
 

Protokół  Nr XXVIII/2018 

z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 9 grudnia 2018 r. 

 

 

  Obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczą wszyscy radni  / 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. 12
00

. 

 

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 wspólnym posiedzeniu  komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu grudniu  2017 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku Policji w Białej za 

2017 rok. / druk Nr 1/ 

9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za  

2017 r. / druk Nr 2/ 

10. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1)  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ;/ druk Nr 3/ 

2) zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r.; / druk Nr 4/ 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ; / druk 

 Nr 5/ 

4) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Biała; / druk Nr 6/ 

5) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała; / druk Nr 7/ 

6) zmieniająca uchwalę 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 pobierania i wykorzystania; / druk Nr 8/ 

7) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza 

Białej; / druk Nr 9/ 

8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2018 

rok; / druk Nr 10/ 

9) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na  2018 rok  

/ druk Nr 11/ 

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie. 
 



 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w miesiącu  grudniu  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 grudniu  2017 r. nie było, gdyż nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7/ 

Interpelacje i zapytania  zgłosili: 

Radny Damian Tarnowski zwrócił się z zapytaniem o: 

 na jakiej podstawie są wypłacane diety radnym? Jakie są min i max wysokości diet 

radnych? 

 jakie są obciążenia z tytułu wypłacania diet radnym? Skoro Pan Burmistrz na 

zebraniach wiejskich twierdzi iż rada gminy pochłania z budżetu gminy kolosalne 

kwoty. 

 zwracam się z zapytaniem kiedy zostanie podpisana umowa między Urzędem Gminy 

a  Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Białej? 

  Nadmieniam iż w latach ubiegłych taka umowa była podpisywana już w styczniu, a 

na chwilę obecną GZ LZS   nie ma możliwości zapłacenia ubezpieczenia, licencji dla 

karateków, za korzystanie z hali w Łączniku  oraz wypłacania dotacji dla klubów. 

 jak będzie rozdysponowana dotacja na sport ?(GZ LZS ma dostać 165 tyś ) a 

pozostało jeszcze do    rozdysponowania 25 tys. Gdzie zostaną przekazane te środki? 

 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jakie będą 

ogłoszone konkursy ? ( art 11.2i 13.1) 

 jakiej treści wniosek złożyło sołectwo Kolnowice dotyczące wykorzystania środków 

z funduszu sołeckiego na rok 2016? Nadmieniam iż wnioskowaliśmy o remont 

nawierzchni drogi gminnej oraz o udrożnienie kanalizacji burzowej. Pan Burmistrz 

twierdził na zebraniu sołeckim w Kolnowicach w dniu 06.02.2018 iż zapis istniał 

tylko o remont nawierzchni drogi. 

 

Ad 8/ 

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku Policji w Białej za 

2017 rok przedstawił Kierownik Posterunku Policji w Białej Pan Jarosław Kociuga. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.  

 

Na posiedzenie komisji przybyli członkowie ; Aneta Hampel i Joanna Słowińska  

Wobec powyższego obecnych na posiedzenie komisji – 14 członków. 

 



Ad 9/ 

 

Informację dotyczącą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za  

2017 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.  

 

 

Ad 10-1/ 

Projekt uchwały  w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z uchwałą Nr 

XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018 zaplanowano przychody z tytułu 

zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 7.751.500,00 zł. Korekta kwoty kredytu 

dokonana została w zmianach do budżetu i obecnie wynosi 7.119.000 zł. 

Uchwała w sprawie zaciągania kredytu długoterminowego jest pochodną w/w uchwały. 

Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację 

następujących zadań: 

1)  Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej na ul. Tysiąclecia w kwocie 1.300.000,00 

zł; 

2)  Rewitalizacja centrum miasta Biała w kwocie 2.274.000,00 zł; 

3)  Budowa dróg na ul. Opolskiej i Szynowice w Białej w kwocie 1.950.000,00 zł; 

4)  Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice w kwocie 470.000,00 zł; 

5)  Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej w kwocie 83.000,00 zł; 

6) Śląsk bez granic - nowe punkty widokowe w kwocie 342.000,00 zł; 

7)  Budowa drogi na ul Prudnickiej w Białej w kwocie 700.000,00 zł 

Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości i 

podatku rolnego. Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym do wyłącznych kompetencji Rady Gminy należy wyrażanie zgody na 

zaciągnięcie kredytu długoterminowego. W/w kredyt zaciągnięty zostanie w wielkościach 

wynikających z faktycznie poniesionych wydatków na w/w zadania. 

 

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 15 radnych. 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXVIII.280.2018 została podjęta. 

 

Ad 10-2/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 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 15 radnych. 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXVIII.281.2018 została podjęta. 

 

 

Ad 10-3 / 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2018 -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 15 radnych. 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXVIII.282.2018 została podjęta. 

 

 Obrady opuściła radna Maria Moszczeńska. Obecnych 14 radnych na sesji.  

Ad 10-4 / 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

Gminę Biała przedstawiła podinspektor ds. Oświaty i spraw społecznych Jadwiga Małota. 

Poinformowała, że projekt  przedmiotowej uchwały jest  konsekwencją zmian 

wprowadzonych w ustawie Karta Nauczyciela przez zapis art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) i 

ujednoliceniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego. Jednocześnie zmiany przepisów dają 

delegację ustawową do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach publicznych oraz określenia  tygodniowej liczby 

godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 

nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze. 

 

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 XXVIII.283.2018 została podjęta. 

 

 

Ad 10-5/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała przedstawiła 

podinspektor ds. Oświaty i spraw społecznych Jadwiga Małota. Poinformowała, że projekt  

przedmiotowej uchwały jest  konsekwencją wykonania delegacji ustawowej określonej 

w art. 52 ust.1 w związku z art. 106 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa 

o finansowaniu zadań oświatowych   weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018r. Zgodnie 

z art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-  Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. 

poz.59) - przedszkola prowadzą dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolny do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Wysokość pobieranych opłat 

od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne 

wychowanie i opiekę (5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą godzinę. 

(art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) 

Dotychczasowe  zasady ponoszenia opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

pozostają takie same. Na tych samych zasadach pozostają  częściowe zwolnienia z opłat. 

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 XXVIII.284.2018 została podjęta. 

 

 

Ad 10-6/ 

 Projekt uchwały  zmieniający uchwalę 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 pobierania i wykorzystania przedstawiła 

podinspektor ds. Oświaty i spraw społecznych Jadwiga Małota. Poinformowała, że 

proponowane w uchwale Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 

2017 r.  zmiany  pozwolą na uniknięcie sytuacji spornych w kwestii naliczania i rozliczania 

dotacji dla uczniów, którzy zostaną przyjęci do szkoły w trakcie miesiąca na jaki została 

przekazana dotacja, zostały również doprecyzowane kwestie rozliczenia przez organ 

prowadzący niepubliczną szkołę otrzymanej dotacji w przypadku likwidacji placówki. 

 

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 XXVIII.285.2018 została podjęta. 

 

Ad 10-7/ 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność 

Burmistrza Białej przedstawił Przewodniczący Rady Robert Roden.  

 

 

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 9 radnych 

„przeciw" 1radny 

„ wstrzymało się" 2 radnych 

Uchwała Nr XXVIII.286.2018 została podjęta. 

 

 

Ad 10-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Białej na 2018 rok przedstawiła zastępca Przewodniczącej Komisji Lidia 

Cziomer. 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 został przygotowany na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej. 

Natomiast propozycje tematów do planu pracy komisji zostały przygotowane przez członków 

komisji, a przedłożone przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

W związku z tym przedkłada się powyższy projekt uchwały. 

 

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 XXVIII.287.2018 została podjęta. 

 

 

Ad 10-9/ 

  

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Białej na  2018 rok przedstawił  Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Roden. 

Poinformowała, że na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 



gminnym komisje stałe przedkładają corocznie Radzie Miejskiej plany pracy, w związku z 

tym przedkłada się powyższy projekt uchwały. Projekt uchwały został przygotowany na 

stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej. 

 Natomiast propozycje tematów  do planów pracy poszczególnych komisji  zostały 

przygotowane przez członków poszczególnych  komisji, a przedłożone przez 

przewodniczących danych komisji na sesji. 

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 XXVIII.288.2017 została podjęta. 

 

Ad 11/ 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  zostaną udzielone pisemnie. 

 

Ad 12/ 

Radny Leonard Peszel wnioskował o remont drogi prowadzącej do posesji nr 149 / Państwo 

Maksara/. Droga ta jest w bardzo złym stanie a jest jedyną drogą dojazdową do w/w posesji. 

Stan nawierzchni tej drogi uniemożliwia przejazd samochodem. 

 

Radna Lidia Cziomer wnioskowała o wymianę w 2018 r.   piasku na placu zabaw i boisku 

piłki plażowej. Od powstania placu zabaw piasek nie był wymieniany.  

 

 Radny Damian Tarnowski wnioskował o: 

 wykonanie oświetlenia w miejscowości Laskowiec przy nowo powstałym peronie w 

obrębie przystanku autobusowego. Budowa oświetlenia umożliwi utworzenie i 

oznakowanie przejścia dla pieszych. Poprawi to bezpieczeństwo na tymże odcinku 

drogi. 

 Wprowadzenie na listę do remontu drogi transportu rolnego relacji Kolnowice – 

Kolonia Kolnowicka na rok  2021. Istnieje możliwość dofinansowania przez FOGR. 

Remont nawierzchni tej drogi poprawi bezpieczeństwo korzystających z niej oraz 

umożliwi rolnikom z pobliskich miejscowości naszej gminy skrócić czas dowozu do 

punktów skupu zbóż w miejscowości Ścinawa. Remont drogi transportu rolnego 

relacji Kolnowice – Ścinawa Mała może być negocjowany z gminą Korfantów, aby 

wspólnie wyremontować cały odcinek drogi.  

 

Radna Gabriela Neugebauer wnioskowała o: 

 po raz kolejny  w imieniu starszych mieszkańców Pogórza o zbiórkę elektro sprzętu. 

Osoby te nie mają możliwości we własnym zakresie odwieść sprzętu do PSZOK . 

Wnioskują o zbiórkę sprzętu chociaż raz w roku wzorem innych gmin.  

 wymianę piasku  w 2018 r. na placu zabaw przy Centrum Integracji i Rekreacji w 

Pogórzu. Od powstania placu zabaw piasek nie był wymieniany. 

 w marcu ubiegłego roku składany był wniosek o remont drogi gminnej w Pogórzu ul. 

Szkolna.  Do tej pory zadanie to nie zostało wykonane, nawet nie zostały połatane 

dziury. 



 wyczyszczenie mechaniczne zbiornika p/poż. W czasie opadów woda zalega i zatapia 

właściciela tej posesji. Nie pomaga nawet koszenie zbiornika. Wniosek został 

zgłoszony przez mieszkańca Pogórza. 

  Mieszkanka Pogórza zwróciła się z prośbą o usunięcie korzeni drzew na rowie 

gminnym. Zalegające korzenie utrudniają przepływ wody. 

 jaki byłby koszt wykonania drogi około 100 m  w Pogórzu. 

Koszt drogi jest nam potrzebny do wydzielenia kwoty z funduszu sołeckiego na 2019 

rok jako  wkład własny 

  wnioskowała o przegląd i wymianę hydrantów wraz z  zasuwami. Strażacy OSP 

Pogórze po ostatnim wyjeździe  mieli problemy z hydrantem. Jednocześnie 

wnioskowała aby w czasie przeglądów obecny był strażak.  

Radna Gabriela Neugebauer – wnioskowała o wszczęcie postępowania administracyjnego 

wobec dwóch spadkobierczyń budynku mieszkalnego i stodoły , które grożą zawaleniem na 

działkę sąsiadującą. Spadkobierczynie mieszkają za granicą. Od około 30 lat nikt nie płaci 

podatku do Gminy. Wniosek ten został zgłoszony przez mieszkańca Pogórza.  

 

Ad 13/ 

 

Przewodniczący zamknął  obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                         Robert Roden 
 

 

 


