
Protokół  Nr XXV/2013                                                                                                                                

XXV  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  2 sierpnia  2013r. 

 

  Obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestnicz 12 radnych . Nieobecni 

usprawiedliwieni Alfred  Krupa, Ryszard Hanko i Ewa Kontny. Stan 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 trwała od godz. 11 
00 

do godz. 12
30

. 

 

Ad 2/ 

 Porządek obrad obejmował: 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich  posiedzeń sesji . 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

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

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Informacja o działalności  Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2012 r / druk Nr 1 / 

8. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

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

     ścieków  na terenie miasta i gminy Biała  / druk Nr 2/ 

2) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do realizacji projektu               

      pn. „ Termomodernizacja budynku szkoły w Białej przy ul. Tysiąclecia 16” i złożenia  

      wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego  

     Obszaru Gospodarczego oraz zabezpieczenia środków, niezbędnych do realizacji  

      projektu /druk Nr 3/ 

3) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację           

zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Łącznik w ciągu drogi wojewódzkiej        

Nr 407” / druk Nr 4/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

     Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 5 zostanie dostarczony w terminie późniejszym/ 

5) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok / druk Nr 6 zostanie dostarczony w 

terminie  

     późniejszym/ 

6) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze  

      inkasa,  wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  / druk  

      Nr 7/ 

7) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o  realizację zadania  

      publicznego w  ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała. / druk Nr 8/  

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania . 

10. Wolne wnioski. 

11.  Zakończenie.                                                                                                     

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 8 

ppkt. 8 i 9 tj.: 

- o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 9/ 



- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Biała / druk Nr 10/ 

 

Wniosek o wprowadzenie powyższych zmian został przyjęty jednogłośnie  

 

 Następnie przewodniczący ponownie przedstawił porządek obrad:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich  posiedzeń sesji . 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

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

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Informacja o działalności  Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2012 r / druk Nr 1 / 

8. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

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

            ścieków  na terenie miasta i gminy Biała  / druk Nr 2/ 

2) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do realizacji projektu               

      pn. „ Termomodernizacja budynku szkoły w Białej przy ul. Tysiąclecia 16” i złożenia  

      wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego  

     Obszaru Gospodarczego oraz zabezpieczenia środków, niezbędnych do realizacji  

      projektu /druk Nr 3/ 

3) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację           

zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Łącznik w ciągu drogi wojewódzkiej        

Nr 407” / druk Nr 4/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

     Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 5 zostanie dostarczony w terminie późniejszym/ 

5) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok / druk Nr 6 zostanie dostarczony w terminie  

     późniejszym/ 

6) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze  

      inkasa,  wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  / druk  

      Nr 7/ 

7) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o  realizację zadania  

      publicznego w  ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała. / druk Nr 8/  

8) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 9/ 

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała / druk Nr 10/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania . 

10. Wolne wnioski. 

11.  Zakończenie.                                                                                                     

 

Ad 3/ 

Protokóły z obrad dwóch poprzednich  sesji odbytych  w dniu 10 czerwca i  28 czerwca 

br  zostały przyjęte  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 Białej przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszone  na ostatniej sesji. 

 

Ad 6/ 

 

Radna Elżbieta Malik. zgłosiła interpelację następującej treści: 

„wnioskuję o zajęcie stanowiska w sprawie ulicy Łąkowej w Białej . Dotyczy wykoszenia 

chwastów i uporządkowania nieczystości. Wnioskuje również o zajęcie stanowiska w sprawie 

muru przy posesji Państwa Kołodziejczyk , który stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia przez  

coraz większe nachylenie”. 
 

Ad 7/ 

 

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

Prezes Władysław Podróżny. 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

 

Ad 8 - 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 Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych  Aleksandra Sokoowska . 

Poinformowała, że ustawa 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.) określa 

obowiązki przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych odnośnie ustalania taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na terenie Gminy Biała 

przedsiębiorstwem takim jest spółka gminna Wodociągi i Kanalizacja w Białej. Dnia 21 

czerwca br. Spółka ta złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata za okres 01.09.2013 - 31.08.2014 r. 

Wniosek został złożony w terminie, zgodnie z art. 24 pkt. 2 w/w ustawy oraz jego zawartość 

zgodna jest  z rozporządzeniem 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.). Złożono wszystkie wymagane prawem załączniki tj 

- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, 

- obowiązujący Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowychi 

Kanalizacyjnych na lata 2012 – 2014, (zgodnie z Uchwałą Nr IV.82.2011Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 4 sierpnia 2011 r.). 

Wraz z wnioskiem przedstawiono szczegółową kalkulację cen i stawek opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie miasta i Gminy Biała w w/w okresie. 

Wniosek zakłada jedna grupę taryfową zarówno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

jak i zbiorowego odprowadzania ścieków, co umotywowane jest jednolitą strukturą odbiorców 

na terenie gminy jak i jednolitym sposobem rozliczania za świadczone usługi. Dodatkowo 

dokonano uszczegółowienia warunków rozliczeń w oparciu o różnorodne wyposażenie 

nieruchomościw przyrządy i urządzenia pomiarowe. 

W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów związanych ze świadczeniem w/w usług oraz 

planowanych wydatków inwestycyjnych, określonych w planie rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które to czynniki mają bezpośredni wpływ na 



ceny dostarczanej wody i odprowadzanie ścieków, Burmistrz Białej wnioskuje o zatwierdzenie 

proponowanych stawek oraz opłatę abonamentową na lata 2013-2014. 

W porównaniu do taryf obowiązujących w poprzednim okresie tj. od września 2012r. do 31 

sierpnia 2013r., wzrost poszczególnych opłat jest następujący: 

za dostarczaną wodę wzrost opłaty za m³ wynosi 2,5 %, 

za odprowadzane ścieki wzrost opłaty za m³ wynosi 2,63%, 

za stawkę opłaty abonamentowej wzrost wynosi 2,65 %. 

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 pożarowe na cele p-pożarowe oraz do zraszania publicznych ulic 

i terenów zielonych. 

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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 10 radnych 

„przeciw" 2 radnych 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXV.278.2013 została podjęta. 

 

Ad 8-2/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do realizacji 

projektu  pn. „ Termomodernizacja budynku szkoły w Białej przy ul. Tysiąclecia 16” i złożenia    

wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz zabezpieczenia środków, niezbędnych do realizacji   projektu  

przedstawiła Z-ca Burmistrza Karina Drelich – Deseczka . Poinformowała, że w związku z 

ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na 

dofinansowanie zadań w ramach Funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 

„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, Gmina Biała zamierza 

przystąpić do w/w konkursu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białej przy ul. 

Tysiąclecia 16”. 

W ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 

do 80% kosztów kwalifikowanych. Jednakże ostateczny poziom dofinansowania projektu, będzie 

uzależniony od planowanego do uzyskania, w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego, 

związanego z wielkością redukcji lub uniknięcia emisji CO2. 

Podjęcie przedstawionego projektu uchwały jest jednym z wymogów formalnych, wynikających z 

ogłoszonego konkursu do złożenia wniosku do NFOŚiGW. 

Z uwagi na trwające prace przy opracowywaniu wniosku aplikacyjnego, ostateczna 

wartość całkowita zadania, ujęta w § 2. niniejszego projektu uchwały, zostanie zatwierdzona z 

końcem lipca br. 

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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 XXV.279.2013 została podjęta. 

 

Ad 8-3/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Łącznik w ciągu 

drogi wojewódzkiej  Nr 407” przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Zamówień Publicznych  Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że Zarząd Województwa 

Opolskiego, biorąc pod uwagę duże potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne oraz ograniczone 

możliwości budżetu województwa opolskiego, podjął uchwałę określającą zasady współpracy i 

współfinansowania zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich . Uchwała nr  2970/2012 

z dnia 20.11.2012 r. ustala zasady współpracy oraz współfinansowania inwestycji gmin. 

konieczność zabezpieczenia przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego 50 % ostatecznych 

kosztów zadania którego realizacją jest zainteresowana. 

Droga wojewódzka nr 414 stanowi połączenie stolicy województwa i granicy polsko-czeskiej, 

przez co stanowi ważny szlak komunikacyjny województwa. W latach poprzednich, przy 

pomocy środków z Unii Europejskiej, zmodernizowano większą część odcinka 

przebiegającego przez tereny Gminy Biała, łącznie z budową obwodnicy miasta. Pozostał do 

wykonania odcinek pomiędzy wsią Krobusz i włączeniem obwodnicy. Wykonanie go leży w 

interesie Gminy i jej mieszkańców, biorąc pod uwagę polepszenie jakości drogi oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę ścieżki rowerowej. Zakończenie 

modernizacji pozwoli na stworzenie dobrego połączenia drogowego, co przyczyni się do 

zwiększenia dostępności gminy.  

Warunkiem przystąpienia do wspólnego realizowania zadania na drodze wojewódzkiej 

jest zawarcie porozumienia, a następnie umowy o współfinansowanie. Dokumenty te są 

zawierane miedzy zarządcą drogi i jednostką współfinansującą, to jest – w tym przypadku – 

Zarządem Województwa Opolskiego i Burmistrzem Białej. 

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownych porozumień i umów jest podjęcie 

przez Radę Gminy, to jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej 

uchwały intencyjnej, w których określa zakres pomocy i jej wysokość.  

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, 

która będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji.  

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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 12radnych 

„przeciw"  nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXV.280.2013 została podjęta. 

 

 

 



Ad 8-4/ 

 Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk.  

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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 XXV281.2013 została podjęta. 

 

 

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach sesji.   

 

Ad 8-5/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok, 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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 XXV.281.2013 została podjęta. 

 

Ad 8-6/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

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 XXV.282.2013 została podjęta. 

 



Ad 8-7/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o  realizację zadania  publicznego w  ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy 

Biała przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska.  

 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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 XXV.283.2013 została podjęta. 

 

Ad 8-8/ 

 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że po przeprowadzeniu 

zamówienia publicznego na wykonanie dróg na ul. Stare Miasto i H.Sawickiej ulega 

zmniejszeniu kwota na realizację tego zadania. Łączny koszt to kwota 920.000 zł. 

Dofinansowanie w ramach środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

wynosi 453.039,21 zł. Po dokonaniu korekty budżetu zmniejszono kwotę kredytu 

przeznaczoną na finansowanie tego zadania do kwoty 453.000 zł., zmniejszając tym samym 

kredyt o 207.000 zł. 

Zmiany te wprowadzone zostały do WPF na lata 2013-2028. 

 

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 XXV.285.2013 o zmianie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  została podjęta. 

 

Ad 8-9/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że             

realizując projekt systematycznej rozbudowy potencjału produkcyjnego zakładu 

„Ustronianka”, usytuowanego w Białej przy ul. Opolskiej 9, Firma Nutrogenica, jako 

właściciel zakładu,  wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do zmiany obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, uchwalonego uchwałą 



XXV/284/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r., w zakresie wskaźników 

zagospodarowania terenu oraz wysokości zabudowy.  Zmiany te bowiem są niezbędne dla 

budowy magazynu produktów gotowych, zapewniającego obsługę nowej linii technologicznej 

produkcji wrażliwych  napojów, rozlewanych w technologii aseptycznej (napojów bez 

konserwantów). Wprowadzenie ww. nowej technologii produkcji napojów wymusza na firmie 

zwiększenie powierzchni magazynowych oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii 

składowania produktów gotowych w systemie tzw. wysokiego składowania (optymalnie do 

wysokości 18m, minimalnie do wysokości  16m).   

            Obowiązujący  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenu 

oznaczonego symbolem 1PP, na którym usytuowany jest zakład „Ustronianka” ustala 

dopuszczalną wysokość zabudowy do 10m od poziomu terenu do kalenicy dachu.  W związku 

z czym dla zapewnienia dalszego rozwoju zakładu, będącego największym pracodawcą w 

mieście Biała,  niezbędna jest zmiana planu miejscowego.  

           Jednocześnie stwierdza się, że zmiana planu nie naruszy ustaleń „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” zatwierdzonego 

uchwałą Nr XX/235/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2008 roku, określonych 

dla obszarów  aktywności gospodarczej, oznaczonych symbolem P3, ani też ustaleń studium w 

zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  oraz  ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.   

 

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 XXV.286.2013  została podjęta. 
 
 

Ad 9 / 

 Burmistrz Białej poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone w 

formie pisemnej.  

 

 

Ad 10/  

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała o: 

-  położenie rur na wjazd do posesji nr 34 w miejscowości Pogórze przy drodze wojewódzkiej. 

- odtworzenie stanu pierwotnego rowu oraz  przepustów do i obok posesji nr 61 i 62 przy 

drodze wojewódzkiej w Pogórzu. 

- modernizacja drogi wojewódzkiej w miejscowości Pogórze  

- załatanie dużego ubytku na drodze powiatowej w miejscowości Pogórze / kierunek Kolonia  

   Pogórze w lesie/ 

 



Sołtys Wsi Grabina Joanna Słowińska  – wnioskowała  o wykoszenie poboczy przy 

wyjeździe z Grbiny – zła widoczność. 

Sołtys wsi Gostomia Barbara Stein  wnioskowała o usunięcie ubytków asfaltowych na 

drodze powiatowej po ostatniej awarii wodociągu.  

Sołtys wsi mokra Karol Biskup  wnioskował o naprawę mostku na drodze Mokra – 

Brzeżnica. Mostek w obecnej chwili jest nieprzejezdny, stwarza niebezpieczeństwo.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił Ranking Gmin opracowany w czasopiśmie 

Wspólnota i tak Gmina Biała jako najbogatsza gmina zajmuje 6 miejsce w województwie  

Opolskim i 170 miejsce w kraju , natomiast najbardziej oszczędna gmina – 5 miejsce w 

województwie Opolskim i 78 w kraju.  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

Ad 11/ 

Przewodniczący Rady  zamknął obrady XXV  Sesji   Rady Miejskiej w Białej.   

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady                 

                                                                                                      

 

           Gabriela Prokopowicz                                                              Robert Roden 
 

 

 

 

 


