
 

Protokół  Nr XXVI/2017 

z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. 

 

 

  Obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 12-  radnych / na  stan rady  

     15 radnych/. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich 

zebranych na sesji : zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu do 

protokołu.  

     Sesja 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 wrześniu 2017 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja  Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej/ druk Nr 1/ 

9. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i 

rekreacji  w mieście  i Gminie  Biała za 2017 r. / druk Nr 2/ 

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż w mieście i gminie 

Biała oraz realizacja zadań w tym zakresie. / druk Nr 3/ 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r.; / druk Nr 4/ 

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

Nr 5/ 

3) Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie na 2018 rok; / druk Nr 6/ 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz terminu 

płatności dla inkasentów; 

 / druk Nr 7/ 

5) zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej, zasad poboru i terminu jej płatności , zarządzenia poboru opłaty targowej 

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania  za inkaso 

oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała; / druk Nr 8/ 

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

z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia; / druk Nr 9/ 



7) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagradzania za inkaso; / druk Nr 10/ 

8) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej; / druk Nr 11/ 

9) dopuszczenia zapłaty podatków  za pomocą instrumentu płatniczego; / druk Nr 12/ 

10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej; / druk Nr 13/ 

11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej  

 im. Filipa Roboty w Łączniku  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  im. 

Filipa Roboty w Łączniku; / druk Nr 14/ 

12) objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka./ druk Nr 15/  

13) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr16/ 

12. Przedstawienie  analiz  dotyczących oświadczeń majątkowych sporządzonych przez 

właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych, Burmistrza Białej i 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

14.  Wolne wnioski. 

15. Zakończenie. 

 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w miesiącu wrześniu  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 Aneta Hampel i Adrian Harnys.  Obecny skład rady na sesji 

14 radnych. 

 

Ad 6/ 

Odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na  posiedzeniach  Stałych Komisji Rady Miejskiej 

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

Na obrady sesji przybył radny Alfred Krupa. Obecny skład rady na sesji 15 radnych. 

  

Ad 7/ 

Interpelacje i zapytania zgłosili: 

Radny Robert Roden – dlaczego Pan Burmistrz w dalszym ciągu nie informuje radnych  

o ważnych dla Gminy Biała sprawach? Przykład- o zmianie kosztów budowy oczyszczalni   

z 4,5 min. Zł na 7 mln. zł. Radni mogli się dowiedzieć z zamieszczonego sprostowania  

w październikowym wydaniu Panoramy Bialskiej. 



Dlaczego nastąpił tak drastyczny  wzrost koszty inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków 

w mieście Biała właśnie  z 4,5 mln. zł do 7 mln. zł. tj. 56%? 

Jak ten ogromy wzrost wpłynie na cenę metra sześciennego ścieków, za który zapłaci 

stosunkowo niewielka ilość mieszkańców Białej? 

Jak postępują prace inwestycyjne przy budowie oczyszczalni względem założonego 

harmonogramu przy zawarciu umowy z wykonawcą? 

 

 jak postępują prace inwestycyjne wg. założonego harmonogramu przy budowie drogi na 

ul. Opolskiej – dojazd do ścieżki rowerowej. Wg. przedstawionej tabeli na dzisiejszej sesji 

wieloletniej prognozy finansowej Gmina powinna wydatkować w 2017 r. 1.550 tyś. zł.  

a prace na dzień 29 listopada są na etapie początkowym. Kwota wskazana tj. 1.550 tyś. zł. 

to 70% nakładów na zadanie.  

Radny Damian Tarnowski  – po raz kolejny zwracam się z zapytaniem do Pana Burmistrza  

kiedy i w jakim stopniu zostanie dokończona, rozpoczęta w ubiegłym roku inwestycja  

w Kolnowicach dotycząca remontu drogi gminnej wraz z jednoczesnym remontem kanalizacji 

burzowej? 

Nadmieniam, iż prawie po upływie prawie roku od rozpoczęcia prac w nowo wylanym 

asfalcie powstała dziura, którą firma wykonująca prace miała załatać w ramach gwarancji.  

A natomiast pobocza miały być wysypane frezowiną. Jednocześnie jak już wspomniałem 

wcześniej, we wniosku złożonym do tutejszego urzędu w ramach podziału środków  

z funduszu sołeckiego na rok 2016 istnieje zapis również o remoncie kanalizacji burzowej  

9 montaż kratek ściekowych). Zbliża się kolejny okres zimowy co może powodować 

niszczenie nowo powstałego odcinka drogi, poprzez rozsadzanie przez mróz asfaltu, gdyż 

zalegająca woda na poboczach nie mająca możliwości odpływu będzie zamarzała i rozsadzała 

nawierzchnię. Myślę iż koszt dokończenia prac nie jest tak duży w porównaniu z 

ewentualnymi kosztami całkowitej naprawy drogi. 

 

 

Ad 8/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawiła Dyrektor  w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Prudniku Pani Grażyna Klimko. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

Burmistrz Białej i Przewodniczący Rady podziękowali za dobrą współpracę z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Prudniku. 

 

Ad 9/ 

 

Informację  o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki  

i rekreacji  w mieście i gminie Biała za okres od stycznia do września 2017 r. przedstawił  

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej Rafał Magosz. 

Przewodniczący Rady Robert Roden podziękował za dobrze realizowane zadanie z zakresu 

kultury i całą działalność GCK. 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Ad 10/ 

Informację  o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż w mieście i gminie 

Biała oraz realizacja zadań w tym zakresie przedstawił Burmistrz Białej. 



Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Ad 11-1/ 

 Projekt uchwały zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.; przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu   pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 2 radnych 

 

Uchwała  Nr XXVI.256.2017  została  przyjęta. 

Ad 11-2/ 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała  na lata 2017-2028. został przedstawiony przez Skarbnika Gminy 

Klaudię Kopczyk.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

 „ Za” głosowało 15 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała  Nr XXVI.257.2017 została  przyjęta. 

 

Ad 11-3/ 

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Biała  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ; przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że zgodnie z art 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2016 poz. 1817 z zm. ) Rada 

Miejska corocznie uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

Program ten podlega konsultacjom społecznym, tak więc na podstawie Zarządzenia nr 

OR.0050.582.2017  Burmistrza Białej z dnia 3 listopada 2017 w sprawie konsultacji 

społecznych Programu, ogłoszono iż w dniach 11 do 24 listopada br. przeprowadzone zostaną 

konsultacje społeczne projektu Programu. 

Program zawieram wszystkie niezbędne, wymienione w Ustawie , elementy i wskazuje 

główne obszary wsparcia organizacji pozarządowych, tryb pozyskiwania środków 

finansowych oraz wielkość tych środków przeznaczonych w budżecie gminy na rok 2018 . 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 



„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała  Nr XXVI.258.2017 została przyjęta. 

 

Ad 11-4/ 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz terminu płatności dla 

inkasentów przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zmiana 

inkasenta wynika że złożonego przez ostatniego Inkasenta (sołtysa wsi Miłowice) wniosku  

o zmianę osoby pobierającej podatki.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXVI.259.2017 została przyjęta. 

 

Ad 11-5/ 

Projekt uchwały zmieniający uchwalę w sprawie ustalenia wysokości dziennych 

stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności , zarządzenia poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania  za inkaso  

oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że w  związku z licznymi skargami związanymi z brakiem pobory 

opłaty targowej na terenie wsi Chrzelice wnosi się o zmianę inkasenta poboru tej opłaty. 

Zmiana dokonana została za zgodą obu stron, tj. sołtysa wsi oraz nowego inkasenta. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.260.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 11-6/ 

Projekt uchwały w sprawie 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 na poprzedniej sesji rady 

podjęta została uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia opłat za 

korzystanie z boisk. Po ustaleniach z nadzorem prawnym Wojewody Opolskiego wyjaśniono, 

że uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Op. Stąd zmiana uchwały. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 



Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała  Nr XXVI.261.2017 została przyjęta. 

 

Ad 11-7/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagradzania za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że zmiana inkasenta wynika że złożonego przez ostatniego 

Inkasenta (sołtysa wsi Miłowice) wniosku o zmianę osoby pobierającej opłaty.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała  Nr XXVI.262.2017 została przyjęta 

 

Ad 11-8/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z art 57 § 7 ustawy Ordynacja 

podatkowa - rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną w wysokości nie większej 

niż 50% obniżonej stawki odsetek za zwłokę (tj. 4%). Obecnie obowiązująca uchwała określa 

opłatę prolongacyjną w wysokości 5% odsetek za zwłokę, tj. 0,4%. W związku z tym, iż 

zmieniony został zapis w Ordynacji podatkowej zaistniała konieczność zmiany uchwały i tym 

samym proponuje się aby zwiększyć opłatę prolongacyjną. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXVI.262.2017 została przyjęta. 

 

Ad 11-9/ 

 

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków  za pomocą instrumentu 

płatniczego przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że art. 18 ust. 2 

pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych  

w odrębnych ustawach.  



Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa rada gminy, rada powiatu oraz sejmik 

województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody 

odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, instrumentem płatniczym, w tym 

instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.  

Umożliwienie dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego 

jakim jest karta płatnicza w kasie Urzędu Miejskiego w Białej stanowić będzie udogodnienie  

i usprawnienie mieszkańcom gminy realizacji obowiązków związanych z uiszczaniem 

płatności na rzecz Gminy Biała. Możliwość zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą 

płatniczą uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec gminy 

takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu, opłaty gotówką na poczcie lub w banku oraz 

bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.  

Uchwała nie niesie za sobą skutki finansowych po stronie Gminy Biała, gdyż koszty opłat  

i prowizji związanych z taką formą zapłaty ponoszone są przez podatnika lub płatnika 

dokonującego zapłaty instrumentem płatniczym. 

 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała  Nr XXVI.263.2017 została przyjęta. 

 

Ad 11-10/ 

 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej przedstawiła 

podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że zgodnie 

z założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia 

szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a szkoła filialna 

podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się 

szkoła filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, 

obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Organy stanowiące 

jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia 

w drodze uchwały. 

Zarówno siedziba, jak i obwód szkoły jest tożsamy z siedzibą i obwodem ustalonym 

w uchwale Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017r.  w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXVI.264.2017 została przyjęta. 



 

Ad 11-11/ 

 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Filipa Roboty w Łączniku  w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową  im. Filipa Roboty w Łączniku przedstawiła podinspektor ds. oświaty  

i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy 

edukacji, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje 

się ośmioletnią szkołą podstawową, a szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie 

dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkoła filialną podporządkowaną 

organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same 

klasy szkoły podstawowej. Organy stanowiące jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały. 

Zarówno siedziba, jak i obwód szkoły jest tożsamy z siedzibą i obwodem ustalonym 

w uchwale Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017r.  w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXVI.265.2017 została przyjęta. 

 

Ad 11-12/ 

Projekt uchwały w sprawie objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka 

przedstawił wstępnie Burmistrz Białej. Poinformował, że zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, który został podjęty uchwałą Rady Gminy 

Biała w dniu 16 czerwca 2016 r. w Gmina Biała podejmuje działania zmierzające do 

ograniczenia niskiej emisji i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na jej obszarze. 

Podjęcie porozumienia o przystąpieniu do Klastra Energii Biała Energetyka, zwiększy 

również szanse na uzyskanie certyfikacji dla klastra oraz objęcie projektu programem 

pilotażowym przez Ministerstwo Energii.  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478 z późn. zm), definiuje klaser energii jako 

cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, 

dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią 

z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej 

o napięciu znamionowym niższym niż 110kV, na obszarze działania tego klastra 

nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) 

lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730); 

Utworzenie Klastra Energii Biała Energetyka ma także na celu wzmacnianie lokalnej 

gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych. 

Ponadto, w procedurach aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, 

programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, istnienie klastra i bycie 

jego członkiem zapewni lepszą pozycję w rankingu aplikujących wnioskodawców. 



Obecnie prowadzone są rozmowy o przyłączenie się do KEBE podmiotów z gminy 

Strzeleczki tj. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. oraz Zamku w Mosznej. 

Następnie przedstawiciele WFOSiOŚ w Opolu szeroko omówili powyższy temat.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radni  nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

 

 „ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

 

Uchwała Nr XXVI.266.2017 została przyjęta. 

 

Ad 11-13/ 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza 

Białej przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska. 

Poinformowała, że w  dniu 8 września 2017 r. do Rady Miejskiej wpłynęła skarga 

Stowarzyszenia Odnowa Wsi Chrzelice (zwanego dalej „Wnioskodawcą”) z dnia 5 września  

2017r.  na działalność Burmistrza Białej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 22 września 2017r. została podjęta  

uchwała  Nr XXV.255.2017 r. Rady Miejskiej w Białej w sprawie upoważnienia Komisji 

Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi  

wniesionej  na działalność Burmistrza Białej. 

Komisja Rewizyjna po uzyskaniu upoważnienia Rady Miejskiej w Białej zwołała 

posiedzenie komisji na dzień 31 października 2017 r.  celem zbadania zasadności zarzutów 

podniesionych w skardze. 

W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna zapoznała się ze stanem prawnym  

i merytorycznym wniesionej skargi, a w szczególności z: 

1. przepisami ustawowymi, w tym: 

1.1. Ustawą z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 (tekst jednolity Dz.U.z 2017r  poz.1817) – rozdział 2a pt. ”Inicjatywa lokalna” (zwana 

 dalej „Ustawą”; 

1.2. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

 jednolity Dz.U. z 2017r poz.1257) – dział VIII „Skargi i wnioski” (zwaną dalej Kpa) 

 

2. przepisami prawa miejscowego, w tym: 

2.1. Uchwałą nr XXXIV.387.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14.11.2014r ws. 

 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014 -2020 z perspektywą do roku 

 2025  -  w tym: Rozdział III załącznika do uchwały „Założenia Strategii – rozdział 

 III.2 cele rozwojowe” (zwanej dalej „Strategią”); 

2.2. Uchwałą nr VI.37.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31.03.2015r ws. 

 określenia  trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

 publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie gminy Biała (zwaną dalej 

 „Uchwałą”) oraz wydanym na w/w podstawie Zarządzeniem nr OR.0050.344.2016 z 

 dnia 03.08.2016r ws. powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację 

 zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zwanym dalej („Zarządzeniem”) 

 

3. dokumentacją merytoryczną sprawy, w tym: 



3.1 - treścią skargi Stowarzyszenia Odnowy Wsi Chrzelice z dnia 05.09.2017r na 

 działalność Burmistrza Białej (zwanej dalej „skargą”) oraz załączonej do niej 

 korespondencji, a mianowicie: 

3.2. pismem Burmistrza Białej z dnia 1.08.2017 (informacja o odrzuceniu wniosku) 

3.3. pismem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Chrzelice (protest Wnioskodawcy) z dnia 

 03.08.2017 

3.4. pismem Burmistrza Białej z dnia 04.08.2017 (odpowiedź na protest 

 Wnioskodawcy) 

3.5. wnioskiem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Chrzelic o realizację zadania 

 publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, złożonym terminowo w dniu 31.07.2017r 

 (zwanym dalej „wnioskiem”); 

3.6. protokółem komisji z oceny wniosku j/w (zwanym dalej „protokołem”) 

Komisja Rewizyjna wnikliwie zbadała podniesione w skardze Stowarzyszenia 

Odnowy Wsi Chrzelice zarzuty i zapoznała się z wyjaśnieniami  Burmistrza – pisemnymi z 

dnia 23.10.2017 oraz ustnymi w trakcie posiedzenia 31.10.2017r. W oparciu o złożony  w 

dniu 31.07.2017 r. wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

pn. „Biesiada Integracyjna. Jeden Bór - wiele kultur” oraz jego dokumentację i przepisy 

prawa:  

I.  Komisja Rewizyjna uznała zasadność skargi Wnioskodawcy w kwestii zarzutu 

nieprawidłowego rozpatrzenia ich wniosku, przez komisję do oceny złożonych wniosków o 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stwierdzono bowiem, że: 

1. nie było podstawy merytorycznej do odrzucenia przez komisję wniosku ze względu na 

niezgodność z celami strategicznymi Gminy Biała. 

Wnioskodawca w uzasadnieniu odnosi się bowiem do celu strategicznego nr 4 tj. 

„Wypromowanie marki gminy Biała”, a w nim celu operacyjnego 4.2. który brzmi  

„Organizacja imprez wyróżniających obszar w regionie”, a taki, regionalny już charakter, 

miałaby wnioskowana impreza, biorąc pod uwagę zaproszenia skierowane do wielu 

społeczności spoza gminy Biała.  

Tymczasem Burmistrz w piśmie z 01.08.2017 informuje wnioskodawcę, że: 

-  (cyt.)„wniosek opiera się na organizacji imprezy, co jest niezgodne z celami 

strategicznymi Gminy Biała”, podczas gdy  organizacja proponowanej imprezy w 

Chrzelicach stanowi właśnie meritum celu strategicznego nr 4 (promocja gminy) i 

operacyjnego 4.2. W dyskusji zauważono ponadto, że Gmina corocznie organizuje wiele 

imprez, bezpośrednio lub pośrednio (często jako jedyny finansujący), a nikt nie podnosi 

wówczas kwestii niezgodności z celami Strategii Gminy, czy wręcz „nielegalności 

wydatku”, jak Burmistrz wskazuje w piśmie (odpowiedź na protest) z dnia 04.08.2017).  

- w kolejnym zdaniu pisma z dnia 01.08.2017 (informacja) zamiast do celu strategicznego 

Burmistrz odwołuje się do jednego tylko działania spośród wyliczonych w pkt.4.2.2. 

(katalog nie jest zamknięty, bo zapis kończy się zwrotem ”itp”, świadczącym o 

dopuszczeniu innych przykładów) - tj. do targów staroci. Tymczasem treść wniosku 

wskazuje przede wszystkim na integracyjny i artystyczny wymiar planowanej imprezy w 

Chrzelicach jako dużej biesiady integracyjno-artystycznej z towarzyszącym jej 

jarmarkiem promującym lokalne zasoby  - tu również  rękodzieło i kulinariów, a nie tylko  

targu staroci. 

- ostatnie zdanie w/w pisma (cyt.) „Na podstawie powyższego Komisja odrzuciła 

wniosek” dokumentuje de facto przekroczenie jej uprawnień, bowiem obowiązujące 

prawo miejscowe (patrz: Uchwała) nie dopuszcza   możliwości odrzucenia wniosku przez  

Komisję. Wręcz przeciwnie: wskazuje ono (w paragrafie 4.2.) że w razie potrzeby 

Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów, bądź udzielenia wyjaśnień. 

Z tego uprawnienia Komisja jednakże nie skorzystała przy ocenie przedmiotowego 



wniosku. W tym przypadku nie zastosowano trybu określonego przez organ stanowiący 

gminy.  

 

2. komisja nie zastosowała zarówno trybu jak i kryteriów oceny wynikających  

z uchwały, bowiem: 

- w protokole oceny wniosku Stowarzyszenia Odnowy Wsi Chrzelice nie przyznano  

żadnego punktu, chociaż paragraf 5.3. Uchwały wskazuje wskazuje jednoznaczny tryb 

działania dla komisji (cyt.) „Wnioskom… przyznawane są punkty w obrębie każdego z 

kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego z kryteriów liczbę punktów mnoży się 

przez wagę kryterium, następnie sumuje się punkty”. Tymczasem wszystkie 7 kryteriów 

oceny z par.5.1. zostało „wykreskowanych” w kwestionowanym Protokóle (co nie 

oznacza nawet „0 pkt”). Uchwalony tryb oceny nie dopuszcza argumentu Burmistrza, że 

wystarczy pierwsze kryterium ocenione na „0”, żeby odrzucić wniosek, uznając wydatek 

za nielegalny (co podnosi pismo Burmistrza do wnioskodawcy z 04.08.2017 oraz 

stanowisko przekazane Przewodniczącej Komisji pismem z 23.10.2017r i ustnie w czasie 

posiedzenia),   
 

- Komisja Rewizyjna nie zgodziła się również z argumentacją Burmistrza (żródła j/w), że 

Ustawa zostawia ocenę wniosku wyłącznie w gestii Burmistrza, jak wskazywałby 

art.19c.ust.2, bowiem pominięto w niej tu zupełnie zapis (art.19.c.ust.1). 

Uznano bowiem, że gdyby tak interpretować,  to zbędny byłby ten wcześniejszy zapis 

Ustawy uprawniający Radę jako organ stanowiący do ustalania nie tylko szczegółowych 

kryteriów, ale i trybu oceny wniosków. Fakt, że jest taki przepis, ogranicza dowolność 

oceny przez organ wykonawczy, co było widocznie intencją ustawodawcy.     
 

- przyznano natomiast, że to Burmistrz ostatecznie podejmuje decyzję o finansowaniu 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, ale uwzględniając zapisy art.19c ust.1 

Ustawy. Zauważono  przy tym, że istotą sporu może być dualizm działań Burmistrza   tj. 

równocześnie jako przewodniczącego komisji oceny i jako organ decyzyjny gminy. 

Tymczasem to nie komisja oceny wniosków jest uprawniona do odrzucania wniosków 

(par.4.3. to I etap trybu oceny), lecz pozwalają na to kompetencje ustawowe organu 

wykonawczego jako dysponenta uchwalonych środków budżetowych (par.4.4. to II etap 

trybu oceny – akceptacja na podstawie przedłożonego protokółu). 
 

II. Komisja Rewizyjna uznała również zasadność skargi Wnioskodawcy w kwestii 

niezastosowania przez Burmistrza Białej przepisów Kpa w informacji o rozpatrzeniu 

wniosku, bo obydwa pisma z informacją o sposobie załatwienia wniosku nie zostały 

sformułowane zgodnie z art. 238 w związku a art.247 oraz 239 K.p.a.  
 

       Skoro bowiem Ustawa dot. inicjatywy lokalnej w par.19.b.2 wskazuje, że wniosek taki 

podlega procedowaniu według Kpa, to obowiązkiem Burmistrza było zawiadomić 

Wnioskodawcę   o sposobie rozpatrzenia z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. 

Tymczasem pisma z dnia 01.08.2017 i 04.08.2017 nie zawierają prawidłowo oznaczonego 

organu od którego pochodzi rozstrzygnięcie (w nagłówku jest Urząd Miejski, a organem jest 

Burmistrz, który podpisał pisma). Ponadto informacja o odmownym sposobie załatwienia 

wniosku wymaga, aby podać uzasadnienie faktyczne (a tu wskazana w piśmie niezgodność z 

celami strategicznymi została podważona w toku pracy Komisji Rewizyjnej) i prawne oraz 

pouczenie z 239 § 1 K.p.a, którego brakuje w pismach do Wnioskodawcy).   
    

Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła natomiast głosowania ws. zgłoszonych przez 

Wnioskodawcę wątpliwości dotyczących obowiązujących kryteriów oceny wniosków, 



bowiem  ta sfera jest w gestii Rady Miejskiej, która może uwzględnić sugestie organizacji 

pozarządowych w postulowanej nowelizacji Uchwały w przyszłym roku.   

Reasumując, Komisja Rewizyjna, analizując zarzuty podniesione przez skarżącego i 

wyjaśnienia dotyczące powyższej skargi,  wnosi  do Rady Miejskiej  

o uznanie skargi jako zasadnej, nie  mającej oparcia w stanie faktycznym sprawy jaki i 

przepisach prawa. Co zostało potwierdzone głosowaniem członków Komisji Rewizyjnej (3 za 

- 1 wstrzymujący się) .  

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na posiedzeniu  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Burmistrz Białej ustosunkował się do przedstawionego uzasadnienia w/w projektu uchwały.  

Zaznaczył, że inicjatywa lokalna  jest po to aby wspomóc sołectwa. Inicjatywa powinna być 

przeznaczona na zadania inwestycyjne  w danym sołectwie. Wniosek ze Stowarzyszenia 

Chrzelic jednak nie zawierał zadań inwestycyjnych , dlatego też został wniosek odrzucony.  

 

Radny Damian Tarnowski zwrócił uwagę, że po drugim naborze wniosków na inicjatywę 

lokalną nie otrzymano ilości uzyskanych punktów.  

 

Radna Lidia Cziomer również zaznaczyła , że  w drugim naborze wniosek Radostyni również 

nie został zaakceptowany i nie otrzymano informacji o ilości punktów.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Stowarzyszenia Wsi Chrzelice. Pismo 

stanowi załącznik do protokołu.  

Burmistrz Białej – przedstawiono mnie w piśmie jako wroga mniejszości. W Chrzelicach 

zostało wykonanych dużo zadań w roku bieżącym. W 2018 roku  będzie modernizacja drogi .  

  

Radni  nie wnieśli więcej  uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

 

 „ Za” głosowało 9 członków 

„ Przeciw” 5 członków  

„ Wstrzymujących się „ nie było 

1 radny nie brało udziału w glosowaniu. 

Uchwała Nr XXVI.267.2017 została przyjęta 

 

Burmistrz Białej  - wobec podjęcia uchwały tak zostałem oceniony. Cofnę się  wstecz spadek 

Kiwerów, gdzie  strata w budżecie gmina wyniosła 200 tyś. zł. Wniosek o zbadanie tej 

sprawy nie został przez radnych przyjęty , jednakże po kontroli RIO sprawa został przekazana 

do Prokuratury  Rejonowej.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska – zaznaczyła, że komisja 

rozpatrywała skargę pod względem legalności i przepisów prawa. Jako Komisja Rewizyjna 

odnieśliśmy się do uchwały autorskiej Pana Burmistrza , która jest prawem miejscowym.  

 

Radca Prawny Katarzyna Staniszek – w odniesieniu do odrzucenia wniosku Stowarzyszenia 

Odnowy wsi Chrzelice  przepisy prawa zostały złamane w niewielkim stopniu i nie były to 

rażące uchybienia.  

 

 

 



Ad 12/ 

Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił  analizy  dotyczące oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

 

Ad 13/ 

 

Wolne wnioski: 

Radny Damian Tarnowski  – wnioskował o : 

 ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej na wysokości boiska wielofunkcyjnego w 

Kolnowicach oraz zamontowanie kratki ściekowej przy ewentualnie ułożonych 

krawężnikach. 

Uzasadnienie: 

W swoich zasobach posiadamy potrzebny materiał / krawężniki/ 36 mb. Szacunkowy 

koszt zakupu kratki ściekowej, jej montaż oraz montaż krawężników to 3 tyś. zł. 

Zamontowane krawężniki poprawią estetykę w/w odcinka drogi, poprawi 

bezpieczeństwo oraz umożliwi stworzenie parkingu przy boisku sportowym. 

 przeprowadzenie remontu schodów zewnętrznych ( betonowych) prowadzących do 

świetlicy wiejskiej w Kolnowicach . Beton na schodach oraz przyległych murkach kruszy 

się i odpada, co stwarza zagrożenie dla dzieci oraz osób, które poruszają się po schodach . 

Brak barierek. 

 poprawienie pobocza  drogi gminnej oraz cieku burzowego na wysokości posesji 23 i 24. 

W/w posesje są położone poniżej poziomu drogi co powoduje zalewanie posesji podczas 

roztopów czy gwałtownych opadów deszczu.  

 utworzenie /namalowanie pasów/ w miejscowości Laskowiec, na wysokości przystanku 

autobusowego przejścia dla pieszych do nowo powstałego chodnika po przeciwnej stronie 

drogi. Znak poziomy P-10 oraz ustawienie znaków pionowych D-6 poprawi 

bezpieczeństwo dzieci oraz osób przechodzących na przeciwną stronę drogi.   

 ustawienie znaku drogowego D-1oraz T-6a mówiące o  drodze głównej z pierwszeństwem 

przejazdu, na drodze powiatowej przed miejscowością Kolnowice od strony Laskowca. 

Brak takiego oznakowania myli przede wszystkim kierowców nie jeżdżących tą drogą na 

co dzień, co może powodować realne zagrożenie na skrzyżowaniu w miejscowości 

Kolnowice.  

Radna Lidia Cziomer zam. Radostynia wnioskowała o: 

 remont odcinka drogi powiatowej w Radostyni przy posesji nr 62-67 tj. droga  dojazdowa 

do kilka rodzin w kierunku Mokrej. Stan tej drogi jest tragiczny, szczególnie w okresie 

jesienno – zimowym. 

 o wycinkę krzewów i samosiejek oraz usunięcie już wyciętych gałęzi przy drodze 

powiatowej przed wjazdem do Radostyni od strony Ligoty Bialskiej. 

 o skuteczniejsze oznakowanie skrzyżowania dróg powiatowych w Ligocie Bialskiej. Jest 

to  droga   Ligota Bialska – Otoki  oraz droga Górka Prudnicka – Białą. Na skrzyżowaniu 

tym dochodzi do dardzi częstych klizji i wypadków drogowych.  

 Radny Robert Roden  – wnioskował o komisyjne zlitrażowanie nowego 30 letniego 

zakupionego wozu  strażackiego  dla OSP Chrzelice. 

 Zakupiony latem wóz uczestniczył do tej pory w jednej akcji ratowniczej, a już trzy razy 

był wycofywany z działań ratowniczych z powodu odstawienia do remontu. Dwa razy 

naprawiano cieknącą  motopompę oraz silnik, ponieważ jego spalanie sięgało 50 l. na 100 

km. Po remoncie wstępnie oszacowano spalanie na 55 l. na 100 km. Sprawa ta wymaga 

natychmiastowej realizacji i wyjaśnienia.  
 

 



Przewodnicząca Zarządu Osiedla w Białej Katarzyna Dragańczyk   – wnioskowała o: 

 utwardzenie drogi przy ul. Ogrodowej w Białej poprzez wykorzystanie frezowiny 

pozyskanej z przebudowy ul Opolskiej. W okresach deszczu droga ta jest błotnista, 

trudno poruszać się po niej pieszo, nie wspominając o przejeździe wózkiem, rowerem 

itp. Z uwagi na ważność tej drogi – sąsiedztwo cmentarza istotnym wydaje się 

zadbanie o jest stan. 

 Zamontowanie lutra drogowego na ul. Stare Miasto przy wyjeździe z parkingu 

znajdującego się przy kompleksie boisk sportowych PSP w  Białej. Obecnie 

wyjeżdżając z kompleksu praktycznie nie widać samochodów nadjeżdżających z lewej 

strony- widoczność utrudnia żywopłot znajdujący się na prywatnej posesji. 

Zamontowanie lustra znacznie poprawi bezpieczeństwo osób zwłaszcza dzieci 

włączających się do ruchu na ul. Stare Miasto. 

 

Mariola Piwowarczyk- sołtys wsi Dębina wnioskowała o ustawienie lustra na skrzyżowaniu 

ul. Polnej w Dębinie naprzeciw posesji nr 3. 

 

Radny Leonard Peszel – zwrócił uwagę na brak komunikatywności pomiędzy Burmistrzem a 

sołtysem czy radnym  Brak takiej komunikatywności był przy pracach na podwórku 

szkolnym w Śmiczu. Społeczeństwo zarzuca radnemu i sołtysowi, brak wiedzy o 

wykonywaniu prac na terenie wsi. Zaznaczył również, że podwórko nie zostało wykonane 

rzetelnie.  

Burmistrz Białej poinformował, że przed rozpoczęciem sesji dowiedział się o spotkaniu ze 

starostą odnośnie robót w Śmiczu. Natomiast prace na podwórku przy szkole są jeszcze nie 

dokończone i  będą kontynuowane.  

W samochodzie Strażackim  z OSP Chrzelice została dokonana analiza spalania przez firmę 

wykonującą remont samochodu, ale jeżeli zajdzie potrzeba ponownego litrażowania to 

zostanie to zrobione.  

 

Następnie zostały złożone życzenia świąteczne przez Przewodniczącego Rady jak i 

Burmistrza Białej.  

 

Ad 14/ 

 

Przewodniczący zamknął  obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                         Robert Roden 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


