
Protokół nr V/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 31 maja  2011r. 

 

 

 

  Obrady V Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Robert 

Roden który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 12 radnych. Nieobecni na sesji :  radny Jan 

Malek i  Alfred  Krupa   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. 13
30

. 

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji : 

 

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  finansowego gminy Biała za 2010r, / druk Nr 2 / 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie   sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy  

za 2010r. wraz z opinią RIO w Opolu /druk Nr 1 / 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010r. / druk Nr 1a/  

10. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej.  

11. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2010r. / druk 

Nr 1b/  

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2011-2025 / druk Nr 3/ 

2) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2010rok / druk Nr 4/ 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  / druk Nr 5/ 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Biała na 2011 / druk Nr 6/ 

5) określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru 

podatku od nieruchomości / druk Nr 7/ 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia  poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie 

inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 

inkasentów / druk Nr 8/ 

7) ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez 

Gminę Biała, / druk Nr 9/ 

8) określenia w  sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 

dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych  nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze 



w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla  nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli – pedagoga, logopedy, psychologa  i 

doradcy zawodowego , zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez 

Gminę Biała./ druk Nr 10/ 

9) ustalenia sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Biała / druk Nr 11/ 

10) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Biała  / druk Nr 12/ 

11) utworzenia Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Białej ul. Tysiąclecia  Nr 16 / druk Nr 13/ 

12) utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 4a /druk Nr 14/ 

13) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 

2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 

podstawowych, oddziałów  przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała.  / druk Nr 15/ 

14) wyrażenia opinii o projekcie uchwały rady powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia 

zespołu opieki Zdrowotnej w Białej polegającej na likwidacji Medycznego Laboratorium 

Diagnostycznego / druk Nr 17/ 

15) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 17/ 

16) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 18/ 

 

13. Odpowiedzi na interpelacje. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie.  
 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.  

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 31 marca  2011r. .  został 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/ 

 Interpelacje  zgłosili: 

 

Radny Joachim Kosz zgłosił interpelację następującej treści : jakie podjęto działania odnośnie 

byłego Zakładu  Avaco  w Łączniku i czy w zakładzie tym znajdują się urządzenia chłodnicze 

zawierające freon. 

                      

 

Ad 6/  

 Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje z poprzedniej 

sesji. 

 

Ad 7/ 



Sprawozdanie finansowe  budżetu gminy za 2010r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższe sprawozdanie  na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni do przedstawionego sprawozdania finansowego nie wnieśli uwag i w drodze 

głosowania  zatwierdzili  jednogłośnie.  

 

 

Ad 8/  

 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2010r. wraz z opinią RIO 

w Opolu  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Komisje na wspólnym posiedzeniu po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji 

przyjęli bez uwag i zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r. stwierdzając, że 

gospodarka finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Radni do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag i w drodze 

głosowania  zatwierdzili  jednogłośnie.  

 

 

 

Ad 9/ 

 Przewodniczący Rady Robert Roden poinformował, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o 

finansach publicznych rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu 

terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku 

następującego po roku budżetowym. Uchwała ta z formalno-prawnego punktu musi zostać 

podjęta przed uchwałą w przedmiocie absolutorium wobec powyższego odczytał projekt  

uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Biała za 2010r. i poddał go pod głosowanie . 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Obecny  skład rady wynosi 14 radnych. W 

głosowaniu udział wzięło 12 radnych  

„Za" głosowało 12 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

 

 Uchwała NR V.63.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010r. została podjęta 

 

 

Ad 10/  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek  przedstawiła  uchwałę NR 4/11 podjętą 

przez Komisję Rewizyjną w dnia 04 maja  2011r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2010r. wraz z szerokim uzasadnieniem. 

Uchwała ta pozytywnie  opiniuje  przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 

rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o 



udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2010 rok.  Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad 11/  

Następnie Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę Nr 291/2011 z dnia 17 

maja 2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniująca wniosek  Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2010 rok. Uchwała  te 

stanowią załącznik do protokołu. 

 

Radni po zapoznaniu się z :  

- sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2010 

- sprawozdaniem finansowym 

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

- informacją o stanie mienia komunalnego  

- stanowiskiem komisji rewizyjnej 

 

przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 2010rok  

 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Obecny  skład rady wynosi 14 radnych. W 

głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

„Za" głosowało 12 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

Wobec powyższego głosowania przewodniczący stwierdził, że radni podjęli uchwałę  Nr 

V.64.2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2010 rok jednogłośnie. 

 

Ad 12- 1/ 

 

 Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2011-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .65.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 12-2/  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011rok przedstawiła 

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

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  



„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .66.2011 została podjęta. 

 

Ad 12-3/  

 Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Poinformowała, 

że zaciąga się kredyt w kwocie 1.780.000 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych tj:  

-budowa dróg i chodników na ulicach: Kochanowskiego, Św.Kamila, Eichendorfa, Asnyka – 

1.400.000 zł. 

- budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Śmicz – 100.000 zł. 

- doposażenie kotłowni w szkole podstawowej w Łączniku w bufor grzewczy – 100.000 zł. 

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicach Asnyka i Św.Kamila w Białej – 80.000 

zł. 

- dokapitalizowanie spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” – 100.000 zł. 

Źródłem pokrycia zobowiązań t tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy oraz 

wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych.  

Spłata kredytu nastąpi w okresie 15  lat, począwszy od roku 2012. 

 

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 V.67.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  została podjęta. 

 

Ad 12 – 4 /  

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Biała na 2011 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 projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .68.2011 została podjęta. 

 

Ad 12-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .69.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 12-6/ 

 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia  poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczanie inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności 

dla inkasentów  

Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .70.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 12-7/ 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez 

przedszkola prowadzone przez Gminę Biała przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala  

Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .71.2011 została podjęta. 

 

Ad 12- 8/ 

 Projekt uchwały w sprawie określenia w  sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych  nauczycieli pełniących stanowiska 

kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla  nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

wymiarze godzin oraz dla nauczycieli – pedagoga, logopedy, psychologa  i doradcy zawodowego , 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Biała, przedstawiła Z-ca 

Burmistrza Maria Tomala  

Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .72.2011 została podjęta. 



 

Ad 12-9/ 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Biała przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala  

Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .73.2011 została podjęta. 

 

Ad 12-10/. 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała  przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala  

Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .74.2011 została podjęta. 

 

Ad 12-11/ 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Białej ul. 

Tysiąclecia  Nr 16  

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

 

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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .75.2011 została podjęta. 

 

Ad 12-12/ 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku ul. 

Fabryczna 4a przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala  

 

Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr  V .76.2011 została podjęta. 



 

Ad 12 – 13/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z 

dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 

podstawowych, oddziałów  przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała przedstawiła Z-ca 

Burmistrza Maria Tomala  

 

Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .77.2011 została podjęta. 

 

Ad 12-14/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały rady powiatu w Prudniku 

w sprawie przekształcenia zespołu opieki Zdrowotnej w Białej polegającej na likwidacji 

Medycznego Laboratorium Diagnostycznego przedstawił Burmistrz  Białej Arnold Hindera.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. 

Obecny na sesji Dyrektor szpitala w Białej doktor Zdzisław Juszczyk wyjaśnił , że przyczyną 

likwidacji laboratorium w szpitalu jest dużo niższy kontrakt   o 12% zawarty z Narodowym 

Funduszem Zdrowia . Poinformował, dalej że likwidacja tegoż laboratorium da około 100.000,00 

zł  

Zaznaczył również , że osobom  pracującym w laboratorium proponowano przejęcie laboratorium , 

zatrudnienie u osoby ewentualnie  przejmującej laboratorium , lecz nie zostały te propozycje 

przyjęte.  

Obecnie badania tzw. krytyczne wykonuje dyżurujący lekarz na miejscu bez oczekiwania na 

wyniki.  

 

  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 6  radnych 

„ Przeciw”  2 radnych 

„ Wstrzymujących się „  4 radnych 

Uchwała Nr V .78.2011 została podjęta. 

 

Ad 12-15/ 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej  

Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 



Uchwała Nr V .79.2011 została podjęta. 

 

Ad 12-16/ 

Projekt uchwały w  sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej  

Projekt uchwały 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 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .80.2011 została podjęta. 

 

Ad 13/ 

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone 

pisemnie. 

 

Ad 14/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radny Leonard Peszel  zam. Śmicz 136 wnioskował o 

-  wykarczowanie i wykoszenie skarpy mieszczącej się przy wjeździe do miejscowości  

     Śmicz naprzeciw posesji nr 137. 

 

- w imieniu mieszkańców miejscowości Śmicz , którzy domagają się wymiany chodników i  

    nawierzchni drogi w miejscowości Śmicz 

 

Radny Joachim Kosz zam.  Łącznik  wnioskował o ujęcie do planu  napraw dróg / łatanie dziur/  

ulicy Stawowej i Skowrońskiego w Łączniku oraz odcinek drogi między Łącznikiem i Mokrą.  

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała aby w następnym roku w budżecie gminy Biała 

przeznaczyć środki finansowe na nagrody  dla strażaków sekcji młodzieżowych , którzy 

uczestniczą w zawodach strażackich, celem większego zachęcenia ich do udziału w konkurencjach 

pożarniczych.  

Radna Maria Moszczeńska  wnioskowała o przygotowanie projektu uchwały Rady miejskiej w 

Białej określającej zasady inicjatywy lokalnej zgodnie z art. 19 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  do następnej sesji. Zaznaczyła , że ta forma współpracy 

przewidziana jest w  uchwalonym ‘ Rocznym programie współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi.” 

Radny Robert Roden zwrócił się z zapytaniem na jakich zasadach prowadzone są nabory 

nauczycieli w reorganizowanych placówkach oświatowych w Gminie Biała? 

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że zatrudnianie nauczycieli w tychże 

placówkach odbywa się na zasadach odpowiednich kwalifikacji nauczycieli .  

 

Sołtys wsi Mokra Klaus Bremer   złożył wniosek następującej treści:       „ Proszę o przejęcie lub 

uporządkowanie posesji w Wilkowie 34 po właścicielu Hupka Józef , który zmarł pod koniec lat 60 

i nie ma spadkobierców.”  



Sołtys wsi Olbrachcice Jan Smiatek  wnioskował o wyznaczenie przejścia dla pieszych na 

skrzyżowaniu drogi w miejscowości Olbrachcice z nowo wybudowaną drogą do Solca , w związku 

z dużym nasileniem ruchu pieszego do sklepu i groty lurdzkiej.  

Wnioskował również o wyznaczenie pasa ciągłego na drodze w Olbrachcicach obok posesji Nr 51 

– Botta Michał, gdyż odcinek tejże drogi stwarza niebezpieczeństwo ruchu drogowego.  

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował radnych , że jest znikome 

prawdopodobieństwo uzyskania środków przez powiat na remont drogi Biała-  Śmicz, na którą to 

w budżecie gminy Biała jest zapisana kwota 50.000,00 zł.  

Zwrócił się do   radnych o opinię przekazania środków w kwocie 50.000,00 zł na remont 

chodnika w Śmiczu i zadanie to będzie traktowane jako inwestycja.  

Radni w drodze głosowania opowiedzieli się jednogłośnie za propozycją przedstawiona 

przez burmistrza .  

Radny Joachim Kosz  stwierdził , ze jest zwolennikiem aby powyższe środki przeznaczyć 

na chodnik w Śmiczu , jednak zaznaczył , że w przypadku wolnych środków w budżecie gminy 

Biała prosi o dofinansowanie  remontu chodnika w miejscowości Łącznik przy drodze 

wojewódzkiej , gdyż Zarząd Województwa  jest przychylny do remontu tegoż chodnika przy 

wspólnym podziale kosztów.  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 15/  

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

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

  

 

 


