
Protokół  Nr XXV/2017 

z XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 22 września  2017 r. 

 

 

  Obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

     15 radnych/. Przewodniczący Rady poinformował, że nieobecna jest radna Maria 

Moszczeńska, ale ze względu na załatwienie pilnych spraw osobistych spóźni się na sesję. 

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. 13
05

. 

 

Ad 2/ 

Porządek sesji 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 czerwcu 2017 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 r.  

i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej /  druk Nr 1 / 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 

2016/2017 / druk Nr 2/ 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r.; / druk Nr 3/ 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 ;/ druk 

Nr 4/ 

3) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego: / druk Nr 5/ 

4) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała na 2018 r.;/ druk 

Nr 6/ 

5) ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy  

ul. Tysiąclecia  stanowiącego mienie Gminy Biała; / druk Nr 7/ 

6) upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania  

 z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia; / druk Nr 8/ 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie 

Gminy Biała; / druk Nr 9/ 

8) upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego  dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej. / druk Nr 10/ 

11. Informacja dotycząca oczyszczalni ścieków w Białej. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13.  Wolne wnioski. 

14. Zakończenie. 

 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian 



Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w miesiącu czerwcu  2017 r.  został 

przyjęty. 

 

Ad 4/ 

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

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad 5/  

 

Burmistrz Białej  przedstawił  odpowiedzi na zgłoszone wnioski z ostatniej sesji.  

 

Na sesję przybyła radna Maria Moszczeńska . Obecny skład rady na sesji 15 radnych. 

 

Ad 6/ 

Odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na  posiedzeniach  Stałych Komisji Rady Miejskiej 

 w Białej w miesiącu czerwcu  br. nie było, gdyż nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7/ 

Interpelacje i zapytania zgłosili: 

 

Radna Gabriela Neugebauer zwróciła się z zapytaniem kiedy w naszej gminie odbędzie się 

zbiórka elektryczności. Jak wiadomo w naszej gminie mieszka dużo osób starszych i nie mają 

możliwości zawieść tego sprzętu do PSZOK. 

 

Ad 8/ 

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 r.  

i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk.  

Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli uwag. 

 

Ad 9/  

 

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2016/2017 

przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

 Obrady opuścił radny Adrian Harnys . Obecny na sesji skład rady - 14 radnych. 

 

Ad 10-1/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Stanowisko komisji nie zostało przedstawiane , że względu na wymianę projektu uchwały  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały . 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 



Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXV.248.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-2/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2017 -2028, przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Stanowisko komisji nie zostało przedstawiane, że względu na wymianę projektu uchwały.  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXV.249.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-3/ 

 

Projekt uchwały o zmianie  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że  w związku ze zmianą 

kwoty kredytu , planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. dokonuje się zmiany w uchwale Nr 

XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego  gdzie § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 856.000,00 zł. (słownie: osiemset     

pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na sfinansowanie następujących zadań: 

1) Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia w kwocie 

404.000,00 zł. 

2) Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej w kwocie 452.000,00 zł. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na swoich posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXV.250.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-4/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Biała na 2018 r.  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że 



w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie górnych stawek kwotowych  

podatków i opłat lokalnych w 2018 r., przeliczono na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach  

lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług  

konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r.,  

który wyniósł 101,9% (jest to wzrost cen o 1,9%). Średnia wzrostu podatku od nieruchomości  

w gminie Biała 2,11 % . Skutki finansowe wprowadzenia tych stawek na 2018 r. dają kwotę 64.000 zł. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na swoich posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 11 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  3 radnych 

Uchwała Nr XXV.251.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-5/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk 

sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia  stanowiącego mienie Gminy Biała przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarki  Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że Zgodnie z art 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym 

organem uprawnionym do określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej jest Rada Gminy. Stąd też w przedmiotowej uchwale 

określone został regulamin korzystania z boisk sportowych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Stanowisko komisji nie zostało przedstawiane, że względu na wymianę projektu uchwały  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXV.252.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 10-6/ 

Projekt uchwały upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z 

tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 

r. o gospodarce komunalnej kompetencje w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie 

ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego 

posiada organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z koniecznością ustalania 

opłat za korzystanie z boisk sportowych w Białej proponuje się w podmiotowej uchwale przekazać 

upoważnienie Burmistrzowi Białej do ustalenia tych opłat. 



 

Propozycje stawek za wynajem: 

Wykorzystanie boiska do piłki 

nożnej o nawierzchni 

przepuszczalnej ze sztucznej trawy 

(obiekt Nr 1): 

Cena wynajmu 1 godziny bez 

dostępu do budynku zaplecza 

sportowego (obiekt Nr 4) - 

brutto 

Cena wynajmu 1 godziny 

z dostępem do budynku 

zaplecza sportowego (obiekt 

Nr 4) - brutto 

w charakterze niekomercyjnym 5,00 zł 10,00 zł 

w charakterze komercyjnym 50,00 zł 100,00 zł 

Wykorzystanie boiska do tenisa 

ziemnego o nawierzchni ze sztucznej 

trawy (obiekt Nr 2): 

Cena wynajmu 1 godziny bez 

dostępu do budynku zaplecza 

sportowego (obiekt Nr 4) - 

brutto 

Cena wynajmu 1 godziny 

z dostępem do budynku 

zaplecza sportowego (obiekt 

Nr 4) - brutto 

w charakterze niekomercyjnym 3,00 zł 6,00 zł 

w charakterze komercyjnym 20,00 zł 40,00 zł 

Wykorzystanie boiska 

wielofunkcyjnego o nawierzchni 

przepuszczalnej poliuretanowej do 

gry w szczególności w piłkę ręczną, 

koszykówkę i siatkówkę (obiekt 

Nr 3): 

Cena wynajmu 1 godziny bez 

dostępu do budynku zaplecza 

sportowego (obiekt Nr 4) - 

brutto 

Cena wynajmu 1 godziny 

z dostępem do budynku 

zaplecza sportowego (obiekt 

Nr 4) - brutto 

w charakterze niekomercyjnym 5,00 zł 10,00 zł 

w charakterze komercyjnym 50,00 zł 100,00 zł 

Wykorzystanie sali rekreacyjnej 

umieszczonej w obiekcie Nr 4: 

Cena wynajmu 1 godziny - 

brutto 

w charakterze komercyjnym 30,00 zł 

 

Cennik podlega zwiększeniu o 50%, w przypadku udostępniania obiektów w soboty, niedziele 

i dni świąteczne na cele komercyjne. 

Cennik nie ma zastosowania w przypadku rezerwacji obiektu nr 1 na cele komercyjne na 

okres co najmniej miesięczny. Stawka ta wynosi 100 zł brutto i obejmuje wynajem obiektu nr 

1 wraz z dostępem do obiektu nr 4. 
 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 



Komisje   na swoich posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXV.253.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-7/ 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na 

terenie Gminy Biała przedstawiła Podinspektor ds., Inicjatywy lokalnej Patrycja Kleinert. 

Poinformowała, że Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

 i o wolontariacie (Dz. U. z 2016., poz. 1817 z póź. zm.) w art. 19c ust. 1 nakłada na organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu oraz 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na 

rzecz społeczności lokalnej. Celem podjęcia uchwały jest umożliwienie wykorzystania całej 

puli dofinansowania Gminy Biała na realizację zadań publicznych oraz celem zwiększenia 

liczby realizowanych zadań w danym roku budżetowym. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisja Oświaty…i Komisja Gospodarcza na swoich posiedzeniach wycofały powyższy 

projekt uchwały z obrad posiedzenia.  

Komisja Rolna na swoim posiedzeniu  pozytywnie przyjęła projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo stowarzyszenia Bialskiej orkiestry dotyczące 

wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na 

terenie Gminy Biała. 

Ksero powyższego   pisma radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 11 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 3 radnych 

Uchwała Nr XXV.254.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-8/ 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego  dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej 

przedstawił  Przewodniczący Rady  Robert Roden. Poinformował, że do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Białej w dniu 8 września 2017 r. wpłynęła skarga z dnia 5 września 2017 r. 

wniesiona przez Stowarzyszenie Odnowa Wsi Chrzelice na działalność Burmistrza Białej. 



 Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza  jest Rada Miejska. 

 Komisja Rewizyjna jest z mocy prawa upoważniona do kontroli organów i jednostek 

samorządowych. Wobec tego zasadne jest podjęcie stosownej uchwały zobowiązującej 

Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazania Radzie 

Miejskiej wynikających z tego postępowania wniosków. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na swoich posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 9 radnych 

„przeciw" 5 przeciw 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXV.255.2017 została podjęta. 

 

Ad 11/ 

Informacja dotycząca oczyszczalni ścieków w Białej. 

Przewodniczący Rady Robert Roden odczytał pismo –anonim młodego mieszkańca gminy 

Biała dotyczące problemu oczyszczalni ścieków w Białej. 

 Radni nie wnieśli zapytań do wniesionego pisma. 

Sołtys wsi Krobusz Jacek Niedorozow – po przeczytaniu pisma młodego człowieka uważam , 

że na anonim nie będę odpowiadał. Jeżeli ten młody człowiek stanie przede mną to to mu 

przekażę informację w sprawie oczyszczalni ścieków. A jak się śledzi prasę to wszystkie 

informacje można uzyskać w sprawie oczyszczalni ścieków. 

 

Burmistrz Białej Edward Plicko- zapraszam tego młodego człowieka do rozmowy do mojego 

gabinetu. Żeby nie rozdrażniać tematu po raz kolejny to nie będę się wypowiadał. 

 

Przewodniczący Rady Robert  w dalszej części odczytał pismo które wpłynęło z Spółki 

Ustronianka a dotyczące sprawy oczyszczalni ścieków.  

Nie podjęto dyskusji w w/w temacie. 

 

Ad 12/ 

 

Burmistrz poinformował, że odpowiedź na złożone zapytanie  zostanie udzielone na 

piśmie.  

 

Ad 13/ 

 

Wolne wnioski:   

 

Radna Joanna Słowińska i sołtys wsi Grabina Magdalena Sobota   -wnioskowały o ujęcie do 

budżetu powiatu na 2018 r.  remont drogi powiatowej w Grabinie. Obecnie po deszczach 

droga ta jest bardzo zniszczona. Jest to droga w części bita, wiec jej stan ciągle się pogarsza. 

Szczególnie na odcinku od kościoła do Otok.  

 



Radny Powiatowy Janusz Siano – w swojej wypowiedzi odniósł się do złożonych wniosków 

w miesiącu maju, na które to została udzielona odpowiedź negatywna co do ich wykonania tj. 

remont dachu przedszkola w Pogórzu, remont sanitariatów i remont ogrodzenia przy 

przedszkolu w Chrzelicach. 

Zaznaczył , że nie  były to zbyt kosztowne zadania, jednak nie zostały zaakceptowane do 

wykonania. Nie został również przyjęty wniosek na dofinansowanie tablic interaktywnych 

3.500 zł. Zaznaczył w swojej wypowiedzi , że większość szkół takie wnioski złożyła. Jednak 

nasza gmina nie przychyliła się to tego wniosku i jest to skandal. Uznała , że nie 

zrealizowanie tych wniosków wynika  nie z braku środków tylko z braku chęci i współpracy.  

 

Burmistrz Białej Edward Plicko- wiele cierpkich słów padło w stronę mojej osoby, ale to nic 

dziwnego. 

W sierpniu został złożony wniosek na tablice interaktywne. Jako wkład własny 

zaproponowaliśmy komputery, jednakże nie wyrażono na to zgody.  Na naradzie dyrektorów 

szkół  w dniu 1 września br. podjęliśmy decyzję, że wniosek na zakup tablic interaktywnych  

zostanie złożony na następny rok dla wszystkich szkół.  

 

Radny Leonard Peszel  – wnioskował o : 

 uzupełnienie asfaltu na drodze gminnej obok stawu i przy posesji nr 83 w Śmiczu. 

 wnioskowała o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie odpowiedniej kwoty 

pieniężnej na dofinansowanie Starostwu Powiatowemu w Prudniku do dalszego 

remontu chodnika w miejscowości Śmicz. 

 o wykonanie nowej nawierzchni podwórka szkolnego w Śmiczu, które jest w fatalnym 

stanie. Wnioskował o wykonanie nowej nawierzchni wg. Standardów już istniejących 

w innych szkołach.  

 

Radna Gabriela Neugebauer zam. Pogórze 27 wnioskowała o: 

 ujęcie w budżecie na 2018 r. dokończenie chodnika przy nowo wybudowanej drodze 

w Pogórzu od posesji nr 180 do tz. Morw (lasku). Brak na tym odcinku chodnika 

stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dzieci . W trakcie modernizacji drogi odcinek ten 

nie został ujęty w projekcie. Budowy drogi.  

 zaasfaltowanie ogromnej dziury na drodze powiatowej obok posesji Nr 115- w stronę 

Rzymkowic 

 o płatanie i modernizację drogi gminnej na ulicy gdzie mieści się Zespół Szkolno- 

Przedszkolny. Wniosek ten był już składany w marcu 2017 r. . Droga ta jest bardzo 

ruchliwa ponieważ autobusy szkolne dowożą dzieci oraz rodzice swoje dzieci. 

 w imieniu rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogórzu zwracam się o 

ujęcie do budżetu na 2018 r. zakup dwóch urządzeń na plac zabaw – wieża strażacka 

koszt- 1929 zł., huśtawka bocianie gniazdo 4.098 zł. Urządzenia które się znajdują na 

placu zabaw są jest przestarzałe i zdegradowane pomimo ich konserwacji. Pani 

Dyrektor nie ma w swoim budżecie środków na zakup nowych urządzeń. Dzieci nie 

mają możliwości korzystać z placu zabaw wiejskiego , gdyż na zewnątrz budynku nie 

ma toalet oraz nie ma pomocy. Z funduszu sołeckiego środki już zostały 

rozdysponowane. Proszę przyjechać zobaczyć jak wygląda plac zabaw . Pustki!  

W załączeniu kosztorys zakupu urządzeń na plac zabaw. 

 ponawiam wniosek z marca 2017 r. w sprawie drogi Kolonia – Pogórze na której 

podczas opadów zbiera się woda przed posesją Nowotny Robert. Do tej pory w tej 

sprawie nic nie zrobiono, a właściciel nieruchomości znów zgłosił ten problem.  



 W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o ujęcie do budżetu gminy na 2018 r. 

modernizację drogi wewnętrznej gminnej w Pogórzu w stronę Rzymkowic tj. do 

posesji Natali i Tomasza Chojecki nr posesji 106a. Jest to niewielki odcinek drogi. 

Również o modernizację drogi wewnętrznej gminnej obok posesji Werner Gerard nr 

domu 10 i Chil Sabina nr domu 42. 

 Ujęcie do budżetu gminy Białą na 2018 r. zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego zapisu tj. chodzi o działkę gminną na której mieści się teren 

rekreacyjna – sportowy.  Nie ma w planie zapisu , że można postawić budynek 

gospodarczy, a taki budynek potrzebny jest aby przechować namiot i inny sprzęt na 

potrzeby wiejskie. 

 postawienie lustra na drodze wojewódzkiej tj. skrzyżowanie drogi powiatowej z 

wojewódzką. Rolnicy skarżą się na słabą widoczność aut jadących od strony 

Korfantowa, pomimo ograniczenia tam prędkości.  

 

Radny Damian Tarnowski - wnioskował o zebranie naniesionego żwiru wraz z ziemią na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminą w miejscowości Miłowice przy posesji 21. 

Naniesiony grys zagraża w ruchu drogowym, gdyż pojazdy jadąc w kierunku Śmicza mijając 

się na łuku drogi z innymi pojazdami jadącymi do Miłowic muszą wjechać na naniesiony 

nasyp, co może spowodować zagrożenie dla poruszających się pojazdów na tymże łuku drogi. 

  

Przewodnicząca Zarządu Osiedla w Białej Katarzyna Dragańczyk   – wnioskowała o trwałe 

usunięcie krzewów sumaka występującego na skarpie przy ul. Koraszewskiego. Pewne 

odmiany tej rośliny mogą zawierać toksyczne substancje , stanowić niebezpieczeństwo dla 

zdrowia i powodować bardzo bolesne oparzenia. Włoski pokrywające roślinę po dotknięciu 

dostają się do skóry i wydzielają mleczny sok, który zawiera drażniącą żywicę wywołującą 

choroby skóry i ciężkie zaburzenie w całym organizmie. 

Warto dodać, że roślina ta bardzo szybko się rozrasta, a każde uszkodzenie mechaniczne 

odrostów lub korzeni sumaka powoduje pojawienie się wielu nowych odrostów, dlatego 

należy się pozbyć w sposób profesjonalny- chemiczny.  

 

Klaus Bremer sołtys wsi Wilków złożył wniosek następującej treści: 

„ w związku z otrzymaniem potwierdzenia o otrzymaniu drzewek, proszę o wytyczenie drogi 

która została pochłonięta do posesji nr13 i ogrodzona i zablokowany wjazd na działkę nr 208  

i łąki 207 i 204/6. Drzewka mam otrzymać w listopadzie lub lutym”. 

 

Beata Czaja sołtys wsi Józefów wnioskowała o zawarcie umowy o użyczenie lub dzierżawę 

drogi prywatnej, która prowadzi do działki nr 2053 i jest działką gminą, a mieszkańcom ma 

służyć jako boisko sportu i rekreacji. 

 

Ad 14/ 

 

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

 

 

    Protokołowała                                                                                       Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                                      Robert Roden 


