
Protokół nr VI/2011 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 4 sierpnia  2011r. 

 

  Obrady VI 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. 12
30

. 

 

Ad 2/ 

 
 Przewodniczący Rady Robert Roden  poprosił obecną na sesji Przewodniczącą Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Białej Panią Elżbietę Scholz  o wręczenie  wybranej w wyborach uzupełniających  radnej  

zaświadczenia  o wyborze na radna  Rady Miejskiej w Białej.  

Radnej Elżbiecie Malik  zostało wręczone powyższe zaświadczenie .  

 

Ad 3/ 

Przewodniczący Rady wyjaśnia, iż aby radna mogła  podejmować prawomocne rozstrzygnięcia 

sprawując mandat radnej  musi  złożyć ślubowanie. Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że zostanie 

odczytana przez Przewodniczącego Radyi rota ślubowania określona w ustawie o samorządzie 

gminnym , a radna na stojąco  i wypowiada słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem 

zdania „Tak mi dopomóż Bóg”  

Następnie poprosił wszystkich o powstanie, po czym odczytał rotę ślubowania o treści:  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuje uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.  

Elżbieta Malik wypowiedziała słowa „ Ślubuję.  Tak mi dopomóż Bóg”.  

Przewodniczący  obrad stwierdził, że  radna złożyła ślubowanie i tym samym objęła mandat radnej 

Rady Miejskiej w Białej.  

 

Ad 4/ 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji : 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną Rady Miejskiej w Białej  

3. Złożenie ślubowania.  

4. Przedstawienie  porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

6. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 

7. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

8. Interpelacje. 

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

mieście i gminie  Biała za okres od 1 stycznia do czerwca br.  

10. Informacja o działalności  Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2010r. 

11. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

1)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 

terenie miasta         i gminy Biała,  

2)  przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy 

Biała  na lata 2012-2014, 



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

lata 2011-2027,     

4)  zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok,  

5) udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Wspólne Żródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w 

Banku Spółdzielczym w Prudniku,        

6) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładu 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,  

7) w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Białej  ul. Tysiąclecia  Nr 

16,   

8)  w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Łączniku ul. Fabryczna 

4a,  

9) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała,  

10)  w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników,  

11) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej, 

12) w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 maja 2011r. dotyczącej 

działalności Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej, 

13) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,  

14) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała,  

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie.  

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.  

 

Ad 5/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 31 maja  2011r. .  został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 6/ 

  Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie między 

sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 7/ 

 Interpelacje  nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 8/  

 Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje z poprzedniej 

sesji. 

 
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/ 

 

Informację  o działalności  Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2010r.przedstawił Prezes 

Władysław Podróżny. 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Ad 11- 1/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała przedstawił Kierownik Referatu 

Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst . Poinformował, że obowiązek wprowadzania taryf wynika z 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Z 2006r., Nr 123, poz.858 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r., w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o 

zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (Dz.U. Z 2006r., Nr 127, poz.886 z późn.zm.). 

W dniu 22 czerwca 2011 roku, Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o.o. ul. Prudnicka 43, 

złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Wraz z wnioskiem przedstawiono szczegółową kalkulację cen i stawek 

opłat. W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów, które mają bezpośredni wpływ na ceny 

dostarczanej wody i odprowadzanie ścieków, Burmistrz Białej wnioskuje o zatwierdzenie 

proponowanych stawek oraz opłatę abonamentową na lata 2011-2012.  

Proponowane ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z miasta i gminy Biała. 

W porównaniu do taryf obowiązujących w poprzednim okresie tj. od września 2010r. do 31 

sierpnia 2011r., wzrost poszczególnych opłat jest następujący: 

 za dostarczaną wodę wzrost opłaty za m³ wynosi 3,08%, 

 za odprowadzane ścieki wzrost opłaty za m³ wynosi 2,96%, 

 stawka opłaty abonamentowej wzrasta o 2,92%. 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, proponowana taryfa obejmuje cenę za wodę zużytą do 

zasilania publicznych fontann i na cele p-pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów 

zielonych. 

Proponowane taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała w okresie od 1 września 2011r. 

do 31 sierpnia 2012r. Taryfy dotyczące odprowadzania ścieków bezodpływowych (szamb) z terenu 

gminy Biała. 



Przewodniczący Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos przewodniczącym 

Stałych Komisji Rady , którzy przedstawili 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" nie było  

Uchwała Nr VI.81.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała została podjęta. 

 

 

Ad 11-2/  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych Gminy Biała  na lata 2012-2014, przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii 

Komunalnej Joachim Ernst . Poinformował, że Zgodnie z art.21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz.858 z późn.zm.), 

zakłady wodociągowo-kanalizacyjne zobligowane są do opracowania wieloletnich planów rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan ten zawiera najważniejsze 

działania mające na celu racjonalne zużycie wody, zakres świadczonych usług, a także zakres 

przewidywanych przedsięwzięć modernizacyjnych wpływających na rozwój posiadanej 

infrastruktury technicznej. Przedłożony przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja plan, jest zgodny z 

kierunkami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Biała” jak też z posiadanymi obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

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 VI .82.2011 została podjęta. 

 
Ad 11- 3/ 

 

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

Gminy Biała na lata 2011-2027 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 VI .83.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 11-4/  

 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 VI .84.2011 została podjęta. 

 

Ad 11-5/  

 Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Żródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich 

Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku. Poinformowała,że   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa zwróciła się do gmin będących członkami stowarzyszenia o 

poręczenie kredytu na  kwotę 25.000 zł. (każda gmina). Środki te przeznaczone są na bieżące 

funkcjonowanie biura. Koniczność kredytu wynika z faktu, iż dofinansowanie na utrzymanie 

bieżące biura urząd marszałkowski przekazuje zaliczkę w 80%, natomiast pozostała część – 20% 

musi być pokryta z własnych środków, które będą podlegały refundacji po rozliczeniu. W związku 

z powyższym Lokalna Grupa Działania zwróciła się z prośbą do każdej z Gmin członkowskich o 

udzielenie poręczenia zaciąganego kredytu w wysokości 25 000,00 zł każda. Stowarzyszenie 

ubiega się o udzielenie kredytu w Banku Spółdzielczym w Prudniku, na okres 04.08.2011r. - 

30.04.2012r.  

Spłata kredytu przez stowarzyszenie nastąpi: 

 ze zwrotu rozliczenia złożonego wniosku z dnia 30.09.2011 r. w kwocie 8.400 zł. 

(30.12.2011 r.), 

 ze składek członkowskich 16.600 zł. (15.01.2012 r.). 

Spłat odsetek od kredytu dokonywać będzie stowarzyszenie, co wiązać się będzie ze zwiększeniem 

wysokości składek członkowskich przez gminy na kolejne lata budżetowe. 

Proponuje się udzielić poręczenia ze względu na fakt iż gmina Biała skorzystała już z 

dofinansowania zadań poprzez stowarzyszenie, ponadto indywidualni mieszkańcy gminy również 

korzystają z tych dofinansowań. 

Decydującym powodem jest również fakt, iż obecnie poprzez stowarzyszenie gmina Biała składa 

wniosek o dofinansowanie realizacji zadania związanego z renowacja murów obronnych w Białej. 

Gmina nie ponosi skutków finansowych związanych z realizacją uchwały, gdyż nie powstaje w tej 

chwili wydatek. Jednak podjęcie tej uchwały stwarza konieczność zaplanowania środków na 

kwotę: 

 8.400 zł  w budżecie na 2011 r. 

 16.600 zł. w budżecie na 2012 r. 

Środki te będą malały w momencie spłat rat kredytowych stowarzyszenie.   

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 VI .85.2011 została podjęta. 

    Ad 11-6 

Projekt uchwały o  zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładu 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   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 VI .86.2011 została podjęta. 

 

Ad 11-7 

 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Białej  

ul. Tysiąclecia  Nr 16,  przedstawiła zastępca Burmistrza Maria .  

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 VI .87.2011 została podjęta. 

 

Ad 11-8 

 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w 

Łączniku ul. Fabryczna 4a, przedstawiła zastępca Burmistrza Maria .  

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 VI .88.2011 została podjęta. 

 

Ad 11-9 

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Biała, przedstawił inspektora ds. Ochrony środowiska Norbert Ofiera.  

 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 VI .89.2011 została podjęta. 

a,  

 

 



  Ad11-10 

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników, 

Przedsatwiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że na podstawie  art. 163 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  wybory ławników odbywają 

się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego , w którym upływa kadencja dotychczasowych 

ławników .  

Przed  przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy powołuje zespół opiniujący 

ławników, który przedstawi  na sesji rady swoją opinie o zgłoszonych kandydatach,                w 

szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.  

Do składu zespołu z ramienia Urzędu proponuje się Sekretarza Gminy . Ponadto proponuje 

się aby kolejne kandydatury zostały określone przez poszczególne komisje rady. 

 Zgodnie z powyższym przedstawia się projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do 

opiniowania kandydatów na ławników.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie przewodnicząca prowadząca wspólną komisję  zgłosiła  kandydatów do powyższego 

zespołu.  

1) Grażyna Biały  

2) Lidia Cziomer 

3) Ewa Kontny 

4) Elżbieta Malik 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Ze względu interes prawy z głosowania wyłączone zostały : Lidia Cziomer,  Ewa Kontny,  Elżbieta 

Malik 

 

„ Za” głosowało 9  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VI .90.2011 została podjęta. 

 

Ad 11-11  

 Projekt uchwały o  zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej, 

przedstawił Przewodniczący Rady Robert Roden . Poinformował, że w związku z 

przeprowadzonymi  w dniu 12 czerwca 2011r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w 

Białej   w okręgu wyborczym   Nr 3 w Białej , zachodzi również konieczność dokonania zmiany  

składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 

Rady Miejskiej w Białej.  

 Do składu Komisji proponuje się radną Elżbietę Malik  

Radna Elżbieta Malik wyraziła zgodę na powyższe uzupełnienie Komisji Oswiaty.. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Ze względu na interes prawny radna Elżbieta Malik nie brała udziału w głosowaniu.  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VI .91.2011 została podjęta. 

 



Ad 11-12 

 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 maja 2011r. 

dotyczącej działalności Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej, przedstawiła 

Sekretarz Gminy  Grażyna Biały. Poinformowała, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Białej w dniu 1 czerwca  2011r. wpłynęła za pośrednictwem Wojewody Opolskiego skarga z dnia 

30 maja br.  Państwa ……, dotycząca działalności Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego 

w Białej w sprawie mieszkania przy ul. …..  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza jest Rada Miejska. 

Komisja Rewizyjna jest z mocy prawa upoważniona do kontroli organów i jednostkach 

samorządowych. Wobec tego zasadne jest podjęcie stosownej uchwały zobowiązującej Komisję 

Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazania Radzie Miejskiej 

wynikających z tego postępowania wniosków. 

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 VI .92.2011 została podjęta. 

 

Ad 11-13 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,  

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 VI .93.2011 została podjęta. 

 

Ad 11-14 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu stanowiących 

mienie Gminy Biała, 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 VI .94.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 12/ 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 



Ad 13/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radny Alfred Krupa   złożył wniosek następującej treści:” wnioskuję o wykonanie w we wsi 

Wilków nawierzchni na  odcinkach drogi szutrowej przy posesjach Nr 10, 11, 12 12a, 13, 14 oraz 

przy posesjach znajdujących się przy drodze Wilków Wierzch. Zły stan wyżej wymienionych 

odcinków dróg powoduje, że po każdorazowych opadach deszczu powstają duże miejsca błotne , 

które stwarzają zagrożenie dla osób i pojazdów tam poruszających się „  

Radna Monika Wolna  - wnioskowała o remont drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś 

Prudnicka - Gostomia 

Radny Jacek Czerwiński    - wnioskował o usunięcie z terenu Cmentarza Komunalnego w Białej 

drzewa / tui/ znajdującego się w centralnej części cmentarza, ponieważ może dojść do 

przewrócenia się tego kilkunastometrowego drzewa . 

Wnioskował również o specjalistyczne przycięcie drzew – lip na terenie cmentarza.  

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała   po raz kolejny o budowę chodnika w miejscowości 

Pogórze wzdłuż drogi wojewódzkiej. Na drodze tej jest bardzo duże natężenie ruchu i mieszkańcy 

Pogórza czują się niebezpiecznie.  

Przewodniczący Rady Robert Roden poinformował radnych o wpływającej do niego 

korepodencji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie  farm wiatrowych oraz  

telefonii cyfrowej.  

Sołtys wsi Grabina Janina Słowińska - wnioskowała o remont drogi powiatowej na wjeździe do 

wsi Grabina . Na odcinku tejże drogi  znajdują się duże ubytki jej nawierzchni.  

 

Sołtys wsi Mokra  Karol Biskup  wnioskował o ustawienie znaków kierunkowych w  Mokrej  

informujących o kierunku jazdy do miejscowości Łącznik.  

 

Sołtys wsi Ligota Bialska Leonard Kusber  wnioskował o załatanie  ubytków na drodze 

powiatowej na odcinku Biała –Górka Prudnicka .  

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer   wnioskował o podjęcie stosownych działań dotyczących 

usprawnienia obsługi klientów w  Wydziale Komunikacji .  

Wniosek uzasadnił zbyt długim oczekiwaniem na załatwienie danej sprawy. 

 

Sołtys wsi Mokra  Karol Biskup   zwrócił się o podanie informacji czy w budżecie Gminy Biała 

są wolne środki na zadania związane z kanalizacją burzową.  

    

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

 

Ad 14/  

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

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

  


