
Protokół nr II/10 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 14 grudnia  2010r. 

 

 
 
 
 Obrady II Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 
Robert  Roden, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 15  radnych  na ustawowy 
skład rady 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 rozpoczęła  się o godz. 1200 i trwała do godz. 1400. 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie  porządku obrad. 
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.   
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 
6. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 
7. Interpelacje. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie : 

1) zmian budżetu gminy Biała na 2010r. / druk Nr 1/ 
2) nie  wygasania wydatków bieżących w roku 2010 / druk Nr 2/ 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii                   
i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla gminy Biała na 2010r. / druk Nr 3/ 

4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie dla gminy Biała na 2011r. / druk Nr 4/ 

5) uchwalenia „ Rocznego programu współpracy gminy Biała z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy                      o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011rok” / druk Nr 5/ 

6) wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua 
Silesia”. / druk Nr 6/ 

7) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej. / druk Nr 7/ 
8) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Biała na 

kadencję 2010-2014. / druk Nr 8/ 
9) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 i Nr 2 w Białej na 

kadencję 2010-2014 / druk Nr 9/ 
10) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2011 rok /druk       Nr 

10/ 
9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie.  
 
 
 
 
 



Ad 2/ 
 Porządek obrad sesji został przyjęty. 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Pani Barbara Semerga wręczyła 
Burmistrzowi Białej zaświadczenie o wyborze Burmistrza Białej. 
 
Ad 3/ 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Pan Robert  Roden  poinformował Wysoką 
Radę, że w chwili obecnej nastąpi złożenie ślubowania nowo wybranego Burmistrza Białej na 
kadencję 2010-2014 

Pan Arnold Hindera po powstaniu  złożył ślubowanie następującej treści :                                     
 „Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy , uroczyście ślubuję , że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 

pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg. ” 
 
Po złożeniu ślubowania Przewodniczący Rady Robert Roden  stwierdził, że zgodnie z art.29a 
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. z późn. zmianami  Burmistrza  Arnold 
Hindera  objął obowiązki burmistrza z chwilą złożenia ślubowania wobec rady. 
 
Przewodniczący Rady Robert Roden złożył  gratulacje Burmistrzowi Białej w związku z 
wyborem.  
 
Następnie Burmistrz Białej złożył słowa podziękowania za wybór i zaufanie.  
 
 
Ad 4/ 
  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 5 listopada br.  został przyjęty bez 
uwag i zapytań jednogłośnie. 
 
 
Ad 5/ 
  Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie 
między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Ad 6/ 
 Interpelacje  nie zostały zgłoszone. 
 
 
Ad 7/  
 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje z poprzedniej sesji nie zostały 
przedstawione z uwagi na brak zgłoszonych wniosków i interpelacji. 
 
 
 
 
 



Ad 8 – 1 /  
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2010r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik 
do protokołu  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
Uchwała Nr II /13/10 została podjęta. 
 

 
 
Ad 8-2/ 

Projekt uchwały w sprawie nie  wygasania wydatków bieżących w roku 2010 
przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w dniu 24.11.2010 r. 
upłynął termin wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik, 
8.12.2010 r.  upłyną  termin zgłaszania uwag. W związku ze zmianą terminu posiedzenia 
sesji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu przygotowany będzie na sesję w styczniu 
2011 r. Stąd zmiana terminu zapłaty wykonawcy i konieczność podjęcia uchwały o 
niewygasaniu środków.  

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
Uchwała II /14/10 została podjęta. 
 

 
 
Ad 8-3/  

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilakty i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii  i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla gminy Biała na 2010r. przedstawiła 
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zwiększona kwota wydatków o 1.800 
zł. wynika z wyższego wykonania dochodów.  W związku z powyższym, zwiększa się plan 
wydatków, a kwotę proponuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych do świetlic 
środowiskowych.  Ponadto plan wydatków określony w programie zmieniony został do 
przewidywanego wykonania. 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  



Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
Uchwała Nr II /15/10 została podjęta. 

 
 
Ad 8-4/ 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie dla gminy Biała na 2011r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 
Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art.10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 
6 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prowadzenie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii 
oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należą do zadań własnych gminy. 
Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja tych działań 
jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Środki finansowe na realizację tych zadań pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane w 2011 roku wpływy z tego tytułu szacuje się na 
kwotę  160.000 zł. 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
Uchwała Nr II /16/10 została podjęta. 

 
 
Ad 8-5/  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy gminy Biała 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy                      
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011rok” przedstawił Kierownik 
Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. Poinformował, że art. 5a ust.1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na Radę 
Miejską obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy, po uprzednim 
skonsultowaniu projektu programu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3.  

Projekt programu został poddany ocenie ww. organizacji i podmiotów w trybie określonym 
Uchwałą Nr XXXVI/407/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 października 2010r. w 
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 



pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem nr OR.0151-721/10 
Burmistrza Białej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Białej sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy 
Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2011". 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
Uchwała Nr II /17/10 została podjęta. 

 
 
Ad 8-6/ 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do 
zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia”. przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 
Poinformowała, że zgodnie z § 10 Statutu Związku Gmin „ Aqua Silesia” kadencja 
zgromadzenia wspólników Związku Gmin Aqua Silesia trwa 4 lata liczyć od dnia wyborów 
burmistrza i wyznaczenia wszystkich przedstawicieli na członków Zgromadzenia. 

Poprzednia kadencja Zgromadzenia upłynęła wraz z kadencją burmistrza  w związku z 
tym przedkłada się Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia nowych 
przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia na kadencję 
2010 – 2014. 

Zgodnie z § 9 ust.2 Statutu Związku , członkami Zgromadzenia są Wójtowie i 
Burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku , oraz po dwóch dodatkowych 
przedstawicieli z każdej gminy uczestniczącej w Związku, wyznaczonych uchwałą danej 
rady.   

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  

 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji. I wyznaczyły jako przedstawicieli do Związku Pana Jacka Czerwińskiego i Pana 
Alferda Krupa.  
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
 
Radny Joachim Kosz zwrócił się z zapytaniem czy wyznaczeni przedstawiciele mieli prawo 
udziału głosowania .  
Radca Prawny Tadeusz Chrobak wyjaśnił, że skoro przyjęliśmy zasadę zgodnie z wyrokiem  
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2010 r. (sygn. akt II OSK 1865/09 w 
przedmiocie wyboru przewodniczącego rady gminy), iż radny nie może brać udziału w 
głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.  Zauważyć 



należy, iż głosowanie w sprawie wyboru przedstawicieli do Związku Aqa Silesia  dotyczy 
również interesu prawnego kandydata na to stanowisko o charakterze majątkowym i 
zgłoszony kandydat nie może brać udziału w głosowaniu. 
 

Wobec powyższego wyjaśnienia Przewodniczący Rady zgłosił wniosek reasumpcji 
głosowania  

Za przyjęciem wniosku o reasumpcję głosowania opowiedzieli się jednogłośnie  wszyscy 
radni .  

Przewodniczący ponownie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Gminy Biała do zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia”. 
 
„ Za” głosowało 13 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
 Dwóch zgłoszonych kandydatów tj. Pan Jacek Czerwiński i Pan Alferd Krupa nie brali 
udziału w głosowaniu.   
Uchwała Nr II /18/10 została podjęta. 

 
 
Ad 8-7/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej 
przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że wynagrodzenie dla 
Burmistrz Białej ustala w drodze uchwały Rada Miejska zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2 ustawy o 
samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach 
samorządowych.Wysokość wynagrodzenia ustala się w oparciu o rozporządzenie Ministrów z 
dnia 18 marca 2009r w sprawie zasady wynagrodzenia pracowników samorządowych 
Dz.U.Nr 50 poz.389/.Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia zawiera I Tabelę stanowiska 
wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, w której to określono kwoty wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.Zgodnie z obowiązującą tabelą burmistrz w gminie do 
15 tys. mieszkańców może otrzymać wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 
4200 – 5900 zł., dodatek funkcyjny w kwocie 1900 zł. Ponadto zgodnie z $ 6 cytowanego 
wyżej rozporządzenie, burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co 
najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego ni dodatku 
funkcyjnego. Jednocześnie zgodnie z art. 36 ust. 2 z dnia 21 listopada 2010r o pracownikach 
samorządowych / pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę. Wysokość dodatku 
uzależniona jest od lat pracy i maksymalnie może wynosić 20% (po przepracowaniu 20 lat). 
Należna wysługa dla Burmistrza Białej to 20% kwoty wynagrodzenia zasadniczego. 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu . 
 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer jako prowadząca wspólne 
posiedzenie komisji wnioskowała o następującą wysokość wynagrodzenia   burmistrza: 
1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  5.000,00. zł, 
2) dodatek funkcyjny  40%  -   w kwocie  1.900,00 zł, 
3) dodatek specjalny w  wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, tj. w kwocie  2.760,00  zł, 
4) dodatek za  wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego ,  

w kwocie  1.000,00.zł. 
 



Radny Henryk Spyra w imieniu Klubu Nasza Ziemia zgłosił wniosek o następujące składniki 
wynagrodzenia burmistrza : 
5) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  5.700,00. zł, 
6) dodatek funkcyjny  -   w kwocie  1.700,00 zł, 
7) dodatek specjalny w  wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego,  
8) dodatek za  wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego ,  

w kwocie  1.000,00.zł. 
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek zgłoszony 
przez radnego Henryka Spyra jako wniosek najdalej idący  
 
„Za”  powyższym wnioskiem głosowało 4 radnych  
„ Przeciw”  - 11 radnych  
 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radną Gabrielę Neugebauer 
„ Za” głosowało 12  radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „   3 radnych  
 
Wobec powyższego głosowania przeszedł wniosek zgłoszony przez Radną Gabrielę 
Neugebauer tj.: 
1/ wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  5.000,00. zł, 
2/ dodatek funkcyjny  40%  -   w kwocie  1.900,00 zł, 
3/ dodatek specjalny w  wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego, tj. w kwocie  2.760,00  zł, 
4/ dodatek za  wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego ,  
w kwocie  1.000,00.zł. 
 
Następnie  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
Uchwała Nr II /19/10 została podjęta. 

 
 
Ad 8-8/ 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad 
sołeckich w gminie Biała na kadencję 2010-2014 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna 
Biały. Poinformowała, że zgodnie z zapisem  § 30 ust.1  statutów jednostek pomocniczych 
Gminy Biała wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie 4 miesięcy od 
rozpoczęcia nowej kadencji Rady Miejskiej / tj. od dnia wyborów/. Zasady i tryb 
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej określają statuty poszczególnych sołectw.  
W związku z upływem kadencji  sołtysów i rad sołeckich przedstawia się Wysokiej Radzie 
powyższy projekt uchwały.  

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  



„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
Uchwała Nr II /20/10 została podjęta. 

 
 
Ad 8-9/ 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla 
Nr 1 i Nr 2 w Białej na kadencję 2010-2014 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 
Poinformowała, że zgodnie z zapisem  § 27   statutów jednostek pomocniczych Gminy Biała 
wybory zarządów osiedli  zarządza Rada Miejska w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia 
nowej kadencji Rady Miejskiej / tj. od dnia wyborów/. Zasady i tryb przeprowadzenia 
wyborów  zarządów osiedli  określają statuty osiedla nr 1 i nr 2 w Białej.    

W związku z upływem kadencji  zarządów osiedli  przedstawia się Wysokiej Radzie 
powyższy projekt uchwały.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
Uchwała Nr II /21/10 została podjęta. 

 
 
Ad 8-10/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 
Białej na 2011 rok przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały . Poinformowała, że na 
podstawie § 17 ust.2  Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą  Nr IV/37/03 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 11 marca 2003r. z zmianami  Rada na ostatniej sesji w roku uchwala 
ramowy plan sesji na rok następny, który może być uzupełniany w ciągu całego roku. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  
Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  
„ Za” głosowało 15 radnych 
„ Przeciw”  nie było 
„ Wstrzymujących się „  nie było 
Uchwała Nr II /22/10 została podjęta. 
 
 
Ad 9/  

Interpelacje nie zostały zgłoszone.  
 
Ad 10/  

Wolne wnioski zgłosili: 



Radny Robert  Roden  wnioskował o rozpatrzenie i podjęcie próby rozwiązania problemu z 
budynkami / stacjami /  PKP w Dębinie i Białej.  

- wnioskował  o wyznaczenie miejsc reklamowych dla firm  na budynkach komunalnych.        
i podanie tej informacji do publicznej wiadomości.  Zaznaczył , że może  to być dochód  do 
budżetu gminy.  

-  wnioskował o stwierdzenie stanu prawnego posesji Nr 1 w Chrzelicach i uporządkowanie 
tejże nieruchomości. Nieruchomość ta jest ruiną, stwarza zagrożenie oraz nie jest wizytówką 
naszej gminy.  

Sołtys wsi Wilków Klaus Beremer  również wnioskował o stwierdzenie  stanu prawnego 
budynku Nr 31 we wsi Wilków  i jego uporządkowanie.  

- zwrócił uwagę na zasypywane śniegiem studzienki  kanalizacji burzowej przez 
mieszkańców  

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup  złożył  również wnioskował o stwierdzenie  stanu 
prawnego budynku Nr 12  we wsi Mokra   i jego uporządkowanie.  

Sołtys wsi Olbrachcice Jan Smiatek  złożył podziękowania za zakup samochodu 
strażackiego dla OSP Olbrachcice.  

 

Burmistrz Arnold Hindera odpowiadając na uwagę Sołtysa Wilkowa wyjaśnił, że mieszkańcy 
nie mają prawa wywozić śniegu ze swojej posesji w miejsca publiczne . Jeżeli takie zdarzenie 
będzie miało miejsce to proszę sołtysa o zgłoszenie takiego faktu.  

Burmistrz Białej poinformował , że dożynki gminne w 2011r odbędą się w miejscowości 
Śmicz 

Poinformował również , że został ustalony harmonogram zebrań sprawozdawczo wyborczych 
w poszczególnych sołectwach. Jakiekolwiek uwagi i zmiany  dotyczące terminu zebrań 
należy zgłosić do końca grudnia w biurze rady.  

Przewodniczący rady Robert Roden odczytał list gratulacyjny skierowany do radnych 
Dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu . Zostały rozdane wszystkim radnym  wyprawki 
pod nazwą „ Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010”. 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Ad 11/  

Przewodniczący Rady Robert Roden zamknął obrady II Sesji Rady Miejskiej w Białej.   
 
 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

  

 
 

 
 


