
 

Protokół  Nr XII/2012                                                                                                                                  

XII  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  29 lutego   2012r. 

zwołanej na wniosek Burmistrza Białej  

 na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./   

   

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

Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczą wszyscy radni. Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na sesji :  gości i pracowników 

urzędu  . Listy obecności w załączeniu do protokołu.  

     Sesja trwała od godz. 9 
00 

do godz. 10
00

. 

 

Ad 2/  

 

 Przewodniczący Rady Robert Roden  przedstawił  porządek obrad :                                                                                                                                                     

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.   Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Dyskusja i głosowanie nad  projektami  uchwał: 

1) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania Rady Miejskiej w 

Białej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (druk Nr 1) 

2) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania Rady Miejskiej w 

Białej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ( druk Nr 2) 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( druk Nr 3) 

4. Wolne wnioski. 

5. Zamknięcie obrad.  

 

Do powyższego porządku obrad nie zgłoszono uwag.  

 

Ad 3- 1/  

 Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania Rady Miejskiej w Białej przed Naczelnym 

Sądem Administracyjnym. Poinformował, że  związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu z dnia 10 stycznia 2012r., sygn. II SA/Op 471/11, w sprawie skargi 

Pana Adriana Harnysa, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków 

(uchwała Rady Miejskiej w Białej nr XXXVII/411/10 z dnia 5 listopada 2010r.), stwierdzającym 

nieważność zaskarżonej uchwały, Rada Miejska w Białej podejmując przedmiotową uchwałę, 

udziela pełnomocnictwa dla adwokata Pana Maksymiliana Cherka oraz Pana Krzysztofa 

Wąsowskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Artura Nowickiego, do reprezentowania Rady 

Miejskiej w Białej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu został doręczony do tut. Urzędu dnia 02-02-2012r, a w terminie 30 

dni od dnia jego doręczenia, Radzie Miejskiej w Białej przysługuje wniesienie skargi kasacyjnej 

do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uposażeni w pełnomocnictwa adwokaci, sporządzą i 

wniosą skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz będą 

reprezentowali Radę Miejską w Białej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że powyższe uzasadnienie odnosi się również do 

drugiego projektu uchwały w pkt 3-2  porządku obrad sesji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. 



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

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radny . 

 

Radca Prawny Tadeusz Chrobak zwrócił się  do przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej o 

zmianę zapisu  w przedmiotowej uchwale a dotyczącą   reprezentowania Rady Miejskiej w Białej 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym . Stwierdził, że  zapis w przedmiotowej uchwale 

powinien otrzymać brzmienie „ do reprezentowania Gminy Biała   przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym” ,  gdyż osobowość prawną posiada Gmina , a Rada Miejska jest jedynie 

organem stanowiącym.  

Radny Joachim Kosz w związku z zaistniałą sytuacją o zmianie zapisu w uchwale  wnioskował o 

reasumpcję głosowania. 

Przewodniczący Rady Robert Roden poddał pod głosowanie złożony wniosek w sprawie 

reasumpcji głosowania. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było. 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej  ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji.  

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przedstawił radnym proponowane zmiany do 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania Rady 

Miejskiej w Białej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Proponuje się aby: 

 tytuł uchwały otrzymał brzmienie „ w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do 

reprezentowania Gminy Biała  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.” 

§ 1 wiersz czwarty otrzymał brzmienie  „ reprezentowania Gminy Biała przed Naczelnym 

Sądem Administracyjnym.” 

§ 2 otrzymał brzmienie „ Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.” 

 

Powyższe zmiany Przewodniczący  Rady poddał  pod głosowanie  

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było. 

Wobec powyższego głosowania zmiany do projektu uchwały zostały przyjęte.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po wniesionych poprawkach i poddał 

go pod głosowanie  

 Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radny . 



 

Uchwała Nr XII.162.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do 

reprezentowania Gminy Biała  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  została podjęta. 

 

Ad 3-2/ 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden stwierdził, że uzasadnienie do powyższego projektu uchwały 

zostało przedstawione w pkt 3-1 porządku obrad i uwzględniając uwagę Radcy Prawnego o 

posiadaniu osobowości prawnej przez Gminę  a nie Radę Miejską   przedstawił zmiany do 

projektu tejże uchwały i tak :  

tytuł uchwały otrzymuje  brzmienie „ w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do 

reprezentowania Gminy Biała  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.” 

§ 1 wiersz czwarty otrzymał brzmienie  „ reprezentowania Gminy Biała przed Naczelnym 

Sądem Administracyjnym.” 

§ 2 otrzymał brzmienie „ Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.” 

 

Powyższe zmiany Przewodniczący  Rady poddał  pod głosowanie  

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było. 

Wobec powyższego głosowania zmiany do projektu uchwały zostały przyjęte.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po wniesionych poprawkach i poddał 

go pod głosowanie. 

 Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radny . 

 

Uchwała Nr XII.163.2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi do 

reprezentowania Gminy Biała  przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  została podjęta. 

 

 

 

Ad 3-3 / 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia  Kopczyk. Poinformowała,  że w celu zmniejszenia 

kosztów obsługi kredytu proponuje się zmniejszyć termin spłaty kredytu do roku 2027, czyli 16 

lat. Sytuacja finansowa gminy (prognozę przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa) pozwala 

na taki montaż finansowy planowanego do zaciągnięcia kredytu. 

 

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 15 radnych  

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XII.164.2012 o zmianie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

została podjęta. 



 

Ad 4/  

 

Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Joachim Kosz wnioskował o podanie do  wiadomości mieszkańców  informacji o 

funkcjonowaniu numeru alarmowego 112 poprzez umieszczenie informacji w gazecie lokalnej 

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej. 

 

  Radna Gabriela Neugebauer   wnioskowała o dodatkowy punkt świetlny w miejscowości 

Kolonia Pogórze  oraz o  udrożnienie rowu przy drodze wojewódzkiej  / 407/ w miejscowości 

Pogórze na odcinku od budynku świetlicy wiejskiej do pierwszych zabudowań od strony Łącznika 

oraz udrożnienie przepustu drogowego na tymże odcinku.  

Radna Ewa Kontny   wnioskowała  o załatanie ubytków na drodze powiatowej / Nr 1526 O /  na 

odcinku od Małty do Kolonii Grabina oraz odcinek  drogi / Nr 1552 O /  w miejscowości Grabina 

w kierunku kościoła.  

Radna Lidia Cziomer  wnioskowała również o załatanie ubytków na drodze powiatowej / Nr 

1268 O/ w miejscowości Radostynia – odcinek około 300 m             w okolicach mostu.  

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała  o udrożnienie rowu przy drodze wojewódzkiej          

/ 407/ w miejscowości Pogórze na odcinku od budynku świetlicy wiejskiej do pierwszych 

zabudowań od strony Łącznika oraz udrożnienie przepustu drogowego na tymże odcinku.  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

 

Ad 5/ 

  

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

 

 

 

 

                 Protokołowała                                                         Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                       Robert  Roden 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


