
 

Protokół  Nr XXXI.2018 

z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 czerwca 2018 r. 

 

 

  Obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13 radnych   / na  stan rady  

     15 radnych/ Nieobecny Adrian Harnys, Monika Wolna. 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
15

. 

 

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 zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu  komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu maju  2018 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Rozpatrzenie   sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy  za 2017 

r. wraz z opinią RIO  w Opolu  /druk Nr 1 / 

9. Rozpatrzenie   sprawozdania finansowego gminy Biała za 2017r, / druk Nr 2 / 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r. / druk Nr 3/  

11. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2017 r. 

/ druk Nr 4/  

- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia 

absolutorium  Burmistrzowi  Białej za 2017 r.  

- zapoznanie się z uchwałą  RIO w Opolu na temat opinii -  wniosku Komisji 

Rewizyjnej   w sprawie absolutorium za 2017 r.   

12. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej/ druk Nr 5/ 

13. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r.;/ druk Nr 6/ 

2) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego do zaopiniowania organu regulacyjnego / druk Nr 7/ 

3) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Biała / druk Nr 8/ 

4) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Biała / druk Nr 9/ 

5) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała./ druk Nr 10/ 

6) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała / druk Nr 11/ 

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała/ druk Nr 12/ 



8) wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na 

terenie Gminy Biała / druk Nr 13/ 

9) ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Białej/ druk Nr 14/ 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie. 

 

Burmistrz Białej wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad  w pkt 13 jako ppkt 3 

projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Białej 

„za” był 13 radnych  

„przeciw” nie było 

„ wstrzymujących się „ nie było 

 

Wobec zmiany porządku obrad sesji przewodniczący przedstawił  ponownie porządek obrad. 

 

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 zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu  komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu maju  2018 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Rozpatrzenie   sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy  za 2017 r. 

wraz z opinią RIO  w Opolu  /druk Nr 1 / 

9. Rozpatrzenie   sprawozdania finansowego gminy Biała za 2017r, / druk Nr 2 / 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r. / druk Nr 3/  

11. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2017 r. / 

druk Nr 4/  

- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium  

Burmistrzowi  Białej za 2017 r.  

- zapoznanie się z uchwałą  RIO w Opolu na temat opinii -  wniosku Komisji Rewizyjnej    

w sprawie absolutorium za 2017 r.   

12. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej/ druk Nr 5/ 

13. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r.;/ druk Nr 6/ 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028/ druk Nr 6a/ 

3) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego do zaopiniowania organu regulacyjnego / druk Nr 7/ 

4) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Biała / druk Nr 8/ 

5) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Biała / druk Nr 9/ 

6) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała./ druk Nr 10/ 

7) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała / druk Nr 11/ 



8) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała/ druk Nr 12/ 

9) wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na 

terenie Gminy Biała / druk Nr 13/ 

10) ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Białej/ druk Nr 14/ 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zakończenie. 

 

 

Następnie poddał go pod głosowanie powyższy porządek obrad. 

„za”  był 13 radnych  

 „przeciw” nie było 

„ wstrzymujących się „ nie było 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w miesiącu  24 maja 2018 r.  został 

przyjęty. 

 

Ad 4/ 

 Burmistrz Białej  przedstawił  informację o pracy Burmistrza Białej w okresie między 

sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad 5/  

Burmistrz Białej   przedstawił  odpowiedzi na zgłoszone wnioski z ostatniej sesji.  

 

Ad 6/ 

Elżbieta Malik, która przewodniczyła wspólnemu posiedzeniu stałych Komisji Rady 

Miejskiej w Białej w m-cu maju poinformowała , że nie otrzymano odpowiedzi ze starostwa 

Powiatowego w Prudniku  na wysłany wniosek dotyczący naprawy nawierzchni na drodze 

powiatowej w Grabinie, oraz o wykoszenie poboczy szczególnie na skrzyżowaniu dróg 

Śmicz- Korfantów” 

 

Ad 7/ 

Interpelacje i zapytania  zgłosili: 

Interpelacja: 

Radny Robert Roden - składam interpelację  w sprawie drastycznych podwyżek  taryf 

za zbiorowe odprowadzenie ścieków  w Gminie Biała prognozowanych  do wprowadzenia w 

przeciągu dwóch i trzech lat. 

W informacji Burmistrza Białej Edwarda Plicko o wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  przedstawionej na BIP w dniu 22.06.2018 , a 

wchodzących w życie już w dniu dzisiejszym tj. 29.06.2018  cena netto za ścieki  w okresie 

od 13 do 24 miesiąca  wynosi 12,50 zł/m3 plus opłata abonamentowa 6,50 

zł/odbiorca/miesiąc , a w okresie od 25 do 36 miesiąca  wynosi 12,70 zł /m3 plus opłata 

abonamentowa 5,60 zł/odbiorca/miesiąc.  



Proponowane taryfy  są horrendalnie wysokie , wprowadzono podwyżki po dwóch latach z 

8,05 zł/m3 netto  do 12,50 zł /m3 netto tj. o 55% drożej , a po trzech latach z 8,05 zł/m3 netto 

do 12,7 zl/m3 netto  , tj. o 58 %.  

Wnoszę o wyjaśnienie szczegółowe przyczyn tak drastycznych podwyżek cen za ścieki , które 

dotknął  mieszkańców naszej gminy , wnoszę o przekazanie radnym szczegółowej kalkulacji 

taryf na podstawie której zostały obliczone ceny za ścieki . 

Uzasadnienie : Podwyżki na poziomie 55 % i 58% są podwyżkami bardzo wysokimi w 

Gminie Biała. W sąsiedniej Gminie Korfantów gdzie również budowana jest oczyszczalnia za 

podobne kwoty finansowe , ścieki już dziś w  są znacznie niższe a proponowana podwyżka w 

sąsiedniej gminie to tylko po 2 latach 6 gr u nas 4,45 zł  a po 3 latach  14 gr  u nas 4,65 zł. 

Dysproporcje są ogromne pomiędzy proponowanymi taryfami w podobnych gminach . 

Dlatego uważam , że złożona interpelacja jest zasadna. 

Zapytanie  

 

    W związku z artykułem prasowym zamieszczonym w Panoramie Bialskiej w miesiącu 

czerwcu   autorstwa Burmistrza Białej pana Edwarda Plicko pt. „ Inwestycje –przeszłe, 

teraźniejsze i przyszłe ”  i treścią określającą kwotę  długu gminy cytat „ Zadłużenie gminy 

wynosiło ok. 7.000.000 zł , dziś wynosi ok. 3.500.00 zł ” wnoszę zapytanie jak podana kwota 

długu 3,5 miliona zł ma się do dzisiejszych dokumentów które otrzymali radni na sesję w 

dniu 29.06.2018 . Dług  określony w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 wynosi 10 280 300 zł . Dokument ten 

jest  podpisany przez burmistrza pana Edwarda Plicko. Dlaczego więc do publicznej 

wiadomości  mieszkańców podaje się dług 3,5 miliona  zł,  a  dla radnych wg dokumentów 

podaje się dług 10 milionów zł .  

 

Ad 8/ 

 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy Biała za 2017 r. wraz z 

opinią RIO w Opolu szeroko przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie stanowiska komisji rady 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, która przewodniczyła wspólnemu posiedzeniu 

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej przedstawiła stanowisko dotyczące sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy Biała za 2017 r.   

Komisje Stałe Rady Miejskiej w Białej na wspólnym posiedzeniu  po  wyjaśnieniach i 

wyczerpującej dyskusji przyjęły  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. stwierdzając, 

że gospodarka finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Radni do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag. 

 

Ad 9/  

 

  Sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2017 r, przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk. Sprawozdanie to  stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady zwrócił się o przedstawienie stanowiska komisji rady.   

  Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, która przewodniczyła wspólnemu  

posiedzeniu Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Białej przedstawiła   stanowiska 

dotyczące  sprawozdania gminy Biała za 2017 r.  

 



Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag. 

 

 

 

Ad 10/ 

 Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że zgodnie z art. 270 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe 

jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w 

terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Uchwała ta z formalno-

prawnego punktu musi zostać podjęta przed uchwałą w przedmiocie absolutorium. 

  

Komisje na wspólnym posiedzeniu  przyjęły projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Biała za 2017 r. 

 

 Przewodniczący Rady  odczytał projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r.  

i  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. 

Obecnych było 13 radnych. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.  

„Za" głosowało 13 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się” się było 

 

 Uchwała NR XXXI.315.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r. została podjęta. 

 

Ad 11/  

 Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 r. Podkreślając, że Komisja 

Rewizyjna  Rady Miejskiej w Białej na swoim posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 r. 

rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała oraz sprawozdanie finansowe 

gminy Biała za 2018 i w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę Nr 8/2018 w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu Gminy Biała 

za 2017 r. Pismem z dnia 1 czerwca br. przekazała w/w uchwałę Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej w Białej. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się o przedstawienie stanowiska komisji rady.   

  Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, która przewodniczyła wspólnemu  

posiedzeniu Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Białej przedstawiła pozytywne 

stanowisko dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 r.  

  

 

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Marii 

Moszczeńskiej, która  przedstawiła pełną treść uchwały Nr 8/2018 podjętą przez Komisję 

Rewizyjną w dnia 28 maja  2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z szerokim uzasadnieniem. 

Uchwała ta pozytywnie  opiniuje  przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 



2017 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady 

Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 rok.  Uchwała Komisji 

Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę Nr 301/2018  

z dnia 13 czerwca 2018 r.  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie 

opiniująca wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Białej za 2017 rok. Uchwała  ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radni po zapoznaniu się z :  

- sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2017 wraz z  informacją o stanie      

   mienia   komunalnego 

- sprawozdaniem finansowym za 2017 rok 

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 2017 rok.  

 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. 

Obecnych było 13 radnych. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

„ Za" głosowało 13 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

 

Uchwała NR XXXI.316.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 

2017 r. została podjęta. 

 

 

 

Ad 12/ 

 Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej przedstawił 

Prezes Spółki  W i K w Białej Marcin Haberecht. Do złożonej informacji nie zgłoszo uwag i 

zapytań.  

 

Przewodniczący Rady  ogłosił 15 min. przerwę.  

 

Ad 13- 1/ 

 

 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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 



„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.317.2018 została podjęta. 

 

Ad 13-2 / 

 

 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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.318.2018 została podjęta. 

 

 

Ad 13-3/ 

Projekt uchwały  w sprawie  przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków obowiązującego do zaopiniowania organu regulacyjnego 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że zgodnie z art.19 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeni ścieków, na podstawie 

przedłożonych regulaminów opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - 

kanalizacyjne, Rada Miejska opracowuje projekt regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy. Następnie regulamin ten przekazywany jest do 

zaopiniowania do organu regulacyjnego jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz.U. 2017 poz. 2180) w czerwcu Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej 

Sp . z o.o. przedłożyła do zaopiniowania nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Biała. Regulamin ten określa prawa i obowiązki zarówno Spółki 

Wodociągi i Kanalizacja w Białej  jak i odbiorców usług czyli mieszkańców gminy Biała. 

Przedłożony dokument zawiera wszystkie wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy elementy.  

Rada Miejska w Białej zobligowana jest do zaopiniowania przedłożonego regulaminu przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Oddział Gliwice. Po otrzymaniu opinii 

organu regulamin zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej i stanowić będzie prawo 

miejscowe. 

 

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.319.2018 została podjęta. 

 

Ad 13-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Biała przedstawiła skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że dnia 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z art. 1 ust.1 tej ustawy nowe brzmienie 

otrzymał art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znowelizowany art. 12, w ustępie pierwszym stanowi, że 

rada gminy ustala w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych odrębnie dla: 

1) każdej kategorii napojów alkoholowych, tj. 

a) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

b) zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

c) zawierających powyżej 18% alkoholu; 

2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (potocznie dla sklepów); 

3)   zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (potocznie dla lokali gastronomicznych). 

Powyższe zapisy wprowadziły znaczące zmiany w stosunku do aktualnie obowiązujących 

regulacji w zakresie sprzedaży alkoholu. Został bowiem wprowadzony obowiązek określenia 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do tej pory rada gminy określała liczbę 

punktów sprzedaży; innymi słowy limitowana była liczba punktów sprzedaży, tj. sklepów 

i lokali gastronomicznych, po zmianie limitowana będzie liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów (uchwał Rady Miejskiej w Białej), limit 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonyh do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (dla sklepów) wynosi 35 punktów. W przedłożonym projekcie uchwały proponuje 

się następującą liczbę zezwoleń: 

1) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 

piwa; 

2)  30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3)  30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. 

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) wynosi obecnie 20 punktów. W przedłożonym projekcie 

uchwały proponuje się następującą liczbę zezwoleń: 

1) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 

piwa; 

2) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3)  20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. 



Ponadto należy zaznaczyć, że do tej pory nie była limitowana sprzedaż piwa oraz napojów 

zawierających do 4,5% alkoholu. Po zmianach limitowana będzie sprzedaż każdej kategorii 

napojów alkoholowych. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, rada gminy, przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasięga opinii jednostki pomocniczej 

gminy. W nawiązaniu do powyższego, niniejszy projekt uchwały został przekazany do 

zaopiniowania do wszystkich sołectw Gminy Biała i Osiedla w Białej; wszystkie jednostki 

pomocnicze gminy pozytywnie zaopiniowały projekt niniejszej uchwały. 

Proponowany limit ma na celu zaspokojenie potrzeb rynku handlu detalicznego, 

a jednocześnie jest jednym z narzędzi ograniczania dostępności napojów alkoholowych oraz 

zmiany struktury ich spożywania. Wpływ na zmianę struktury spożywania napojów 

alkoholowych ma też mieć propozycja mniejszej liczby zezwoleń na tzw. alkohole mocne, 

czyli zawierające powyżej 4,5% alkoholu. 

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.320.2018 została podjęta. 

 

Ad 13-5/ 

Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Biała przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że dnia 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa ta nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia 

uchwał: 

1) określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

2)  określających zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkohlowych. 

Dotychczasowe zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

reguluje uchwała nr VI/64/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20 czerwca 2003 r., która 

zakłada, że usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie może być bliżej niż 

20 m odległości od granicy obiektów szkolnych i przedszkolnych.  

Potrzeba podjęcia nowych uchwał w tym zakresie, pozwoliła na uszczegółowienie 

aktualnie obowiązujących przepisów. W przedłożonym projekcie uchwały precyzyjnie zostały 

określone odległości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów 

chronionych oraz sposób ich wyliczania. Ustalona odległość 20 m jest wystarczająca do 

zapewnienia ochrony obiektom wymienionym w niniejszym projekcie, tj. żłobkom, 

przedszkolom i szkołom. Działalność związana ze sprzedażą napojów alkoholowych 

nie powodowała dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu tych placówek. Nie było również 

interwencji policji w tym zakresie. 



Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, rada gminy, przed podjęciem uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. 

W nawiązaniu do powyższego, niniejszy projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania 

do wszystkich sołectw Gminy Biała i Osiedla w Białej; wszystkie jednostki pomocnicze 

gminy pozytywnie zaopiniowały projekt niniejszej uchwały. 

Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych łącznie 

z uchwałą w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przyczynia się do realizacji celu, jakim jest ograniczanie dostępności napojów 

alkoholowych. 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.321.2018 została podjęta. 

 

Ad 13-6/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała 

przedstawiła podinspektor ds. rolnictwa i obsługi funduszu sołeckiego Maria Dryszcz. 

Poinformowała, że zgodnie z art. 19 c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określenia trybu i szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego, definiuje inicjatywę lokalną, jako formę 

współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego 

realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy gminy Biała 

bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mogą złożyć wniosek o realizację zadnia 

publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce 

zamieszkania lub siedzibę. Zakres inicjatywy lokalnej określa art.19b w/w ustawy. 

Zmiana niniejszej uchwały ma na celu ujednolicenie tekstu dokumentu z uwzględnieniem 

do tej pory  wprowadzonych zmian oraz wprowadzonych nowych kryteriów oceny wniosków 

w ramach inicjatywy lokalnej. Wprowadzenie nowych zapisów spowodowana jest 

koniecznością wyeliminowania błędów ujawnionych w trakcie kontroli inicjatywy lokalnej 

w roku 2017. 



W dniu 19 kwietnia 2018 r. Burmistrz Białej opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej 

Zarządzenie Nr OR.0050.671.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. dotyczące przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów 

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

Gminy Biała. 
 
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnej poprzez wyrażenie opinii oraz 

zgłaszania uwag i propozycji w terminie od 27.04.2018 r. do 14.05.2018r.  

 

W trakcie trwania konsultacji  wpłynęło 8 opinii od organizacji pozarządowych. Po analizie 

złożonych opinii do projektu  uchwały, wprowadzono zmiany w: 

1. § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

“ Wniosek o realizację zadania publicznego składa się do Burmistrza Białej w terminie do 31 

maca danego roku budżetowego”. 

2. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

“Burmistrz Białej w formie zarządzenia może powołać komisję pomocniczą do weryfikacji 

poprawności i kompletności złożonych dokumentów”. 

3. § 5 ust. 1 uchwały uchyla się pkt. 2. 

4. § 5 ust. 1 pkt. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie: 

“Udział finansowy Wnioskodawcy ;” 

5. § 5 ust. 1 uchwały, uchyla się pkt 5. 

6. § 5 ust. 1 pkt. 8 uchwały, otrzymuje brzmienie: 

“ Wkład finansowy Gminy Biała – kwota wkładu finansowego Gminy Biała dla jednego 

wniosku nie może  przekraczać 15 000,00 złotych.”. 

 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu w drodze głosowania nie  przyjęły projektu 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 13 radnych. 

„za" głosowało 6 radnych 

Radna Maria Moszczeńska zwróciła się o reasumpcję głosowania, 

Przewodniczący Rady zarządził reasumpcję głosowania. 

 

„za" głosowało 5 radnych 

„przeciw" 8 radnych 

„ wstrzymało się"  4 radnych 

Projekt uchwały Nr XXXI.321.2018 nie została  podjęta. 

 

 

Ad 13-7/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała przedstawiła 

Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że zmiana 



uchwały w zakresie uchylenia § 4uchwały spowodowana jest planowanym przekazaniem 

kompetencji w zakresie dotyczącym naliczenia opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia dyrektorom przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Biała. 

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 XXXI.322.2018 została podjęta. 

 

Ad 13-8/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała przedstawiła  

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra  

Sokołowska. Poinformowała, że w przypadku wydzierżawiania, najmu nieruchomości na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, należy stosowaćprzepis art. 37 ust.4 

ustawy zgodnie , z którym zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy może nastąpić, 

jeżeli rada gminy wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu 

zawarcia tych umów. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu mo że dotyczyć 

jedynie konkretnych przypadków. Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

na czas nie określony znajdującego się w Białej przy ul. 1 Maja 30 wystąpiła Poczta Polska  

S. A. 

     Z uwagi na dobro społeczne i potrzebę funkcjonowania placówki pocztowej na terenie 

Gminy Biała opracowano projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Biała. 

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.323.2018 została podjęta. 

 

Ad 13-9/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała  przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna 



Biały . Poinformowała, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo 

wodne  Rada Miejska może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, 

zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego 

nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 

 Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy przekazano Burmistrzowi Białej 

wniosek 

o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez 

Centrum Rekreacji ,,Zielona Zatoka”, które będzie organizatorem  tego miejsca. 

 Wobec powyższego opracowano projekt uchwały w sprawie określenia wykazu 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biała w roku 2018. 

Stosownie do art. 39 ust.7 Prawa wodnego projekt uchwały wymaga opinii Wód Polskich - 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Powiatowej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej w Prudniku oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Opolu. 

O opinie te do powyższych podmiotów wystąpiono w dniu 5 czerwca 2018 r. . Wymagane 

opinie zostaną przedstawione podczas referowania projektu uchwały na sesji Rady Miejskiej 

w Białej. 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.324.2018 została podjęta. 

 

Ad 13-10/ 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Burmistrza Białej przedstawił 

Przewodniczący rady Robert Roden . Poinformował, że Wynagrodzenie dla burmistrza   

ustala w drodze uchwały Rada Miejska zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U z 2018 r. poz.99 i 1000)  oraz art.  8 ust.2  ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r. poz.902 z późn. 

zm) Wysokość wynagrodzenia  ustala się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 

W dniu 19 maja 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w tym zakresie i zostało 

opublikowane w Dz.U. poz.936. Zgodnie z tą regulacją od 1 lipca 2018 r. zaczną 

obowiązywać nowe dopuszczalne kwoty wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników 

samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. 

W załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia  - I Tabela ( część B),  określono kwoty 

wynagrodzenia zasadniczego i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. 

Tak więc   burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców może otrzymać : 

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3400 – 4700 zł 



maksymalny poziom dodatku funkcyjnego - 1900 zł ( czyli wysokości jak w poprzedniej 

regulacji rozporządzenia). 

Ponadto zgodnie z § 6 cytowanego wyżej  rozporządzenia, burmistrzowi przysługuje 

dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  funkcyjnego. 

Jednocześnie zgodnie  z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2010 r. o pracownikach  

samorządowych, pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę . 

Stosownie do art. 38 ust. 1 dodatek za wieloletnią pracę  przysługuje po 5 latach pracy 

w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten 

wzrasta o 1 % za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

Obecne wynagrodzenie  Pana Burmistrza jest następujące: 

1)wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  5.000 zł; 

2)dodatek funkcyjny  - w kwocie  1.300 zł; 

3)dodatek specjalny w wysokości  30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, tj. w kwocie 1.890 zł; 

4)dodatek za wieloletnia prace w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 

1.000 zł. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania wysokości kwot  składników 

wynagrodzenia do obowiązujących przepisów prawa. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

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

następujących wysokościach składników wynagrodzenia Burmistrza 

1)wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  4.700 zł; 

2)dodatek funkcyjny  - w kwocie  1.900 zł; 

3)dodatek specjalny w wysokości  25% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, tj. w kwocie 1.650 zł; 

4)dodatek za wieloletnia prace w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie 

940 zł. 

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.325.2018 została podjęta. 

 

 

 

Ad 12/ 

Burmistrz podziękował za podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia. Zaznaczył, że ma 

najniższe wynagrodzenie wśród burmistrzów w woj. Opolskim. Ale podjął się 

burmistrzowania nie dla pieniędzy, ale  tylko aby zrobić coś dla gminy.  

 

Burmistrz Białej Edward Plicko udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 



Radny Powiatowy Janusz Siano – zabierając głos poinformował, że zostały przeprowadzone 

dwa przetargi na modernizację drogi Górka Prudnicka – Biała Oba przetargi przekraczają 

znacznie kwoty kosztorysowe, na które nie stać powiatu, ze względu na brak środków. 

Dalej poinformował, że rozważano zmienić technologię wykonania, lub zmniejszyć 

wykonanie odcinka drogi. Górka Prudnicka – Ligota. Założona kwota w budżecie również nie 

wystarcza na wykonanie tegoż zadania . Kwota 6,8 mln zł. Z budżetu wojewody   3 mln zł.,  

1,9 mln zł. z budżetu powiatu i 1,9 mln zł z budżetu Gminy Biała. Zaznaczył, że jeżeli Gmina 

Biała wyrazi zgodę na większe dofinansowanie tj. z 1.3 mln zł. na kwotę 1,9 mln. zł to 

zadanie to będzie realizowane . Jeżeli Gmina  nie wyrazi zgodę na większe dofinansowanie to 

powiat będzie szukał innych źródeł dofinansowania na wykonanie tej drogi, ale wówczas 

zadanie to przesunie się w czasie.  

 

Burmistrz Białej – poinformował,że zgoda była na 1mln 320 tyś zł. Zbudżetu gminy Biała jest 

to bardzo duże dofinasowanie. Żadna inna gmina nie dofinansowuje tak dużych środków do 

powiatowych dróg. Gmina Biała również musiała zrezygnować z pewnych zadań , gdyż było 

małe dofinasowanie i nie stać gminy na tak duże dofinansowania nawet do zadań własnych.  

 

Ad 13/ 

Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Damian Tarnowski   złożył wniosek następującej treści: „ wnioskuję o wycięcie 

krzaków, gałęzi na poboczach drogi powiatowej z Kolnowic w kierunku Miłowic. Po obu 

stronach jezdni krzaki rosną na łukach drogi , co powoduje ograniczoną widoczność oraz 

stwarza zagrożenie dla kierujących pojazdami oraz dzieci poruszających się rowerami jak i 

pieszo” 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla w Białej Katarzyna Dragańczyk   wnioskował o: 

 o posprzątanie przystanków autobusowych – obecnie wiele z nich jest zaśmieconych, 

brudnych oraz zachwaszczonych. Wniosek zgłoszony  z uwagi na liczne głosy 

mieszkańców zarówno miasta Białej jak i okolicznych wsi. 

 O uprzątnięcie i odchwaszczenie schodów prowadzących z ul Słonecznej na ul. 

Franka Suchego w Białej.  

Sołtys wsi Grabina Magdalena Sobota    złożyła wniosek następującej treści: „ wnioskuję o 

oczyszczenie pobocza na drodze gminnej w Grabinie od skrzyżowania przy posesji Maria 

Suchy do końca drogi gminnej. Nas poboczach zalega ziemia i rośnie trawa. W niektórych 

miejscach nad drogą zwisają gałęzie, które ograniczają widoczność. 

 

 

 

Ad 14/ 

 

Przewodniczący zamknął  obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                         Robert Roden 
 

 

 

 


