
Protokół nr III/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 18 grudnia  2014 r. 

 

 

 Obrady III 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. 1000 i trwała do godz. 1140. 

 

Ad 2/ 

Porządek sesji obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów  z  I i II sesji Rady Miejskiej w Białej . 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) ustalenia przedmiotu działania  komisji stałych Rady Miejskiej w Białej./ druk Nr 1/ 

2) ustalenia składów liczbowych  komisji stałych Rady Miejskiej w Białej. / druk Nr 2/ 

3) wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej. / druk Nr 3/ 

4) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i 

Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej. / druk Nr 4/ 

5) wyboru Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa      

i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej. /druk Nr 5/ 

6) wyboru Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej./ druk Nr 6/ 

7) ustalenia  składu osobowego  Komisji Gospodarczej./ druk Nr 7/ 

8) ustalenia składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych           

i Porządku Publicznego./ druk Nr 8/ 

9) ustalenia  składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki    Żywnościowej, 

Leśnictwa  i Ochrony Środowiska./ druk Nr 9/ 

10) ustalenia  składu osobowego  Komisji Rewizyjnej./ druk nr 10/ 

11) wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua 

Silesia”. / druk Nr 11/ 

12) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej. / druk Nr 12/ 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8.Wolne wnioski. 

9. Zakończenie. 
 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. 

 

 

Ad 3/ 

 Protokoły z I i II sesji Rady zostały przyjęte przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

 

 



Ad 4/ 

Burmistrz Białej Edward Plicko złożył informację   o swojej  działalności w okresie między 

sesjami. 

 

Ad 5/ 

 

Interpelacje i zapytania nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 6 – 1/ 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu 

działa Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej.  Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz § 74 ust 2 Statutu Gminy Biała Rada Ustala przedmiot działania poszczególnych 

komisji stałych  zaznaczyła, że autopoprawką wprowadza się dodatkowy zapis w przedmiocie 

działania komisji oświaty w punkcie zatrudnienie należy dopisać i bezrobocia. 

 

Następnie przedstawiła przedmiot działania poszczególnych komisji i tak: 

 

przedmiot działania Komisji Gospodarczej : 

 planowania przestrzennego 

 planowania społeczno – gospodarczego i budżetu 

 podatków i opłat lokalnych 

 gospodarowania mieniem komunalnym 

 inwestycje 

 utrzymanie dróg gminnych, ulic, mostów i organizacji ruchu drogowego 

 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

 komunalnego budownictwa mieszkaniowego 

 gospodarki lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi 

 gospodarki terenami 

 targowisk 

 cmentarzy komunalnych 

 promocja gminy – pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla gminy 

 

przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego : 

 oświaty i wychowania w tym szkół podstawowych , gimnazjów przedszkoli i innych 

placówek oświatowo – wychowawczych 

 kultury w tym bibliotek publicznych i innych placówek upowszechniania kultury 

 ochrony zabytków 

 kultury fizycznej, rekreacji i sportu 

 ochrony zdrowia 

 pomocy społecznej 

 zatrudnienia 

 porządku publicznego 

 ochrony przeciw pożarowej 

 przestrzegania zasad współżycia społecznego 

 ochrony mienia społecznego 

 

przedmiot działania Komisji Rolnictwa, Gospodarki  Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska : 



 gospodarki  gruntami 

 gospodarki leśnej i łowieckiej 

 zaopatrzenia wsi w wodę 

 produkcji rolnej 

 skupu produktów rolnych 

 zieleni komunalnej i zadrzewień 

 usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 

 utrzymania czystości i porządku estetycznego 

 wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych 

 współpracy z samorządami mieszkańców wsi i osiedli 

 

Radni nie wnieśli uwag o przestawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedmiotu działania 

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej . 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr I.3.2014 w w/w sprawie. 

 

 

Ad 6-2/ 

  

 Sekretarz Gminy przedstawiła  projekt uchwały w sprawie ustalenia składów 

liczbowych komisji stałych Rady Miejskiej w Białej.  Poinformowała, że zgodnie z art. art.21 

ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i § 72 ust.1 Statutu Gminy 

Biała Rada na pierwszej sesji po wyborach w drodze uchwały ustala skład liczbowy komisji 

stałych. 

 

 

Radny Leonard Peszel zaproponował, aby Komisja Gospodarcza, Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisja  Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej , 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja  Rewizyjna  działały tak jak w poprzedniej 

kadencji  tj. w składzie pięcioosobowym. 

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania przyjęli jednogłośnie uchwałę Nr I.4.2014             

w sprawie ustalenia składów liczbowych komisji stałych Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

Ad 6-3/   

 

 W dalszym porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Robert Roden  przystąpił do 

realizacji punktów  dotyczących  wyboru  przewodniczących stałych komisji  Rady Miejskiej w 

Białej.  

Sekretarz Gminy poinformowała, godnie z art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym  i § 22 ust.1 Statutu Gminy Biała Rada najpóźniej na drugiej sesji 

nowej kadencji wybiera Przewodniczących stałych komisji Rady  z nieograniczonej listy 

kandydatów zgłoszonych przez radnych , w drodze głosowania jawnego. Uzasadnienie to ma 

odniesienie do wszystkich komisji oprócz komisji Rewizyjnej. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Leonard Peszel zgłosił jako kandydatkę  na przewodniczącą  

Komisji Gospodarczej radną  Gabrielę Neugebauer,  która wyraziła  zgodę na kandydowanie do 

w/w funkcji. 

 



Więcej kandydatur nie zgłoszono i przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy 

zgłaszania kandydatur 

Jednogłośnie przyjęto zamknięcie listy. 

   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

W głosowaniu udział brało 15 radnych.  

„ za” głosowało 15 radnych  

„ przeciw”  nie było 

„ wstrzymujących”  się nie było 

Radni  podjęli uchwałę Nr I.5.2014 w w/w sprawie. 

 

 

Ad 6-4/   

Wiceprzewodniczący Rady  Leonard Peszel  zgłosił jako kandydata na przewodniczącą 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego radną Elżbietę 

Malik. 

Radna Elżbieta Malik  wyraziła  zgodę na kandydowanie do w/w funkcji. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono i Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy 

zgłaszania kandydatur 

Jednogłośnie przyjęto zamknięcie listy. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego. 

 

W głosowaniu udział brało 15 radnych.  

„ za” głosowało 15 radnych  

„ przeciw”  nie było 

„ wstrzymujących”  się nie było 

Radni  podjęli uchwałę Nr I.6.2014 w w/w sprawie. 

 

Ad 6-5/   

Wiceprzewodniczący Rady  zgłosił jako kandydata na przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska radnego Alfreda 

Krupa, który wyraził zgodę na kandydowanie do w/w funkcji. 

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono i Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy 

zgłaszania kandydatur 

Jednogłośnie przyjęto zamknięcie listy. 

 

 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

 „ za’ głosowało 15 radnych  

„ przeciw” nie było 

„ wstrzymujący się” nie było 

Radni  podjęli uchwałę Nr I.7.2014 w w/w sprawie. 



 

 

Ad 6-6/   

Wiceprzewodniczący Rady Leonard Peszel  zgłosił jako kandydatkę  na 

przewodniczącą  Komisji Rewizyjnej radną Marię Moszczeńską,  która wyraziła zgodę na 

kandydowanie do w/w funkcji. 

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono i Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy 

zgłaszania kandydatur 

Jednogłośnie przyjęto zamknięcie listy. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej . 

 „ za” głosowało 15 radnych  

„ przeciw” nie było 

„ wstrzymujący się” nie było 

Radni  podjęli uchwałę Nr I.8.2014  w w/w sprawie. 

  

 

Ad 6-7 / 

 

 Sekretarz Gminy Grażyna Biały  poinformowała,  że zgodnie z art.21 ust.1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    i § 72 ust.2 Statutu Gminy Biała Rada najpóźniej 

na drugiej sesji po wyborach przewodniczących komisji, Rada podejmuje uchwały określające 

składy osobowe komisji. Propozycje do składów osobowych komisji przedstawia Radzie 

przewodniczący komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer  przedstawiła następujące 

propozycje składu  osobowego  Komisji Gospodarczej : 

1. Gabriela Neugebauer - przewodniczący 

2.  Czerwiński Jacek   - członek 

3. Lidia Cziomer  -członek 

4. Robert Roden  - członek 

5. Joanna Słowińska  - członek 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy zgłaszania kandydatur 

Jednogłośnie przyjęto zamknięcie listy. 

 

Zaproponowane  przez przewodniczącą  Komisji Gospodarczej osoby do składu   Komisji 

Gospodarczej wyraziły zgodę na pracę w tejże komisji.  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej. 

„ za” głosowało 15 radnych  

„ przeciw” nie było 

„ wstrzymujący się” nie było 

 

Uchwała Nr I.9.2014 w w/w  sprawie została podjęta jednogłośnie.  

 

 



Ad 6-8/ 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego  Elżbieta Malik  przedstawiła  następujący skład osobowy komisji: 

1.    Elżbieta Malik  - przewodniczący  

2. Maria Moszczeńska - członek 

3. Leonard Peszel - członek 

4. Aneta Płachta   - członek 

5. Damian Tarnowski - członek 

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy zgłaszania kandydatur 

Jednogłośnie przyjęto zamknięcie listy. 

 

 

Zaproponowane  przez przewodnicząca  Komisji Oświaty... osoby do składu  komisji  wyraziły 

zgodę na pracę w tejże komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie ustalenia składu  osobowego Komisji Oświaty.... 

„ za” głosowało 15 radnych  

„ przeciw” nie było 

„ wstrzymujący się” nie było 

 

Uchwała Nr I.10.2014 w w/w  sprawie została podjęta jednogłośnie.  

 

 

  

Ad 6-9/  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej , Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Pan Alfred Krupa   przedstawił następujący skład osobowy  komisji: 

 

1.   Alfred Krupa   - przewodniczący 

2.   Adrian Harnys - członek 

3.   Roman Barysz - członek 

4. Monika Wolna - członek 

5. Karol Biskup  - członek 

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy zgłaszania kandydatur 

Jednogłośnie przyjęto zamknięcie listy. 

 

Zaproponowane  przez przewodniczącego Komisji Rolnictwa .... osoby do składu  tejże komisji  

wyraziły zgodę na pracę w tejże komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa... . 

„ za” głosowało 15 radnych  

„ przeciw” nie było 

„ wstrzymujący się” nie było 

 

Uchwała Nr I.11.2014 w  w/w sprawie została podjęta jednogłośnie.  

 



  

Ad 6-10/  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska  przedstawiła następujący skład 

osobowy  komisji: 
 

1.   Maria Moszczeńska  - przewodnicząca 

2. Lidia Cziomer  - członek 

3. Gabriela Neugebauer - członek  

4. Joanna Słowińska - członek 

5. Aneta Płachta  - członek 
 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy zgłaszania kandydatur 

Jednogłośnie przyjęto zamknięcie listy. 
                                     

Zaproponowane  przez przewodniczącą   Komisji Rewizyjnej  osoby do  składu Komisji 

Rewizyjnej wyraziły zgodę na pracę w tejże komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań , wobec czego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

 

 „ za” głosowało 15 radnych  

„ przeciw” nie było 

„ wstrzymujący się” nie było 

 

 

Uchwała Nr I.12.2014 w /w sprawie została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad 6-11/ 

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 2014 

– 2018. 

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  

Jako kandydaci do Związku zostali zgłoszeni: 

Radna Gabriela Neugebauer zgłosiła kandydaturę Roberta Roden jako osobę kompetentną i 

doświadczonego radnego. 

Radny Roman Barysz  zgłosił kandydaturę Jacka Czerwińskiego  jako osobę kompetentną 

założyciela Związku i długoletniego Przewodniczącego Związku.. 

Radny Damian Tarnowski zgłosiła kandydaturę Leonarda Peszel  jako osobę kompetentną i 

doświadczonego radnego. 



 Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie jako przedstawiciele Związku Aqua 

Silesia.  

Przewodniczący poddała pod głosowanie poszczególne kandydatury: 

 

Robert Roden „za” głosowało 9 radnych 

 

Jacek Czerwiński„za” głosowało 6 radnych 

 

Leonard Peszel „za” głosowało 10 radnych 

 

Przewodniczący Rady na podstawie wyników głosowania stwierdził, że jako przedstawiciele 

do Związku weszli  Roden Robert i Leonard Peszel. 

 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  1 radny 

 

Uchwała Nr I.13.2014 w /w sprawie została podjęta. 

 

Ad  6-12/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Wynagrodzenie dla burmistrza   ustala w drodze uchwały 

Rada Miejska zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym(Dz.U z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)  oraz art.  8 ust.2  ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2014 r. poz. 1202) 

Wysokość wynagrodzenia  ustala się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia   

18 marca 2009r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U.  

z 2013 r.  poz. 1050 i poz. 1218  oraz z 2014 r. poz. 958) 

Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia  zawiera  I Tabelę  stanowiska wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast”, 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 

maksymalny poziom dodatku funkcyjnego  1900 zł 
Ponadto zgodnie z § 6 cytowanego wyżej  rozporządzenia, burmistrzowi przysługuje dodatek 

specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  funkcyjnego. 

 

Jednocześnie zgodnie  z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2010 r. o pracownikach  

samorządowych , pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę .  

Stosownie do art. 38 ust. 1 dodatek za wieloletnią pracę  przysługuje po 5 latach pracy w 

wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 

1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia   20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego.   

Burmistrzowi przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 20% , gdyż zostały 

przedstawione przez Burmistrza dokumenty stwierdzające pracę na gospodarstwie rolnym 

swoich rodziców a następnie pracę na gospodarstwie przejętym po swoich teściach.  

 



Radny Leonard Peszel wnioskował o następującą wysokość wynagrodzenia   burmistrza: 

1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  5.000,00. zł, 

2) dodatek funkcyjny  40%  -   w kwocie  1.300,00 zł, 

3) dodatek specjalny w  wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, tj. w kwocie  1.890,00  zł, 

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

w kwocie  1.000,00.zł. 

 Więcej propozycji nie zgłoszono. 

Następnie  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw”  1 radny 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr I. 14.2014 została podjęta. 

 

Ad 7/ 

Odpowiedzi na interpelacje nie było , gdyż nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 8/ 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radny Robert Roden  wnioskował: 

 instalację dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrzelice w miejscu 

wskazanym w załączniku mapowym tj. przy drodze powiatowej pomiędzy przystankiem 

PKS a zabudowaniami gospodarczymi RSP 

 remont dróg gminnych gruntowych znajdujących się w centrum miejscowości Chrzelice 

poprzez ich utwardzenie asfaltem, kostką lub inną trwałą nawierzchnią, a doraźnie o ich 

remont poprzez niwelację dziur i nierówności. Drogi przedmiotowe zostały wskazane na 

załączonych mapach poglądowych. 

 wnioskował o zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Chrzelice w miejsce 

wyeksploatowanego samochodu. Jednostka OSP w Chrzelicach jest jedną z dwóch 

należących do Krajowego Systemu Ratownictwa. Jej lokalizacja jest najbliższa 

największemu kompleksowi leśnemu gminy. Na jej wyposażeniu jest wóz strażacki z 

1971r. – 43 letni. Jest mocno wyeksploatowany i stanowi wręcz zagrożenie dla zdrowia 

strażaków ochotników. Utrzymywany jest jeszcze w eksploatacji dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu druhów ochotników. Prosi o potraktowanie tego wniosku jako 

priorytetowego dla bezpieczeństwa ludności gminy.  

 

 

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała o wycinkę 1 szt. topoli na drodze wojewódzkie 

Nr W 407j tj. w stronę Jamki po lewej stronie od Pogórza. Drzewo to jest w dość dużej części 

przegnite i zagraża bezpieczeństwu.  

 

Sołtys Wsi Nowa Wieś Prudnicka Alfred Brajer   wnioskował o zakończenie remontu drogi 

powiatowej Nr P 1281 O w kierunku Żabnika. 

 

Obecny na sesji Partyk Bania złożył wniosek dotyczący możliwości nagrywania Sesji Rady 

Miejskiej w Białej szeroko go uzasadniając. 

 

Następnie Przewodniczący Rady i Burmistrz Białej złożyli życzenia Świąteczne.  



Radna Elżbieta Mali zaprosiła wszystkich obecnych na sesji na koncert kolęd , który odbędzie 

się 28 grudnia w Kościele w Białej.  

 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 9/ 

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

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 

  

 


