
 

Protokół Nr XIII/2016 

XIII Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 26 lutego 2016 r. 

 

 

Obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 14 radnych  /stan rady 15 

radnych/. Nieobecny usprawiedliwiony Alfred Krupa.  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. 10 
00

 do godz. 12
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  posiedzeniach  komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Białej w miesiącu grudniu  2015 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

       Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok   

       2015  / druk Nr 1/ 

10. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) zmian  budżetu Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 2/ 

2) w sprawie zmiany   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata                  

2016 – 2028; / druk Nr 3/ 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla 

Gminy Biała na 2016 rok; / druk Nr 4/ 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania               

„ Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała – Laskowiec w 

miejscowości Olbrachcice” / druk Nr 5/ 

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania              

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w 

miejscowości Józefów” / druk Nr 6/ 

6) określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała / druk Nr 7/ 

7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2016 

rok.     / druk Nr 8/ 

8) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2016          

/ druk Nr 9/ 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 rok.      

/ druk Nr 10/ 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie 



 

Burmistrz Białej Edward Plicko wnioskował o ujęcie do porządku obrad w pkt. 10  ppkt 9 tj. 

podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze., oraz jako pkt 3  

informację Komendanta Powiatowego Policji dotyczącą mapy zagrożenia w Gminie Biała. 

 

Zaproponowane zmiany zostały jednogłośnie przyjęte.  

 

Przewodniczący Rady ponownie przedstawił porządek obrad 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji dotycząca mapy zagrożenia w Gminie 

Biała. 

4. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji. 

5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

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

7. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na  posiedzeniach  komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Białej w miesiącu grudniu  2015 r.  

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

       Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok   

2015 / druk Nr 1/ 

10. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zmian  budżetu Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 2/ 

2) w sprawie zmiany   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata                  

2016 – 2028; / druk Nr 3/ 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla 

Gminy Biała na 2016 rok; / druk Nr 4/ 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania               

„ Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała – Laskowiec w 

miejscowości Olbrachcice” / druk Nr 5/ 

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania              

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w 

miejscowości Józefów” / druk Nr 6/ 

6) określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała / druk Nr 7/ 

7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2016 

rok.     / druk Nr 8/ 

8) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2016          

/ druk Nr 9/ 

9) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze / druk Nr 11/ 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 rok.      

/ druk Nr 10/ 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie. 

                                                                     

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi 

zmianami 

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 



 

Ad 3/ 

 

 Informacja Komendanta Powiatowego Policji dotycząca mapy zagrożenia w Gminie 

Biała została przedstawiona przez Pełniącego Obowiązki Komendanta  Powiatowego Policji 

Pana Krzysztofa Urban. 

Sołtys wsi Krobusz Jacek Niedorozow  wnioskował do Komendanta o: 

 spowodowanie ustawienia znaku ograniczającego prędkość do 40 km/h na odcinku 

przez wieś Krobusz.  

 ustawienie znaku – kontrola radarowa 

 zwrócenie uwagi na pojazdy przewożące słomę 

 

Sołtys wsi Łącznik Małek Dorota zwróciła uwagę na zabłocony i zanieczyszczony wyjazd z 

wyrobiska żwiru na drogę w kierunku Łącznika oraz drogę wojewódzką.  

 

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer – zwrócił uwagę na głębokie pobocza  na odcinku drogi 

Wilków - Mionów stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym 

 

Radny Roman Barysz zwrócił się z zapytaniem czy można wyegzekwować prawo o 

możliwości korzystania przez rolników z ksera dokumentu Prawa Jazdy i Dowodu 

Rejestracyjnego  

 

Komendant Policji poinformował, że wszystkie zgłoszone uwagi zapisano i zostaną 

przekazane do realizacji.  

Dalej wyjaśnił, że nie ma możliwości prawnej do korzystania z ksera dokumentów prawa 

jazdy i dowodu rejestracyjnego . W Polsce obowiązuje posiadanie oryginału dokumentu.  

  

Ad 4/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w  dniu  23 grudnia 2015 r.  został przyjęty 

bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 5/ 

 Burmistrz Białej  przedstawił  informację o swojej pracy w okresie między sesjami. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad 6/  

 

Burmistrz Białej  przedstawił  odpowiedzi na zgłoszone interpelacje , wnioski i 

zapytania na poprzedniej sesji.  

 

Ad 7/ 

 

Przewodnicząca Komisji  Oświaty… Elżbieta Malik  przedstawiła  odpowiedzi na  

wnioski zgłoszone na  posiedzeniach  Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej  w dniu         

21 grudnia  2015 r.  

 

Ad 8/ 

 

 Interpelacje   i zapytania  nie zostały zgłoszone. 



Ad 9/ 

Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 2015 

rok przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

 Do powyższej informacji nie wniesiono uwag.  

Ad 10 - 1/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 rok przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  Poinformowała, że 

DOCHODY 

ZWIĘKSZENIA (w zł) ZMNIEJSZENIA (w zł) 

DOCHODY  BIEŻĄCE – 52.533 ZŁ 

700/70005/0550 zmiana paragrafu klasyfikacji 

budżetowej                                                                      36.000 

900/90095/2007/ środki z roku 2015 stanowiące zwrot za 

projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej”                     16.533 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE – 678.000 ZŁ 

750/75095/6290/ planowane do pozyskania środki z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

realizację zadania „Wyposażenie Sali widowiskowo-

koncertowej w Białej w system kurtyn, kotary i oświetlenie                                                               

276.000 

801/80195/6290/planowane do pozyskania środki z 

Ministerstwa w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej na realizację zadania „Budowa zespołu boisk 

sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną                         402.000 

 

DOCHODY BIEŻĄCE – 36.000 ZŁ 

700/70005/0470 zmiana paragrafu klasyfikacji 

budżetowej                                                                    36.000 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE – 500.000 ZŁ 

600/60016/6330/planowane do pozyskania środki z 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 

realizację zadania „Budowa drogi na ul.Szynowice w Białęj”, 

wniosek negatywnie rozpatrzony, nie uzyskano 

wystarczającej liczby punktów, ze względu na zwiększone 

wymogi formalne                                                      500.000  

Razem                                       + 730.533,00                                              - 536.000,00 

                + 194.533,00 

PRZYCHODY 
§ 950 – Wolne środki z roku ubiegłego              1.100.098 § 903 – planowana pożyczka na zadanie „Budowa boisk 

sportowych…”                                                 540.000,00 

 + 560.098,00 

WYDATKI 

ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 

WYDATKI BIEŻĄCE – 532.074 ZŁ 

010/01095/środki na składkę do związku Aqua Silesia, 

dopłata wynika z rocznego rozliczenia zużytej wody 

(przesył), dopłata za roku poprzedni                             30.000   

700/70005/sprawa dotyczy przyjętego w latach poprzednich 

spadku po Państwu Kiwer, nabyty spadek sprzedany został w 

sprzedaży komorniczej, obecnie wierzyciel wystąpił do 

gminy o uiszczenie różnicy pomiędzy dokonaną wyceną 

(402.910 zł), a faktyczną sprzedażą nieruchomości dokonaną 

przez komornika (165.000 zł), różnica to kwota 237.910 zł, 

gmina dziedziczyła spadek w 2/3, stąd zabezpieczenie kwoty 

160.000 zł, obecnie obsługa prawna urzędu prowadzi 

postępowanie wyjaśniającej w powyższej sprawie      160.000 

750/75095/środki na inicjatywę lokalną                         60.000 

758/75801/zwrot subwencji oświatowej za 2013 r. w wyniku 

dokonanej kontroli przez UKS                                       16.443 

WYDATKI BIEŻĄCE – 31.593 ZŁ. 

801/80110/zmniejszenie wydatków ze względu na zwrot 

subwencji za lata ubiegłe                                           16.443 

Zmiana środków funduszu sołeckiego (Browieniec, 

Gostomia, Grabina, Krobusz i Kolnowice)               15.150 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE – 503.000 ZŁ 

600/60016/zmniejszenie wydatków na budowę drogi w 

Szynowicach o kwotę dotacji, którą gmina planowała 

pozyskać                                                                   500.000 

Zmiana środków funduszu sołeckiego – Grabina         3.000 

   

 



801/80104/dotacje za pobyt dzieci z gminy Biała w 

przedszkolach w innej gminie                                        20.000                              

801/80195/środki na rozbiórkę nieruchomości, gdzie powstać 

ma nowy kompleks sportowy                                         80.000 

851/85154/niewykorzystane środki z roku ubiegłego, dotyczy 

realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi     8.607 

852/85295/środki na dopłaty do pensjonariuszy w DPS, do 

tut. Urzędu wpłynął wniosek kierownika OPS o zwiększenie 

planu o 50.000 zł ze względu na wzrost liczby pensjonariuszy 

w stosunku do liczby planowanej, 20.000 zł uzupełniono z 

własnych środków przeznaczonych na pomoc społeczną  

                                                                                        30.000 

900/90002//niewykorzystane środki z roku ubiegłego 

przeznczone na gospodarkę odpadami                         108.024 

921/92195/środki na bieżące utrzymanie świetlic-media  

                                                                                       10.000   

Zmiana środków funduszu sołeckiego (Browieniec, 

Gostomia)                                                                        9.000 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE – 757.150 ZŁ 

600/60014/dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na 

wykonanie drogi powiatowej w Józefowie                    60.000 

750/75095/realizacja zadania „Wyposażenie Sali 

widowiskowo-koncertowej w Białej w system kurtyn, kotary i 

oświetlenie” (udział gminy 50.000 zł)                          326.000 

801/80195/ realizacja zadania „Budowa zespołu boisk 

sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną” – opis przedsięwzięcia 

umieszczony został poniżej tabeli                                362.000 

Zmiana środków funduszu sołeckiego – Grabina             9.150 

 

Razem                                         + 

1.289.224,00  

Razem                                     - 534.593,00 

        - 754.631,00 

Dochody + przychody -wydatki = 194.533 + 560.098 – 754.631 = 0  

  

 

Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 

Realizacja zadania planowana była do wykonania w ramach środków europejskich, a montaż 

finansowy uwzględniony został w budżecie roku 2016 i 2017 przy 60% dofinansowaniu. W 

związku z tym, iż nadal nie jest pewne czy ten rodzaj zadań ujęty zostanie dofinansowaniem 

ze środków europejskich, a istnieje możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Sportu ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 33%, zadanie wprowadzone zostało do 

budżetu i WPF przy współfinansowaniu ze środków krajowych. Na realizację zadania z 

mniejszym dofinansowaniem pozwoliły wolne środki wygospodarowane z roku 2015. 

Poniżej przedstawiony zostanie montaż finansowy realizacji zadania i różnice powstały przy 

różnych źródłach dofinansowania. 

 

Rok 

Przed zmianą Po zmianie Różnica 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny środki UE 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

dotacja z 

MS 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

dofinanso

wanie 

2016 900 000    360 000    540 000    1 262 000    860 000    402 000    362 000    500 000    -138 000    

2017 400 000    160 000    240 000    1 405 000    960 000    445 000    1 005 000    800 000    205 000    

2018 700 000    280 000    420 000    0        -700 000    -280 000    -420 000    

2019 200 000    80 000    120 000    0        -200 000    -80 000    -120 000    

Razem 2 200 000 880 000 1 320 000 2 666 000 1 820 000 847 000 467 000 940 000 - 473 000 

 



Na przestrzeni lat wkład własny gminie wzrośnie o 940.000 zł, rozważano realizację zadania 

w II etapach, tj. I etap ze środków krajowych, a II etap do wysokości maksymalnych środków 

do pozyskania z UE. Jednakże wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych, jego zakres 

prac nie może być zmieniany po jego złożeniu, a wniosek na cały kompleks ma większe 

szanse do uzyskania dofinansowania. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości 

pozyskania dofinansowania przedstawi na posiedzeniu komisji Pani Dagmara Duchnowska – 

Z-ca Burmistrza Białej.  

 

Pozostała do rozdysponowania kwota wolnych środków to około 300 tys. zł. Część tych 

środków przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej 

do pól na 2017 r. (droga wskazana zostanie do budżetu na kolejnej sesji), pozostała kwota 

pozostanie do rozdysponowania w okresie późniejszym, ze względu na brak informacji o 

ostatecznej kwocie subwencji oświatowej, jak również na ryzyko zwiększenia opłat 

bankowych w tym odsetek, ze względu na zmianę przepisów. 

 

 

Dochody 31 473 184,26 Wydatki 36 074 311,26 

Bieżące  30 357 184,26 Bieżące 29 181 844,26 

majątkowe 1 116 000,00 Majątkowe 6 892 467,00 

Deficyt                                             - 4 601 127,00 

Wynik bieżący                                            + 1 175 340,00 

Wynik majątkowy                                            - 5 776 467,00 

Finansowanie Rozchody Kredyt Pożyczka na zadania 

UE 

Wolne środki 

 1 150 000 2 025 000 2 130 000 1 596 127 

 

Wskaźnik na rok 2017 

 

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem 

Rok 2014 (31.442.770,94+254.840,74-28.811.821,53)/31.833.366,99= 

2.885.791,15/31.833.366,99 = 0,0907 

Rok 2015 (31.968.699+205.939-28.754.817)/32.516.294= 3.419.821/32.516.294 = 0,1052 

Rok 2016 (30.357.184+150.000-29.181.844)/31.473.184= 1.325.340/31.473.184 = 0,0421 

 

1/3 (rok 2014-2016) = 0,0793 

 

SPŁATA kredytu w 2017 – 1.526.000/33.712.000 = 0,0401 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu wspólnym   komisji. 

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 XIII.115.2016 została podjęta 

 

  



Ad 10-2/ 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

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

Poinformowała, że w WPF gminy Biała na lata 2016-2028 wprowadzone zostały zmiany 

dokonane w budżecie roku 2016 i zmiany mające wpływ na budżety w latach następnych. 

Zmiany te spowodowane zostały ze względu na zmianę kwot kosztorysowych dwóch zadań 

inwestycyjnych i źródeł (wielkości) ich dofinansowania: 

1) Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej, 

2) Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej 

W przypadku zadania związanego z budową boisk sportowych zmianie uległ ogólny koszt 

zadania (po otrzymaniu dokumentacji z kosztorysem) i źródła finansowania zadania, co 

przedstawia poniższa tabela: 

Rok 

Przed zmianą Po zmianie Różnica 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny środki UE 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

dotacja z 

MS 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

dofinanso

wanie 

2016 900 000    360 000    540 000    1 262 000    860 000    402 000    362 000    500 000    -138 000    

2017 400 000    160 000    240 000    1 405 000    960 000    445 000    1 005 000    800 000    205 000    

2018 700 000    280 000    420 000    0        -700 000    -280 000    -420 000    

2019 200 000    80 000    120 000    0        -200 000    -80 000    -120 000    

Razem 2 200 000 880 000 1 320 000 2 666 000 1 820 000 847 000 467 000 940 000 - 473 000 

 

W przypadku zadania związanego z budową drogi na ul. Opolskiej w Białej również zmianie 

uległ łączny koszt zadania, ponadto do zadania włączono budowę oświetlenia ulicznego przy 

tej drodze. 

Zadanie 

Przed zmianą Po zmianie Różnica 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

środki 

UE 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 
środki UE 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

środki 

UE 

droga 1 550 000    775 000    775 000    2 700 000    1 080 000    1 620 000    1 150 000    305 000    845 000    

oświetlenie 146 000    146 000      0        -146 000    -146 000    0    

Razem 1 696 000    921 000    775 000    2 700 000    1 080 000    1 620 000    1 004 000    159 000    845 000    

   

Kwoty wymienione powyżej wynikają z kosztorysu, które mogą ulec zmianie po przetargu. 

Wprowadzając do WPF w/w zadania, przy obecnym ich finansowaniu, tj. przy udziale 

własnym gminy wyższym, uzyskano w 2019 r. negatywną relację wynikającą z art. 243 

ustawy o finansach publicznych, jest to indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.  

W celu wypełnienia obowiązku ustawowego skorygowano: 

a) zapisy budżetu roku 2018 o dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 50.000 zł,  

b) spłatę kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia rozłożono w dłuższym 

okresie, tj. w 2019 r. zmniejszono wielkość rat kredytowych z przesunięciem ich na 

lata kolejne.   

Wprowadzenie tych zmian jest możliwe, gmina posiada mienie do sprzedaży, tak więc kwota 

50.000 zł jest realna do realizacji. Natomiast spłata kredytów może być weryfikowana, 

zwłaszcza, że harmonogram spłat kredytów nowo zaciągniętych będzie ustalany przy 

zawieraniu umów kredytowych. 

Jednakże negatywny wskaźnik zadłużenia jest sygnałem dla finansów gminy m.in. do 

wprowadzenia i wskazania rezerw, obszarów i sposobów przeciwdziałania takiej sytuacji. 

Należy mieć też na uwadze, że negatywny wynik uzyskano z powodu kumulacji wszystkich 



zadań inwestycyjnych na lata 2016-2017, czyli w tych latach zaciągane są kredyty. W 

przypadku rozłożenia tych zadań na kolejne lata „uwolnione” zostaną środki i zwiększy się  

możliwość zaciągania kredytów. Taka sytuacja może mieć miejsce ponieważ zadania, które 

gmina chce zrealizować przy udziale środków europejskich mogą być przesunięte do 

realizacji w czasie (zadania: termomodernizacja oraz ul. Opolska i Kilińskiego w Białej). Stąd 

też ważne będzie „samo dyscyplinowanie” się w zaciąganiu kredytów, tzn. w momencie 

przesunięcia w czasie realizacji zadania przesuwany jest równocześnie kredyt na ten cel, nie 

może być on wykorzystany na inne zadania.  

Mając jeszcze na uwadze kolejne zadania, które będą realizowane w latach 2017-2019 

tj. drogi transportu rolnego jak i dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu dróg 

powiatowych (planowana na 2017 r. droga relacji Górka Prudnicka – Pogórze – kwota 

wkładu gminy to ok. 800 tys. zł), małe projekty z PROW – należy wzmocnić nadzór nad 

wielkością wydatków bieżących, które mają największy wpływ w przypadku gminy Biała na 

relację wskaźnika długu. Stąd też optuje się aby zaplanowane na 2016 r. środki na inicjatywę 

lokalną wydatkować tylko w przypadku, gdy pojawi się możliwość aplikowania o środki 

unijne, w przeciwnym razie środki te proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie kwoty 

kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu komisji. 

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 XIII.116.2016 została podjęta. 

 

Ad 10-3/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Gminy Biała na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się dokonanie 

zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.607 złotych. Na kwotę tę składają się środki 

niewykorzystane w 2015 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków: 

- o 2.000 złotych w ramach zadania  pod nazwą  „Udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe  i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” (zadanie nr II w tabeli stanowiącej 

załącznik do uchwały). Kwota 2.000 złotych ma zostać przeznaczona na przeprowadzenie 

remontu w świetlicy w Kolnowicach, w celu zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy dla dzieci, 

- o 6.607 złotych w ramach zadania pod nazwą „Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży" 

(zadanie nr III w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały). W ramach prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2016 r. zaplanowano 



działania, które będą realizowane nie tylko wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ale wśród całej 

społeczności lokalnej. Działania te będą podejmowane przez gminę we współpracy ze 

szkołami, Komendą Powiatową Policji  

w Prudniku i Posterunkiem Policji w Białej, Zespołem Interdyscyplinarnym, parafiami z 

terenu gminy i będą miały na celu m. in: 

- wspieranie szkolnych programów profilaktyki kierowanych do całej społeczności szkolnej 

w postaci prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych, 

- opracowanie i przeprowadzenie przez młodzież szkolną kampanii edukacyjnej na temat 

przeciwdziałania przemocy (zadanie to będzie realizowane we współpracy z Zespołem 

Interdyscyplinarnym i wszystkimi szkołami z terenu gminy). W ramach tej inicjatywy 

planowane jest ogłoszenie konkursu na wykonanie prac plastycznych, fotograficznych lub 

literackich na temat przeciwdziałania przemocy. Najciekawsze prace zostaną wykorzystane 

do zorganizowania wystawy w ośrodku zdrowia w Białej, 

- współorganizowanie i finansowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

oraz współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu, 

- współudział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, która będzie realizowana wspólnie z 

Komendą Powiatową Policji w Prudniku i Posterunkiem Policji w Białej. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu komisji. 

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 XIII.117.2016 została podjęta 

 

Ad 10-4/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu 

na realizację zadania „ Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała – Laskowiec w 

miejscowości Olbrachcice” przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, 

że zadanie pn.„Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach” planowane było 

już do realizacji w roku ubiegłym. Jednak ze względu na brak środków finansowych powiat 

nie zrealizował tego zadania. Rozmowy w powyższej sprawie powróciły w bieżącym roku, 

starostwo zaproponowało realizację zadania przy udziale środków gminy w wysokości 50% 

łącznych nakładów. Wycena zadania została dokonana na kwotę 100.000 zł. W dniu 

26.01.2016 r. Zarząd Powiatu Prudnickiego wystąpił do Burmistrza Białej o wsparcie 

finansowe realizacji przedmiotowego zadania. 

W budżecie gminy na rok 2016 wprowadzone zostały w dziale 600 - Transport i łączność, 

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zarezerwowane zostały środki finansowe w 

wysokości 50 000,00 zł na ten cel. 

Warunkiem przystąpienia do wspólnego realizowania zadania na drodze powiatowej jest 

zawarcie umowy o współfinansowanie. Dokument ten zawierany jest miedzy zarządcą drogi i 

jednostką współfinansującą, to jest – w tym przypadku – Zarządem Powiatu Prudnickiego i 

Burmistrzem Białej. 



Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy, 

to jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały, 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. 

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadania. 

 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu komisji. 

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 XIII.118.2016 została podjęta 

 

Ad 10-5/ 

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. 

Poinformowała, że W dniu 26.01.2016 r. Zarząd Powiatu Prudnickiego wystąpił do 

Burmistrza Białej o wsparcie finansowe realizacji zadania „Przebudowa drogi nr 1275 O 

relacji Józefów - Olszynka", które realizowane będzie w 2016 r. Zadanie to nie zostało 

zrealizowane przez powiat w roku2015, stąd też dotacja jaką gmina planowała przekazać 

powiatowi na realizację przedmiotowej inwestycji nie została przekazana.  

W zmianach do budżetu gminy na rok 2016 wprowadzono w dziale 600 - Transport i 

łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zarezerwowane zostały środki 

finansowe w wysokości 60 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych tj. na dofinansowanie zadania 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice-Olszynka w 

miejscowości Józefów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego”. 

Koszt wykonania drogi to kwota około 620.000,00 zł i obejmuje: 

       - wymianę podbudowy drogi, 

- ułożenie chodnika, 

- ułożenie dywanika asfaltowego.  

 

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy, 

to jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały, w 

których określa zakres pomocy i jej wysokość. Uchwała podjęta w roku poprzednim 

obowiązywała na rok budżetowy 2015. 

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, która 

będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji. 

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadania. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu komisji. 

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 XIII.119.2016 została podjęta. 

 

Ad 10-6/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na 

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej między innymi dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, 

może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji. 

Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków stosuje się w celu zapewnienia ochrony 

wód przed zanieczyszczeniem w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie 

przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty (art. 42 ust 4 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne). 

W celu zachęty mieszkańców Gminy Biała do właściwego postępowania ze ściekami 

bytowymi wprowadza się dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z 

budżetu gminy. Udzielenie dotacji na przedsięwzięcia związane z ochroną wód umożliwia 

bezpośrednio art. 400 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu komisji. 

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 XIII.120.2016 została podjęta. 

 

Ad 10-7/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Białej na 2016 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria 

Moszczeńska. Poinformowała, że na podstawie   § 106 ust 1  Statutu Gminy Biała Komisja 

Rewizyjna na pierwszej sesji w roku  przedkłada Radzie do zatwierdzenia swój  plan pracy  

oraz na podstawie art. 18a ust.1 i 4 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. 

 

  Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu komisji. 

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 XIII.121.2016 została podjęta. 



Ad 10-8/ 

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Białej na rok 2016  przedstawili kolejno Przewodniczący poszczególnych komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej.  

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu komisji. 

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 XIII.122.2016 została podjęta  

        

Ad 10-9/ 

Projekt uchwały w sprawie  wniesienia skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze przedstawiła 

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego Grażyna Samitowska. Poinformowała, że Dnia 4 

stycznia 2016 r. Burmistrz Białej, działając zgodnie z art.  20 ust. 2  ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.199 

z późn. zm.) przedłożył Wojewodzie Opolskiemu uchwałę  Nr XII.104.2015 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac 

planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających organ nadzoru, pismem z dnia 29 stycznia 

2016 r. (wpłynęło w piątek po godzinach pracy Urzędu), zawiadomił Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Białej o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wraz z zapewnieniem 

organom Gminy Biała możliwości składania wyjaśnień dotyczących przedstawionych 

zarzutów w terminie do dnia 02 lutego 2016 roku (tzn. do wtorku).  Mimo tak krótkiego 

czasu, Przewodniczący Rady Miejskiej przedłożył niezbędne wyjaśnienia dnia 02 lutego 2016 

r. o godz. 14
oo 

pismem skierowanym do organu nadzoru drogą elektroniczną a także pocztą. 

Wojewoda Opolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.VI.743.2016.AD z dnia 03 lutego 

2016 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 lutego 

2016 r. pod poz. 366, stwierdził nieważność uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 23 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowaniu przestrzennego wsi Pogórze w części tekstowej uchwały w następującym 

zakresie: 

§ 9  ust. 1 pkt 3;§ 26 ust. 6;§ 26 ust. 7;§ 37 ust. 2 pkt 2;§ 41 ust. 2 pkt 1;§ 42 ust. 2 pkt 4;§ 

51 ust. 2 pkt 5 ; § 52 ust. 2 pkt 6; § 53 ust. 2 pkt 5; § 54 ust. 2 pkt 7; § 57 ust. 2 pkt 2; § 63 ust. 

2 pkt 4. 

W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda  uchylił ustalenia planu dotyczące: 

1) warunków zagospodarowania pasa terenu przeznaczonego pod przyszłą rozbudowę drogi 

wojewódzkiej - §26 ust. 6, §26 ust. 7, §51 ust. 2 pkt 5, §52 ust. 2 pkt 6, §54 ust. 2 pkt 7, §57 

ust. 2 pkt 2 i §63 ust. 2 pkt 4 uchwały; 

2) ograniczeń liczby budynków mieszkalnych i budynków pomocniczych sytuowanych na 

działce oraz ich gabarytów - § 9  ust. 1 pkt 3, § 37 ust. 2 pkt 2, §41 ust. 2 pkt 1. § 42 ust. 2 pkt 

4 uchwały. 



3) omyłkowo uchylił także szczególne warunki zagospodarowania terenów 1RR i 2RR      

obowiązujące w granicach udokumentowanego złoża, ustalone w §53 ust. 2 pkt 5 uchwały, 

zamiast ustaleń dot. pasa pod przyszłą rozbudowę drogi zawartych w ust. 2 pkt 6 tego 

paragrafu. 

Wydając rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewoda Opolski stwierdził także, że 

Przewodniczący Rady Miejskiej nie przedstawił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, co nie 

pokrywa się 

z prawdą. Tym samym, złożone wyjaśnienia nie zostały wzięte pod uwagę, a z ostatecznym 

rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego nie sposób zgodzić się w całości. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt na posiedzeniu komisji. 

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 XIII.123.2016 została podjęta. 

 

Ad 11/ 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 rok 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska. 

 

Ad 12/ 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie zostały udzielone , ponieważ nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 13/ 

 

Wolne wnioski: 

Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił Radzie uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w 

uchwale budżetowej oraz uchwałę nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden złożył wniosek o wyjaśnienie i sprostowanie 

informacji kierowanych pod adresem Rady Miejskiej w Białej zawartych w artykule 

prasowym autorstwa  Burmistrza Białej Edwarda  Plicko , który ukazał się w kilku lokalnych 

gazetach min. w Panoramie Bialskiej i Tygodniku Prudnickim  . 

    W artykule prasowym zatytułowanym „ Podsumowanie pierwszego roku kadencji 

Burmistrza Białej”  zawarte są min. poniższe słowa , cytat: „ Akceptując dopuszczalność 

krytyki rządzących wskazuję jednocześnie iż od osób formujących w sposób publiczny 

zarzuty wymaga się aby odpowiadały one faktom , a nie były tylko i wyłącznie „ polityczną 

grą ” oraz próbą manipulacji czy wprowadzenia czytelników w błąd. Na wstępie chciałbym 

podkreślić iż aktualny kształt Rady Miejskiej w Białej charakteryzuje się dominacją tylko 

jednej opcji politycznej reprezentowanej przez TSKN, tj. mniejszość niemiecką –autorów 

krytycznego wobec mnie artykułu, która to opcja obsadziła wszystkie kluczowe stanowiska 

Prezydium Rady , tj. Przewodniczącego i dwóch zastępców rady oraz stanowiska 

przewodniczących , oraz wiceprzewodniczących poszczególnych komisji Rady .” –koniec 

cytatu.   Słowa te są niezgodne z wielu kwestiach z rzeczywistością , ponieważ do składu 



osobowego 15 osobowej rady należy 6 radnych z Komitetu Wyborczego MN  , a więc nie jest 

to dominująca tylko „ jedna opcja polityczna”.  Przewodniczący rady został wybrany wg 

obowiązującego prawa i procedur w głosowaniu tajnym na sesji 28.11.2014 z wynikiem 12 

głosów za , 2 przeciw , 1 wstrzymujący się , a więc stanowisko to nie mogło być obsadzone 

przez „ jedną obcję polityczną” .  Dwaj wiceprzewodniczący   zostali również wybrani w 

głosowaniu tajnym na sesji w dniu 28.11.2014 . Spośród trójki kandydatów wybrano   
pana Leonarda  Peszel  (KW MN) – 12 głosami i  pana Damiana  Tarnowskiego ( KW Nasza 

Ziemia) – 12 głosami, pani Słowińska Joanna ( KW Henryka Małka) otrzymała 4 głosy i nie 

została wybrana wiceprzewodniczącą . Liczba oddanych głosów na wiceprzewodniczących 

świadczy o tym , że nie było możliwości aby „ jedyna obcja polityczna” obsadziła  stanowiska w 

radzie . 

Przewodniczący komisji  rady zostali wybrani na sesji Rady Miejskiej w dniu 18.12.2014  w 

następującym składzie : Komisji Gospodarczej – pani Gabriela Neugebauer (KW MN) która w 

głosowaniu otrzymała 15 głosów za, Komisji Oświaty .. pani Elżbieta Malik (KW SLD) która 

otrzymała 15 głosów za,  Komisji Rolnictwa – pan Alfred Krupa ( KW Edwarda Plicko) , który 

otrzymał 15 głosów za, Komisji Rewizyjnej – pani Maria Moszczeńska (KW. Nasza Ziemia ), 

która otrzymała 15 głosów za. Również w tych wyborach  liczba oddanych głosów na 

wymienione osoby świadczy o tym , że nie było możliwości aby „ jedyna obcja polityczna” 

obsadziła  stanowiska w radzie oraz , że nie MN obsadziła  wszystkie stanowiska ponieważ tylko 

jedna komisja jest prowadzona przez MN. Wiceprzewodniczący poszczególnych komisji byli 

wybierani ze swojego grona spośród 5 osobowego składu a więc rada w swoim całym składzie  

nie miała wpływu na wybór wiceprzewodniczących . Tym nie miej wiceprzewodniczącym 

Komisji Rolnictwa został pan Roman Barysz ( KW Edwarda Plickonie a nie KW MN). 

 

Wobec powyższego wnioskuję do p. Burmistrza o sprostowanie informacji kierowanych pod 

adresem Rady Miejskiej w Białej w czasopismach w których ukazał się artykuł 

wprowadzający w błąd opinię publiczną. 

 

Radny Damian Tarnowski wnioskował o doposażenie  placu zabaw oraz boiska 

wielofunkcyjnego w Kolnowicach jak również placu zabaw w Laskowcu w śmietniki stałe. 

Brak takich śmietników powoduje zanieczyszczenie w/w terenów.  Finansowanie zakupu 

proponuje z niewykorzystanych środków z roku ubiegłego przeznaczonych na gospodarkę 

odpadami.  

Radna Joanna Słowińska wnioskowała o przegląd i naprawę dróg gminnych dojazdowych 

do posesji nr 46 i nr 139.  

 

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer wnioskował o: 

 udrożnienie kanalizacji burzowej koło budynków Nr 18 i 19A która jest zapadnięta.  

 remont przystanku autobusowego. Po zimie odpadł tynk.  

 Odtworzenie placu zabaw/ chociaż częściowe/ Plac Zabaw został zamknięty z powodu 

przegnicia urządzeń do zabawy.  

 uzupełnienie ubytków na drodze przy wyremontowanych chodnikach w 2014 i 2015 r. 

 zajęcie stanowiska w sprawie parkingu , który miał powstać przy świetlicy.   

Sołtys wsi Śmicz Barbara Wilczak  wnioskowała o zwrócenie uwagi na problem 

zanieczyszczania powietrza na skutek spalania najróżniejszych odpadów szczególnie 

plastików w piecach centralnego ogrzewania. / treść wniosku w załączeniu/. 

 

 

 



Radny Leonard Peszel wnioskował o: 

 wyczyszczenie niedrożnego przepustu pod drogą powiatową ze Śmicza do Miłowic w 

miejscu przy  kamiennym krzyżu usytuowanym tuż za Śmiczem po prawej stronie 

drogi . W miejscu tym zbiera się woda i zalewa uprawy.   

 ustawienie lustra przy drodze powiatowej ze Śmicza do Waldeki w miejscu 

skrzyżowania z drogą gminą przy posesji nr 54 . Kierowcy chcący wyjechać na drogę 

powiatową nie są w stanie zrobić tego bezpiecznie ze względu na brak widoczności 

nadjeżdżających pojazdów od strony Waldeki.  

 

Radna Joanna Słowińska wnioskowała o: 

 uzupełnienie ubytków na drodze powiatowej w miejscowości Grabina i Otoki 

  przekazanie radnym Rady Miejskiej w Białej mapy całego powiatu z zaznaczonymi 

drogami powiatowymi na poszczególnych gminach . Wniosek ten wynikł z rozmów z 

przedstawicielami Starostwa Powiatowego z radnymi. 

 

Sołtys wsi Nowa Wieś Prudnicka Alfred Brajer wnioskował o budowę chodnika w 

miejscowości Nowa Wieś Prudnicka oraz o dokończenie remontu drogi  odcinka relacji    

Nowa Wieś Prudnicka – Żabnik. 

 

Sołtys wsi Browniec Polski Manfred Sobota wnioskował o uzupełnienie ubytków na 

poboczu drogi relacji  Solec- Biała  w szczególności w okolicach wiaduktu przed Białą.  

 

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer wnioskował o ograniczenie szybkości na drodze 

powiatowej między Rostkowicami  a Mionowem , a w szczególności we wsi Wilków , gdzie 

droga jest w bardzo złym stanie  a samochody zwłaszcza ciężarowe jadą z dużą prędkością. 

Sołtysa Wsi Olbrachcice Jana Smiatek wnioskowała do Burmistrza Białej  o zajęcia 

stanowiska  w sprawie farm wiatrowych. 

 

 

Ad 14/ 

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

 

    Protokołowała                                                                                       Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                                      Robert Roden  

 

 

 

 


