
Protokół Nr VI/2015  

VI Sesji Rady Miejskiej w Białej  

odbytej w dniu 31 marca 2015 r. 

 

 

Obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczą wszyscy radni  /stan rady 15 

radnych/. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

W obradach sesji uczestniczyli: Burmistrz Białej Edward Plicko, Zastępca Burmistrza , 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk, Sekretarz Gminy Grażyna Biały oraz Kierownik referatu 

Gospodarki Komunalnej Aleksandra Sokołowska. 

Następnie powitał wszystkich zebranych na sesji : zaproszonych gości i sołtysów. Listy 

obecności w załączeniu do protokołu. 

Sesja trwała od godz. 10 00 do godz. 1330. 

 

Porządek obrad obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

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

6. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej o stopniu zaspakajania pomocy i opieki 

społecznej w gminie Białą za 2014r.  

9. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Białej za 

2014r.     

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

11. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Biała za rok 2014  

12. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

1) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028; 

2) zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.; 

3) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów , wysokości 

wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;  

4) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;  

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2015r. ; 

7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała; 

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

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie gminy Biała; 

9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała;  



10) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

11) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne; 

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała;  

13) przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała;   

14) zmiany statutu Gminy Biała; 

15) zmieniającej Statut osiedla Nr 1 w Białej; 

16) utworzenia w gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.;  

17) przyznania  odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”; 

18) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Białej. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie. 

                                                                              

 

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2015r. został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

Burmistrz Białej Edward Plicko 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/ 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej  Gabriela Neugebauer przedstawiła  odpowiedzi 

na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej  

 

Ad 7/ 

 Interpelacje   zgłosili: 

Radny Leonard Peszel- 13 maja br. odbyła się wizja lokalna we wsi Śmicz z udziałem Pana 

Burmistrza. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem  jakie zostały podjęte  w tym 

zakresie działania?  

 

Radny Robert Roden – 18 grudnia 2014r. został złożony wniosek dotyczący remontu drogi w 

Chrzelicach. Remont drogi jest konieczny ze względu na bardzo zły jej  stan, który utrudnia 

poruszanie się po niej zarówno dzieciom  uczęszczającym do szkoły jak i wszystkim 

mieszkańców.  W związku z powyższy zwrócił się z zapytaniem , kiedy remont drogi będzie 

przeprowadzony 



Ad 8/  

 Informację  o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2014 

rok przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk . Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 9/ 

  Informację o działalności Stacji Caritas w Białej  przedstawiła Kierownik Stacji Caritas    

w Białej Pani Judyta Scholz.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Ad 10/ 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

 

Ad 11/ 

 

Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Biała za rok 2014 przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Obrady sesji opuścił radny Alfred Krupa. Wobec powyższego w obradach sesji uczestniczyło 14 

radnych 

 

Ad 12-1/ 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.30.2015 została podjęta. 



 

Ad 12-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015rok przedstawiła 

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

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI .31.2015  została podjęta. 

 

Ad 12-3/ 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów , 

wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.32.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 12-4/ 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.33.2015 została podjęta. 

 

 

 

 



Ad 12-5/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.34.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 12-5/ 

 

Projekt  uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2015 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI .35.2015  została podjęta. 

 

 

 

Ad 12-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała przedstawiła Podinspektor 

Maria Dryszcz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI .36.2015  została podjęta. 

 

Ad 12-7/ 



 

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. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.37.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 12-8/ 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy Biała przedstawiła Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje nie przedstawiały wypracowanego stanowiska z powodu wymiany projektu 

uchwały. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.38.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 12-9/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła Kierownik referatu Gospodarki 

Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.39.2015 została podjęta. 

 



 

Ad 12-10/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których 

powstają odpady komunalne przedstawiła Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i 

Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.40.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 12-11/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała przedstawiła Inspektor ds. 

planowania przestrzennego Grażyna Samitowska. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.41.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 12-12/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała 

Przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.42.2015 została podjęta. 

 



Obrady sesji opuściła radna Aneta Płachta, wobec powyższego w obradach uczestniczy 13 

radnych 

   

Ad 12-13/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Biała przedstawiła Sekretarz Gminy 

Grażyna Biały 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje w głosowaniu nie przyjęły  przedstawionego projektu uchwały  na wspólnym 

posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 4 radnych 

„ Przeciw” 9 radnych 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr VI.43.2015 nie  został podjęty. 

 

 

Ad 12-14/ 

Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Statut osiedla Nr 1 w Białej przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.43.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 12-15/ 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia w gminie Biała odrębnych obwodów głosowania 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 

2015r.przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI.44.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 12-16/ 



 Projekt uchwały w sprawie  przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i 

Gminy Biała” przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13  radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI .45.2015  została podjęta. 

 

Ad 12-17/ 

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białej przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria 

Moszczeńska 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na 

wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr VI .46.2015  została podjęta. 

 

Ad 13 / 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Białej Edward Plicko. 

 W odpowiedzi na zapytanie Pana Leonarda Peszel, Burmistrz Białej  poinformował że,  ze po 

wizji lokalne we Śmicz są do rozwiązania trzy główne problemy: wjazd do szkoły , który 

zostanie wyrównany przy robotach związanych z łataniem dziur na drogach gminnych. 

Natomiast do rozważenia i przeanalizowania jest problem stawu w Śmiczu i podmywanie asfaltu 

na skrzyżowaniu dróg za sklepem.  

 

W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie odnośnie remontu drogi we wsi Chrzelice  Burmistrz 

poinformował, że w trakcie remontu drogi Podzamcze w Chrzelicach będą również 

podejmowane kroki o naprawę wnioskowanej drogi.  

 

Ad 14/ 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Radny Damian Tarnowski  wnioskował o : 

 utwardzenie terenu pod koszami na szkło( dzwony) w miejscowościach naszej gminy. 

Dzwony stoją bezpośrednio na ziemi co uniemożliwia posprzątanie firmie odbierającej 

nieczystości potłuczonego szkła a rozsypanego na ziemi 

 naprawę dwóch studzienek kanalizacyjnych w Kolnowicach przy posesji nr 56. 

Studzienki są usytuowane w chodniku a ich pokrywy uległy zniszczeniu co stanowi 

zagrożenie dla pieszych. 



 wyczyszczenie kanalizacji burzowej w Kolnowicach począwszy od skrzyżowania z drogą 

powiatową w kierunku wioski po obu stronach drogi na odcinku około 300 m. Kręgi są 

zamulone i nie spełniają swojej funkcji jak i również powoduje to po większych opadach 

zalewanie asfaltu oraz chodników. 

 zalanie pęknięć w asfalcie na drodze w Kolnowicach np. smołą w ramach bieżącego 

utrzymania dróg gminnych. Asfalt jest popękany, co podczas opadów deszczu jak 

również mrozów powoduje niszczenie się tej nawierzchni. 

 

Sołtys Wsi Łącznik Dorota Małek  wnioskowała o: 

 remont mostku w ciągu ul. Skowrońskiego obok posesji Chełmecki i zabudowań posesji 

nr 16 . Przypory mostku z obu stron zawaliły się , dalsze korzystanie przez większe 

samochody grozi wypadkiem. Zagrożenie to zostało prowizorycznie zabezpieczone 

poprzez ogrodzenie i zaznaczenie taśmą. 

 Załatanie ubytków w jezdni na ul. Sportowej ( szczególnie obok posesji Nr 2 i 4) 

 wymianę znaku drogowego- „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”  ustawionego na 

drodze powiatowej relacji Mokra-Łącznik. Znak ustawiony w Mokrej wyblakł i drogą od 

strony Mokrej poprzez ul. Skowrońskiego w Łączniku jeżdżą samochody ciężarowe. 

 uzupełnienie ubytków w jezdni ul. Skowrońskiego w Łączniku. Zasypane jesienią ubytki 

szczególnie obok posesji Ernst frezowaną masą  nie spełniło swojej roli.  

 Załatanie ubytków na skrzyżowaniu dróg ul. Skowrońskiego i ul. Sportowej oraz 

Stawowej (obok posesji Robota) Skrzyżowanie stało się nie przejezdne dla samochodów 

osobowych.    

 

Przewodnicząca Osiedla w Białej Katarzyna Stroka  wnioskowała  o:  

 w związku z planowaną rozbudową oświetlenia ulicznego oraz rozbudową infrastruktury 

oraz poprawy bezpieczeństwa na ul. Opolskiej w Białej o zamontowanie barierek 

oddzielających przy chodniku na ul Opolskiej od szkoły do rynku. Zamontowanie 

barierek zwiększy bezpieczeństwo dzieci na odcinku szkoła- dom.  

 wnioskowała o udostępnienie mieszkańcom placu zabaw umiejscowionego na terenie 

kąpieliska miejskiego. Wniosek motywuje małym dostępem do tego typu obiektów 

przez mieszkańców ulic położonych od rynku w kierunku Prudnika. Ponadto obiekt ten 

mógłby być użytkowany przez gości przyjeżdżających na imprezy sportowe odbywające 

się na stadionie miejskim. Plac zabaw czynny jest zaledwie kilka tygodni w ciągu roku , 

co dla mieszkańców Białej jest niewystarczające. 

 

Sołtysi Gminy Biała złożyli wniosek o zwiększenie diet sołtysów za udział w sesji Rady 

Miejskiej w Białej. Prośbę motywują zwiększającymi się kosztami pełnienia funkcji sołtysa jak 

dojazdy , telefony etc.  

Wnioskowali również o podwyżkę wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Jan Smiatek Sołtys Wsi Olbrachcice  złożył wniosek następującej treści: 

„ Zwracam się z prośbą o utworzenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku Gminnego Centrum Kultury w Białej. Prośbę swą uzasadniam tym, że osób z 

orzeczeniem o niepełnosprawności jest coraz więcej i zasadnym jest wyznaczenie takiego 

miejsca przy budynku GCK w Białej.” 

 

Radna Gabriela Neugebauer   w związku z otrzymaną odpowiedzią dotyczącą nieposiadania 

dokumentacji na remont drogi Biała-  Pogórze   wnioskowała o przygotowanie dokumentacji na 

remont tejże drogi. Wniosek uzasadniła bardzo złym stanem  drogi oraz przygotowaniem się do 



wnioskowania o nowe środki unijne. Zaznaczyła również, że w poprzedniej kadencji Starosta 

obiecał, że remont tej drogi jest sprawą priorytetową.  

 

Radna Monika Wolna  wnioskowała o dokończenie remontu drogi powiatowej relacji Nowa 

Wieś Prudnicka – Gostomia oraz odcinaka drogi Nowa Wieś Prudnicka – Żabnik. Zaznaczyła , 

że na wnioskowanych odcinkach dróg są duże ubytki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego.  

 

Radny Leonard Peszel  złożył wniosek następującej treści: 

„W związku z fatalnym stanem nawierzchni drogi powiatowej  w Śmiczu , a szczególnie 

poboczy składam wniosek o przeprowadzenie naprawy i remontu tej drogi. 

Uzasadnienie: 

Liczne ubytki w nawierzchni , poszarpane i dziurawe pobocza stwarzają zagrożenie dla 

kierowców, a także często uniemożliwiają mieszkańcom wjazdy do ich posesji. W imieniu 

mieszkańców proszę o również o dalszą budowę chodnika. Obecnie chodniki to połamane i 

chwiejące się płyty, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych, a szczególnie osób starszych. 

Zarówno zły stan drogi i chodników uniemożliwiają jazdę rowerem a także spacery z dziećmi w 

wózkach.” 

 Patryk Bania  wnioskował o  wyjaśnienie sprawy budowy boiska w parku. Zaznaczył, że w 

innych gminach boiska Orliki powstały a w naszej gminie złożony projekt budowy Orlika nie 

przeszedł. Zwrócił się z zapytaniem kto wcześniej zadecydowała , że boisko Orlik miało powstać 

w parku , skoro teren jest ciężki do inwestycji. Zaznaczył, że mieszkańcy mają prawo znać 

przyczynę nie powstania w gminie Biała Orlika.  

 

 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 13/ 

 

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

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Robert Roden 

 

 


