad 9 / 

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

mieście i gminie Biała  przedstawił Dyrektor MGOKSTiR w Białej Pan Rafał Magosz 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji.  

 

 

 

 



Ad 10-1 /  
Projekt uchwały w sprawie   szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym  

posiedzeniu  komisji. 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XXXIV /396/10  w powyższej sprawie   została podjęta.   

 

Ad 10-2/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych przedstawił 

Inspektor d/s drogownictwa i mieszkalnictwa Henryk Adamik. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym  

posiedzeniu  komisji. 

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 12 radnych  

„za" głosowało 11 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radny 

 

Uchwała Nr XXXIV /397/10  w powyższej sprawie   została podjęta.   

 

Ad 10-3/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/388/10 z dnia 30 czerwca 

2010r. 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 .... Dorota Małek . Poinformowała, że w dniu 30 czerwca 2010 roku Rada 

Miejska w Białej podjęła Uchwałę 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  

W dniu 30 lipca  2010 roku Wojewoda Opolski pismem NK.III-KK-0713-127/2010 

poinformował Burmistrza Białej  o konieczności wyeliminowania  istotnych naruszeń prawa w 

w/w uchwale. W uchwale wprowadzono zapis, zgodnie z którym koszty przystosowania 

nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca. W ocenie organu nadzoru zgodnie z art. 30 ust.2 

pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym to do zadań burmistrza należy w szczególności 

gospodarowanie mieniem gminnym, a także ustalenie jakie koszty związane z zawarciem 

umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. Żaden przepis ustawy nie nakłada na 

jedną ze stron poniesienia kosztów związanych z jej sprzedażą, a zatem to tylko strony umowy  

sprzedaży (burmistrz reprezentujący gminę i nabywca) ustalają miedzy sobą w umowie kto 



poniesie koszty np: sporządzenia operatu szacunkowego, koszty notarialne i sądowe. W 

związku z tym , że podobne poglądy wraził WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 sierpnia 

2008r. ,a także WSA w Opolu w wyroku z dnia 14 stycznia 2010r.( sygn. akt II SA/Op 458/09 ) 

konieczne jest wprowadzenie zmiany poprzez skreślenie § 2 w podjętej uchwale nr 

XXXIII/388/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym  

posiedzeniu  komisji. 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXXIV /398/10  w powyższej sprawie   została podjęta.   

 

 

Ad 10-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/389/10 z dnia 30 czerwca 

2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami .... Dorota Małek . Poinformowała, że W dniu 30 czerwca 2010 

roku Rada Miejska w Białej podjęła Uchwałę Nr XXXIII/389/10 w  sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych  na 

rzecz najemcy. Uchwała dotyczyła udzielenia bonifikaty najemcom lokali mieszkalnych 

położonych w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. 1 Maja 32. W dniu 30 lipca  2010 

roku Wojewoda Opolski pismem NK.III-KK-0713-127/2010 poinformował Burmistrza Białej  o 

konieczności wyeliminowania  istotnych naruszeń prawa w w/w uchwale. W uchwale 

wprowadzono zapis, zgodnie z którym koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży 

ponosi nabywca. W ocenie organu nadzoru zgodnie z art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie 

gminnym to do zadań burmistrza należy w szczególności gospodarowanie mieniem gminnym, a 

także ustalenie jakie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej 

nabywca. Żaden przepis ustawy nie nakłada na jedną ze stron poniesienia kosztów związanych z 

jej sprzedażą, a zatem to tylko strony umowy  sprzedaży (burmistrz reprezentujący gminę i 

nabywca) ustalają miedzy sobą w umowie kto poniesie koszty np: sporządzenia operatu 

szacunkowego, koszty notarialne i sądowe. W związku z tym , że podobne poglądy wraził WSA 

we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008r. ,a także WSA w Opolu w wyroku z dnia 14 

stycznia 2010r.( sygn. akt II SA/Op 458/09 ) konieczne jest wprowadzenie zmiany poprzez 

skreślenie § 2 w podjętej uchwale nr XXXIII/389/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku. 

 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym  

posiedzeniu  komisji. 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     



„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXXIV /399/10  w powyższej sprawie   została podjęta.   

 

 

Ad 10-5/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/390/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokali mieszkalnych na rzecz najemcy przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami .... Dorota Małek . Poinformowała, że w dniu 30 lipca  2010 roku Wojewoda 

Opolski pismem NK.III-KK-0713-127/2010 poinformował Burmistrza Białej  o konieczności 

wyeliminowania  istotnych naruszeń prawa w uchwałach nr XXXIII/388/10, XXXIII/389/10 i 

XXXIII/390/10. We wszystkich tych uchwałach wprowadzony został zapis, zgodnie z którym 

koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca. W ocenie organu nadzoru 

zgodnie z art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym to do zadań burmistrza należy w 

szczególności gospodarowanie mieniem gminnym, a także ustalenie jakie koszty związane z 

zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. W związku z tym , że 

podobne poglądy wraził WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008r. , który 

stwierdził, że ,,Obciążenie nabywcy nieruchomości kosztami przygotowania tej nieruchomości 

do sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, założenia księgi wieczystej, wycena 

nieruchomości, podział geodezyjny i inne), określenie obowiązków nabywcy nieruchomości 

utrzymywania obiektu w należytym stanie oraz obowiązku wpłacenia zaliczki przed nabyciem 

nieruchomości, należą do postanowień (i to postanowień przedmiotowo nieistotnych),  które 

powinny być konkretyzowane w umowie sprzedaży nieruchomości”) 

i WSA w Opolu w wyroku z dnia 14 stycznia 2010r.( sygn. akt II SA/Op 458/09 ), 

a w związku z tym, że zmieniana uchwała  nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w 

sprawie zasad nabywania, zbywani, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zawiera w swojej treści podobne zapisy 

dotyczące min. kosztów sporządzenia aktu notarialnego, kosztów wyceny,  konieczne jest 

wprowadzenie w niej zmiany poprzez skreślenie § 8 ust.2 i § 13 ust.4 w podjętej uchwale  

 

 Brzmienie skreślanych: 

  § 8 ust.2 

  Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty wyceny nieruchomości ponosi nabywca 

  nieruchomości 

  § 13 ust.4  

  Koszty i opłaty związane ze sprzedażą lokali użytkowych ponosi nabywca lokalu użytkowego. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym  

posiedzeniu  komisji. 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXXIV /400/10  w powyższej sprawie   została podjęta.   

 

 

 

 



Ad 10-6/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007r. 

w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami .... Dorota Małek . Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym  

posiedzeniu  komisji. 

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 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXXIV /401/10  w powyższej sprawie   została podjęta.   

 

Ad 10-7/ 

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

Gminy Biała” przedstawiła  Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że Zarząd 

Miejsko Gminy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej zwrócił się do Burmistrza z 

wnioskiem o nadanie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej  odznaki  „ Zasłużony dla 

Miasta i Gminy Biała”. 

Poniżej przedkłada się wniesienie przez Zarząd OSP uzasadnienie wniosku: 
Zarząd Miejsko Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białej zwraca się z 

uprzejma prośbą o nadanie Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Biała”.  

Ochotnicza Straż pożarna w Białej jest największą i najbardziej prężnie działająca jednostka na 

terenie gminy Biała, skupiającą w swych szeregach zarówno młodzież jak i druhny i druhów w 

różnym wieku i o różnym stażu.  

Obecnie to na jednostce OSP Biała spoczywa ogromna odpowiedzialność zarówno ratowniczo – 

gaśnicza jak i prewencyjna. Z upływem czasu zmienił się zasadniczo charakter akcji, w których 

jednostka bierze udział. Pole działania tej organizacji zostało rozszerzone od działalności ściśle 

związanej z ochroną p-poż, przez ratownictwo medyczne i drogowe do działalności związanej z 

zabezpieczaniem terenu i usuwaniem skutków wszelkich klęsk żywiołowych jak np. udział w 

akcjach przeciwpowodziowych w Zawadzkim i K-Koźlu.  Nadanie w/w odznaki będzie 

uhonorowaniem działań i pracy wszystkich strażaków należących do jednostki na przestrzeni 

ostatnich lat i podniesie rangę obchodów 120-lecia powstania jednostki OSP Biała, które 

odbędą się w dniu 18 września br.  

W związku z wniesieniem wniosku zgodnie z Regulaminem Przyznawania Odznaki 

Zasłużony dla Miasta i gminy Biała uchwalonym uchwałą Nr XL/325/98 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 18 czerwca 1998r. , przekłada się projekt uchwały. 

 

Stanowisko komisji nie było przedstawiane ze względu na fakt , że projekt uchwały 

został wprowadzony do porządku obrad sesji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 



Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXXIV /402/10  w powyższej sprawie   została podjęta.   

 

Ad  11/ 

 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 12/  

 

W wolnych wnioskach głos zabrali:   

 

Radna  Gabriela  Neugebauer  wnioskowała o zabezpieczenie  bocianiego gniazda na słupie 

elektrycznym  w miejscowości Pogórze obok posesji Fuchs Marta. 

 

Radny Jan Malek   wnioskował o ujęcie do budżetu Gminy Biała na 2011r. dofinansowanie 

zakupów  strojów dla Bialskiej Orkiestry Dętej w Białej. 

 

Sołtys Wsi Mokra Karol Biskup  wnioskował w imieniu wszystkich sołtysów o podwyższenie 

wynagrodzenia za inkasa  dla wszystkich inkasentów.  

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup  wnioskował o: 

 poszerzenie ul. Sportowej w Łączniku na odcinku nowo wybudowanej hali gimnastycznej. 

Na odcinku tym jest utrudniony ruch  drogowy, szczególnie dla autobusów  dowożących  

uczni do szkoły. Zaznaczył  , że rozwiązaniem tego problemu może być również ustawienie 

znaku drogowego zakazującego wjazd autobusowego na tym odcinku drogi.  

 wnioskował również o remont ulicy Składowej / wjazd od ul. Opolskiej do stacji  CPN przy 

stacji diagnostycznej/ . 

 

Sołtys wsi Łącznik Alfred  Wistuba   zgłosił wniosek dotyczący  rowu melioracyjnego Nr J w 

Łączniku. Wnioskował  o jego pogłębienie , gdyż samo jego oczyszczenie poprzez wykoszenie 

nie poprawia jego funkcjonowania.  W czasie opadów w tych okolicach zalewane są posesje.  

 

Sołtys wsi Kolnowice Józef Matuszewski  wnioskował o : 

 przeprowadzenie remontu drogi Kolonowice – Kokot  

 o budowę chodnika w miejscowości Kolnowice od sklepu do przystanku autobusowego. 

Chodnik ten jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do 

szkoły. 

 

Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki Dorota 

Małek wnioskowała o przeprowadzenie kontroli dotyczącej odprowadzania wód ściekowych  w 

całej Gminie Biała, a nie tylko  mieszkańcy ulicy Filipa Roboty. 

 

 Ad 13/  

 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej 

w Białej.  

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                              Joachim  Kosz 


