
 

Protokół  Nr XXVII/2017 

z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 grudnia 2017 r. 

 

 

  Obrady XXVII 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/.  Nieobecny radny 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. 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 listopadzie 2017 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 1/; 

2) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej 

ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 / 

druk Nr 2/; 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej 

ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 / 

druk Nr 3/; 

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

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 /druk Nr 

5/; 

6) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 / 

druk Nr 6/; 

7) uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018 / druk Nr 7/; 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej 

a. odczytanie opinii RIO w Opolu o projekcie uchwały budżetowej 

b. odczytanie opinii i wniosków komisji rady przez przewodniczących lub zastępców 

c. odczytanie stanowiska Burmistrza Białej do opinii i wniosków poszczególnych 

komisji 

d. głosowanie całej uchwały budżetowej 

 

8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2017 r. /druk 

Nr 8/; 

 



9) ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających  schronienia  osobom bezdomnym / druk Nr 9/; 

10) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i 

szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania"   /druk Nr 10/ 

11) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r. /druk Nr 11/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie. 

 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w miesiącu listopadzie  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.  

 

Ad 6/ 

Odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na  posiedzeniach  Stałych Komisji Rady Miejskiej 

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

 

Ad 7/ 

Interpelacje i zapytania  nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 8-1/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w  przedmiotowej uchwale dokonano 

zmiany kwot pomiędzy poszczególnymi zadaniami, nie zmieniono kwoty kredytu w stosunku 

do ostatniego brzmienia uchwały. Wskazane kwoty zgodne są z harmonogramem prac 

związanych z tymi inwestycjami.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu 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 XXVII.269.2017 została podjęta. 

 

 

 

 



 

 

Ad 8-2/ 

 

      Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej 

ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  Poinformowała, że złożony w październiku wniosek  

o płatność jest na etapie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski, zgodnie z informację 

środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi na ul. Kilińskiego w Białej" przekazane 

zostaną gminie w 2018 r. W związku z powyższym dokonano odpowiedniej zmiany  

w przedmiotowej uchwale. 

  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu 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 XXVII.270.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 8-3/ 

 

          Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej 

ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  Poinformowała, że w związku ze zmianą harmonogramu prac na 

ul. Opolskiej w Białej dokonuje się zmiany uchwały w zakresie zaciągnięcia pożyczki na 

wydatki w części dotyczącej dofinansowania ze środków europejskich. Dostosowanie 

uchwały jest zgodne z planem prac złożonym przez wykonawcę. 

 

  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu 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 XXVII.271.2017 została podjęta. 

 

 

 

 



Ad 8-4/ 

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

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu 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 XXVII.272.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 8-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2017 -2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu 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 XXVII.273.2017 została podjęta. 

 

Ad 8-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała 

na lata 2017 -2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

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

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii 

projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-

2028 

 

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 XXVII.274.2017 została podjęta. 

 

 



Ad 8-7/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 

2018 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w stosunku do 

przedstawionego projektu uchwały budżetowej nastąpiły zmiany, które stanowią załącznik do 

protokołu. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej 

 

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

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii 

projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie bez 

uwag i wniosków. 

Burmistrz nie przedstawiał stanowiska do wniosków komisji, gdyż nie były wnioski 

zgłoszone. 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden – zabierając głos zaznaczył, że budżet gminy na  

2018 rok  jest rekordowy, ze względu na projekty i środki unijne. Są duże inwestycje na około  

22 mln. zł i to będzie duże wezwanie do Burmistrza jak i pracowników urzędu.  Ale wymaga 

to również zaciągnięcia dużego kredytu. Inwestycje  skierowane są na miasto Biała. Na teren 

wiejski zostaje tylko fundusz sołecki. Nie ma zaplanowanej inicjatywy lokalnej. Ale jest to 

zrozumiałe w stosunku do dużych inwestycji do których radni nie są przeciwni. 

Zaskoczeniem jest przy rewitalizacji rynku w Białej i remoncie stolarni brak jej wyposażenie 

co w przyszłych budżetach gminy będzie skutkowało. Cztery lata temu  zadłużenie gminy 

wynosiło 18% tj. 6,8 mil  a w bieżącym roku osiągnie 17 mil. tj prawie 40 % budżetu gminy i 

jest prawie 251% wyższe od poprzedniego .Burmistrz i niektórzy radni mówili , że 

poprzednia władza mocno zadłużyła gminę, a obecnie mamy o wiele większe zadłużenie. W 

kampanii wyborczej byliśmy szkalowani o zadłużenie. Nie blokujemy budżetu pomagamy w 

realizacji inwestycji. 

 

 

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 XXVII.275.2016 została podjęta. 

 

Burmistrz Białej podziękował za przyjęcie budżetu gminy Białą na 2018r. następnie wyjaśnił, 

że przejął budżet w wysokości 30 mln. przy 7 mln. zadłużenie, a obecnie mamy prawie 60  

mln. budżet przy 11 mln. zł zadłużenie a nie jak Przewodniczący mówi 17 mln. zadłużenia. 

Nie wszystkie samorządy pozyskały tak duże środki jak pozyskała gmina Biła. Zaznaczył, że 

środki z PROW- u są blokowane na tereny wiejskie, ale jest na te tereny otwarta furtka z 

RPO. Przy wzroście budżetu wzrasta również wysokość funduszu sołeckiego.  

 

 

 

 

 

 



 

Ad 8-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy 

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

z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 

10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii 

należą do zadań własnych gminy. Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego 

prowadzona jest realizacja w/w działań, jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki finansowe na realizację 

zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem 

narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wysokość tych opłat ustalana jest corocznie na podstawie składanych przez przedsiębiorców 

oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Szacuje się, że 

wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 

roku wyniosą 174.000,00 złotych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu 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 XXVII.276.2017 została podjęta. 

 

Ad 8-9/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających  schronienia  osobom bezdomnym przedstawiła 

Starszy Pracownik Socjalny upoważniona do wykonywania zadań Kierownik OPS Teresa 

Suchodolska. Poinformowała, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 

należy między innymi udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Biała. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ośrodkiem wsparcia 

może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, 

dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz klub 

samopomocy. 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia 

w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Ustawodawca powierzył radzie gminy kompetencje do stanowienia w drodze uchwały                 

o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

 



Określenie odpłatności według przedstawionych  zasad pozwala ustalić wysokość 

odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/ rodzin zobowiązanych do jej 

wnoszenia. 

W projekcie uchwały przedstawiono propozycję ustalania wysokości opłaty za pobyt  

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Biała, 

która uwzględnia to, by odpłatność ponoszona była stosownie do sytuacji dochodowej osób/ 

rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. Osoby/ rodziny, których dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z jej zapisami 

będą zwolnione z opłat. 

Zgodnie z art. 8 ust.1, pkt 1,3 u.p.s kryterium dochodowe dla osoby samotnie 

gospodarującej wynosi 634 zł., a dla osoby w rodzinie 514 zł. 

Wysokość ponoszonej odpłatności określana będzie w decyzjach administracyjnych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu 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 XXVII.277.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 8-10/ 

 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przedstawiła Inspektor ds. Oświaty Jadwiga 

Małota. Poinformowała, że w związku z opublikowaniem 29 listopada 2017 r. ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza zmiany 

w zakresie dotowania niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące min.: rozliczeń 

pomiędzy gminami, trybu naliczania i przekazywania dotacji przez jst.  Niniejszy projekt 

uchwały zawiera regulacje, które będą miały zastosowanie do naliczenia dotacji począwszy 

od 1 stycznia 2018 r. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu 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 XXVII.278.2017 została podjęta. 

 

 

 

 



Ad 8-11/ 

  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 

2018 r. przedstawił Przewodniczący rady Robert Roden. Poinformował,  że na  podstawie  § 

26 ust.2 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 28 czerwca 2012r. Rada na ostatniej sesji w roku uchwala ramowy plan sesji na 

rok następny, który może być uzupełniany w ciągu całego roku. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu 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 XXVII.279.2017 została podjęta. 

 

Ad 9/ 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania – interpelacje i zapytanie nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 10/ 

Radny Damian Tarnowski zam. Kolnowice 44  wnioskował o: 

 w imieniu mieszkańców  Prężyny o stworzenie odwodnienia na drodze powiatowej w 

miejscowości Prężyna jadąc od Białej do Prężyny (od mostu pod górę) po lewej stronie 

jezdni. Brak odwodnienia powoduje niszczenie pobocza asfaltu- wypłukiwanie podłoża w 

pęknięciach. 

 naprawę i udrożnienie mostku – przepustów w pasie drogowym drogi powiatowej  

w miejscowości Prężyna 9 dojazd do posesji 86-88. Bieżący remont przedłuży okres 

użytkowania i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 udrożnienie przepustu wodnego na rowie powiatowym przy posesji Nr 57 w Prężynie. 

 Udrożnienie rowu w pasie drogowym 9 drogi powiatowej) wzdłuż posesji 57  

w miejscowości Prężyna. Woda spływająca z pół zamula w/w rów. 

 Zagęszczenie skarpy przy budynku 57 w Prężynie pomiędzy słupami elektrycznymi. 

Woda płynąca z pól podmywa podłoże przy słupach co powoduje podmywanie i grozi 

wywróceniem. 

 

Sołtys wsi Browiniec Polski – Manfred Sobota  wnioskował o: 

 wykonanie odcinka  drogi relacji Solec – Browiniec Polski około 500 mb. Jest to zaszłość 

z Dożynek Powiatowo – Gminnych w 2008 r. ( Ludowego Święta Pogranicza).  

 remont odcinka drogi koło plebani w Solcu około 100 md.  Dziury i nierówności 

stwarzają niebezpieczeństwo poruszania się po niej.  

  wymianę przystanku autobusowego. Zaznaczył, że zgodnie z ekspertyzą pracownika 

Urzędu Pana Henryka Adamik przystanek nie nadaje się do remontu.  

 

Sołtys wsi Grabina Magdalena Sobota wnioskowała o naprawę zapadniętej rury betonowej 

na wjeździe do posesji Nr 88 przy drodze powiatowej.  

 

Klaus Bremer – sołtys wsi Wilków wnioskował o: 

 ustawienie znaku ograniczającego wjazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton 

na drogę gminną prowadzącą przez wieś. Obecnie przejeżdżające tam samochody  

o dużym tonażu (50 ton) niszą drogę, krawężniki, kanalizację 



 ustawienie znaku  ograniczającego prędkość do 30 km na odcinku drogi powiatowej 

w miejscowości Wilków.    

 

Alfred Brajer sołtys wsi Nowa Wieś Prudnicka zam. Nowa Wieś Prudnicka 6 

wnioskował o: 

 przeprowadzenie remontu linii energetycznej  w miejscowości Nowa Wieś Prudnicka. 

Zaznaczył, że bardzo często dochodzi do awarii – braku prądu w miejscowości, która 

usuwana jest po długim czasie nawet 12 godzin. Tak długi brak prądu powoduje 

zakłócenia w pracy szczególnie w rolnictwie. 

 dokończenie asfaltowania drogi powiatowej Nowa Wieś Prudnicka – Żabnik około 

450 mb. 

 budowę chodnika w Nowej Wsi Prudnickiej 

 remont drogi Nowa Wieś Prudnicka – Czartowice. 

Remonty dróg potrzebne są dla poprawy bezpieczeństwa. 

 

Ad 11/ 

 

Przewodniczący zamknął  obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                         Robert Roden 
 

 

 


