
Protokół Nr VII/2015  

VII Sesji Rady Miejskiej w Białej  

odbytej w dniu 30 kwietnia  2015 r. 

 

 

Obrady VII 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 

Dagmara Duchnowska,  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. 13
30

. 

 

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 w dniu 27 marca 2015r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej / druk Nr 1/ 

9. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej/ druk Nr 2/ 

10. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

Biała  / druk Nr 3/ 

11. Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r. /druk  

Nr 4/ 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

ścieków na terenie miasta i gminy Biała /druk Nr 5/ 

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; / druk Nr 6/ 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na realizację zadania                    

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji  Dobroszewice – Olszynka                    

w miejscowości Józefów”/ druk Nr 7/ 

4) zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;/druk Nr 8/ 

5) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028; / druk 

Nr 9/ 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2015 r.; /druk Nr 10/  

7) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Biała; / druk Nr 11/ 

8) zaopiniowania projektu aglomeracji Biała; /druk Nr 12/ 



9) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała; / druk 

Nr 13/ 

10) obwieszczenia o sprostowanie błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Białej                  

z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2015 r. / druk Nr 

14/ 

11) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Białej na 2015 r. / druk Nr 15/ 

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała. / druk Nr 16/ 

13) przystąpienia Gminy Biała do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów 

Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego. / druk Nr 17/ 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie. 

                                                                              

 

Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  w pkt 12 ppkt 12 i 13 tj.                                                                            

12) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała. / druk Nr 16/ 

13) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Lokalnej Grupy Działania 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego. / druk Nr 

17/ 

Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli wnioskowane ppkt do porządku obrad. 

 

Następnie Przewodniczący rady ponownie przedstawił porządek obrad wraz z 

wnioskowanymi zmianami  

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad  VIII sesji Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 31 marca  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 Oświaty…  Elżbieta Malik  przedstawiła  odpowiedzi na  

wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej  

 

Ad 7/ 

 Interpelacje   zgłosili: 



Radna Elżbieta Malik  - dlaczego w przyszłym roku szkolnym  w Gimnazjum w Białej nie 

zostanie utworzona klasa sportowa  oraz czy będzie działało przy gimnazjum szkolne koło 

sportowe ? 

 

Ad 8/ 

 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Biała przedstawiła 

Kierownik OPS Lila Krawczyk  

 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 9/  

Informację o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej przedstawił Prezes 

Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Władysław Podróżny.  

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 10/ 

 

Informację dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska.  

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 11/ 

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r. 

przedstawiła Zastępca Burmistrza Dagmara Duchnowska.  

 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 12-1/ 

 

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

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska.  

 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 „  1 radny 

Uchwała Nr VII.47.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 12-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.48.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-3/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu 

na realizację zadania    „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji  Dobroszewice – 

Olszynka  w miejscowości Józefów”  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.49.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Białej tj. Gospodarcza i Rolna…  wyraziły 

pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na posiedzeniach   

Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

Komisja Oświaty… wnioskowała o wycofanie  środków na  dofinasowanie dożynek w 

Solcu oraz środków na dokumentację budowy własnej oczyszczalni ścieków. 

Robert Roden zwrócił uwagę ze 2 mln. zł na realizację zadania na lata 2016 -2017 jest 

dużym obciążeniem budżetu gminy. Wobec powyższe jak wygląda zdolność kredytowa ? 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że realizując zadanie związane z 

oczyszczalnią ścieków zwiększy się wskaźnik zadłużenia ale zostanie to przesunięte w czasie, 

a pozostałe zadania będą realizowane. 

 



Robert Roden – dopatruję się niecelowości zadania budowy oczyszczalni ścieków w 

kontekście realizacji Strategii Rozwoju Gminy Biała, gdzie nie ma zapisu o budowie 

oczyszczalni ścieków. Zauważył , że obecnie gospodarka ściekami jest  zabezpieczona 

zgodnie ze strategią. Zauważył, że w chwili obecnej nic nie mów się o zabezpieczeniu 

mieszkańców w sołectwach w gminie Biała w zakresie gospodarki ściekami, oraz nie było 

konsultacji z mieszkańcami i radnymi. Uznała, że jest to zbyt szybka decyzja. 

 

Burmistrz Białej Edward Plicko przyznał, że w chwili obecnej przyjęte rozwiązania z 

zakresu gospodarki ściekami są realizowane zgodnie ze strategią Rozwoju  Gminy Biała i 

zgodnie z zawartą umową z Zakładem Ustronianka w Białej. Stwierdził, że zapoznał się z 

umową i cena  netto 5,50 za m
3
 ścieków jest zbyt wysoka, i w przyszłości wpłynie to na zbyt 

wysoką cenę w granicach 12 do 14 zł. . Stwierdził, że w 2017r. kiedy każdy mieszkaniec 

będzie zobligowany do odprowadzania ścieków cena podwoi się. Zaznaczył, że temat budowy 

oczyszczalni ścieków został zaniedbany przez poprzednią ekipę w latach 2007 – 2013 , gdzie 

można było uzyskać 80% dofinansowania. Wykorzystał tę sytuację Zakład Ustronianka w 

Białej, a my obecnie stajemy przed trudnym problemem. 

Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku do końca IV kwartału na nowy nabór na 

lata 2015 – 2018 i jest to ostateczny nabór. Wobec powyższego istnieje wymóg sporządzenia 

stosownej dokumentacji do końca września. Jest zdania ,że należy bezwzględnie wykorzystać 

tę ostatnią szansę i otrzymania dotacji finansowej na budowę własnej oczyszczalni. 

 

W dalszej wypowiedzi nawiązał do niezrealizowanego projektu termomodernizcji 

budynku szkoły w Białej , który pochłonął 160 tyś. zł , a realizowany jest w tym temacie 

nowy projekt za kolejne 50 tyś. zł.  

Nie został zrealizowany projekt budowy „Orlika” za 50 tyś. zł. 

W budynku Urzędu dokonano 7 lat temu remont sali widowiskowej kosztem 500 tyś zł, 

natomiast ekspertyzy wykazują bardzo zły stan techniczny stropu. 

Również stan mieszkań komunalnych o czym się nie mówi jest w bardzo zaniedbanym stanie. 

 

Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Władysław Podróżny przedstawił, krótką 

informację o stanie finansowym spółki . Zaznaczył, że realizując zadanie budowę 

oczyszczalni ścieków przez spółką jako zadanie powierzone przez Gminę Biała ,istnieje 

możliwość uruchomienia kredytu w związku z dużymi zdolnościami kredytowymi spółki. 

Zaznaczył, że w przypadku realizacji tego zadania przez Spółkę istnieje możliwość 

odzyskania 1 mln. Zł jako zwrot. VAT-u. 

Podkreślił, że Spółka  przy wsparciu Gminy jest w stanie zrealizować w pełni to zadanie. 

 

 Radna Elżbieta Malik poinformowała, że radni klubu nie są przeciwni realizacji tego 

zadania , jednakże do tej pory nie  przedstawiono w tej sprawie żadnych konkretów popartych 

solidnymi kalkulacjami i analizami finansowymi. Jeżeli w ciągu miesiąca takie zostaną 

przedstawione Rada jest  w stanie zebrać się w tym czasie i podjąć stosowaną decyzję. 

 

 Radny Robert Roden zauważył , że koszt 2 zł za 1 m
3
 bez amortyzacji i kosztów 

dodatkowych jest nierealny i popiera zdanie radny Elżbiety Malik. 

 

 Radny Tarnowski Damian poruszył temat tegorocznych dożynek w Solcu, powiedział, 

że Burmistrz stwierdził że uprosił wieś Solec o organizację dożynek z uwagi na brak chętnych 

i wyasygnował na ten cel kwotę 80 tyś zł. Natomiast będąc na zebraniu w Prężynie uzyskał 

informację ,że wieś ta zgłaszała chęć organizacji za kwotę 75 tyś .zł.  



Zaznaczył że przeznaczone dodatkowe środki dla organizatora dożynek na plac zabaw przy  

przedszkolu można przekazać dyrektorowi szkoły jako gospodarzowi obiektu 

 

 Burmistrz powiedział, że jeżeli dzisiaj cofniemy dodatkowe środki to istnieje poważne 

zagrożenie wycofania się z organizacji dożynek wsi Solec. Dodatkowe środki przeznaczone 

na organizację dożynek mają być wydatkowane przy przedszkolu w Solcu gdzie placówka ta 

jest niedofinansowana i przy dużej deklaracji pomocy ze strony mieszkańców 

 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że w latach ubiegłych każdy z organizatorów 

dożynek w latach poprzednich otrzymał dodatkowe środki w podobnej wysokości. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 

1) Wniosek o wycofanie w budżecie kwoty na opracowanie dokumentacji na 

oczyszczalnię ścieków  

„ Za” głosowało 9 radnych 

„ Przeciw” 6 radnych 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

2) Wniosek o wyłączenie dodatkowych środków dla organizatora dożynek  

„ Za” głosowało 9 radnych 

„ Przeciw” 6 radnych 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Na podstawie głosowania wnioski zostały przyjęte.  

 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z 

uwzględnieniem przegłosowanych wniosków.. 

„ Za” głosowało 9radnych 

„ Przeciw” 4 radnych 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr VII.50.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała 

na lata 2015-2028  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały zawiera 

autopoprawki Burmistrza. 

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Białej tj. Gospodarcza i Rolna…  wyraziły 

pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na posiedzeniach   

Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

Komisja Oświaty… wnioskowała o wycofanie  środków na  dofinasowanie dożynek w 

Solcu oraz środków na budowę własnej oczyszczalni ścieków. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski: 

 

„ Za” głosowało 9 radnych 

„ Przeciw” 6 radnych 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 9  radnych 



„ Przeciw”  6 radnych 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.51.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-6/ 

Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

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

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.52.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-7/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Biała  przedstawiła Podinspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota.  

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.53.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-8/ 

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Biała;  

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska.  

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.54.2015 została podjęta. 

 

 

 



Ad 12-9/ 

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Biała przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska. 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.55.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-10/ 

Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia o sprostowanie błędu pisarskiego w 

uchwale Rady Miejskiej w Białej   z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy 

Biała na 2015 r. przedstawiła Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Gabriela prokopowicz  

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.56.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-11/ 

Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r. przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna 

Biały 

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.57.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-12/ 

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała. przedstawiła  

Komisje wyraziły p Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

Publicznych Aleksandra Sokołowska.  

Pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane na posiedzeniach  

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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.58.2015 została podjęta. 

 

Ad 12-13/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Lokalnej Grupy Działania 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego przedstawiła 

Zastępca Burmistrza Dagmara Duchnowska.  

Komisje wyraziły pozytywne stanowisko do przedstawionego projektu  wypracowane 

na posiedzeniach  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 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr VII.59.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 14/ 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radna Joanna Słowińska  wnioskowała o zwrócenie się do Gminy Korfantów w sprawie 

likwidacji dzikiego wysypiska śmieci, które znajduje się między miejscowościami Grabina – 

Piechocice. Dzikie wysypisko usytuowane jest 10 m. od drogi powiatowej i w ostatnim czasie 

wzrosła ilość wysypywanych śmieci. Zwróciła uwagę, że zasadnym byłoby monitorowanie 

miejsca, ustawienie tablicy z zakazem wysypywania śmieci.  

 

Radny Robert Roden wnioskował o: 

 pozyskanie większej ilości przedsiębiorstw posiadających koncesję na wywóz 

nieczystości płynnych z terenu naszej gminy.  

Uzasadnienie : większa ilość przedsiębiorstw może wpłynąć na konkurencyjność w/w usług i 

obniżenie ceny  wywozu 1 
m3

 ścieków na terenie naszej gminy.  

 Zorganizowanie spotkania w miejscowości Chrzelice w godzinach popołudniowych z 

udziałem mieszkańców a urbanistą, konserwatorem zabytków oraz pracownikiem 

merytorycznym Urzędu ds. Planowania przestrzennego. 

Uzasadnienie: w związku z kolejnym przedłużeniem terminu realizacji planu 

zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy oczekują pełnej informacji  w tym temacie 

oraz wnioskują o przekazanie szczegółów związanych z kompetencjami konserwatora 

zabytków jakie posiada w kwestii ingerencji w decyzje administracyjne dotyczące 

miejscowości Chrzelice.  

Radna Gabriela Neugebauer zam. Pogórze 27  wnioskowała o wyczyszczenie na drodze 

powiatowej przepustu drogowego biegnącego przez drogę obok posesji nr 135. Przepust jest 

niedrożny przez co zalewana jest piwnica właścicielki posesji 135. 



 

Radna Joanna Słowińska zam. Grabina 49 wnioskowała o: 

 naprawę cząstkową drogi powiatowej Białą – Korfantów  w miejscowości Kolonia Otocka 

naprzeciw posesji 131. Ubytki w nawierzchni zagrażają bezpieczeństwu .  

przeprowadzenie analizy finansowej uruchomienia własnej oczyszczalni ścieków. 

 

Radna Maria Moszczeńska zam.  Łącznik ul Świerczewskiego 7 wnioskowała aby w 

trakcie łatania ubytków masą mini – asfaltową na gorąco , które planowane są do wykonania 

do końca lipca 2015. w miejscowości Łącznik  na ul. Skowrońskiego. Usunąć pobocza przy 

tejże drodze. Pobocza są wyższe od powierzchni jezdni co powoduje brak odpływu wód 

opadowych  i wypłukiwanie dziur w jezdni  

Burmistrz Białej Edward Plicko podziękował opozycji za głosowania i prosił o wskazanie 

nowego organizatora gminnych dożynek w gminie Biała w 2015 r.  Poinformował również , 

że audyt w sprawie oczyszczalni ścieków zostanie przeprowadzony jeżeli jego koszt będzie 

niższy niż 50 ty. Zł 

Sołtys wsi Śmicz Barbara Wilczak – Jeżeli Solec nie będzie organizatorem dożynek to jako 

sołtys wsi Śmicz zgłasza chęć organizacji dożynek.  

Akces organizacji dożynek zgłosił również sołtys wsi Nowa Wieś Prudnicka Alfred Brajer. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla w Białej Katarzyna Stroka zwróciła się po otrzymaniu 

odpowiedzi na zgłoszony wniosek w sprawie otwarcia placu zabaw w Białej przy basenie o 

ponowne rozważenie otwarcia placu zabaw w jak najszybszym czasie , a nie dopiero po 

okresie letnim.   

Burmistrz podtrzymał swoje stanowisko , że po okresie letnim zostanie wydzielony teren na 

otwarcie placu zabaw przez cały rok, a obecnie zostanie otwarty plac zabaw po otwarciu 

basenu. 

Patryk Bania zabierając głos stwierdził, że gmina Biała powinna mieć swoją własną 

oczyszczalnię ścieków. Nie powinna Gmina korzystać z prywatnej oczyszczalni ścieków. 

Zwrócił się z zapytaniem  kto personalnie stoi za decyzją podłączenia kanalizacji sanitarnej 

do prywatnej oczyszczalni ścieków? 

Przewodniczący Rady Robert Roden odpowiadając na zapytanie Pana Patryka Bania , że za 

wszelkie decyzje oczyszczalni ścieków odpowiada burmistrz. 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 13/ 

 

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

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Robert Roden 

 

 

 


