
Protokół  Nr XXXIII/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 24 października 2014 r. 

 

 

  Obrady XXXIII  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Robert 

Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13  radnych na obecny stan rady 15 

radnych. Nieobecny nieusprawiedliwiony radny Alfred Krupa i usprawiedliwiony Jacek Czerwiński. 

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. 10200 do godz. 1345. 

 

      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. Interpelacje i zapytania. 

7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia , 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. / druk Nr  1/ 

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

 w mieście i gminie Biała za okres od 01.01 2014r  do 30 .09.2014 r./  druk Nr 2/ 

9. Podjęcie   uchwał w sprawie:  

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2015r. / druk Nr 3/ 

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

            Biała na lata 2014-2028 / druk Nr 4/ 

3) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2014 rok / druk Nr 5/ 

4) udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne 

Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała. /druk Nr 6/ 

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała- Sowin na odcinku w miejscowości Górka 

Prudnicka”. / druk Nr 7/ 

6) powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z 

o.o. prowadzenia zadań własnych gminy Biała./ druk Nr 8/ 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała . /druk Nr 9/ 

8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Biała  na  2014r. / druk Nr 10/ 

9) wprowadzenia zmian w Statucie Biura Obsługi Szkół  Samorządowych w Białej. /druk Nr 11/ 

10) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

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

12/ 

10. Przedstawienie informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych osób  

            zobowiązanych   do ich złożenia  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie. 



 

 

Burmistrz Białej wnioskował o zmianę w porządku obrad : 

wycofanie w pkt 9 ppkt. 7 tj. podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała . /druk Nr 9/ i wprowadzenie w 

to miejsce podjęcie   uchwały uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała . /druk Nr 9/ 

 

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. Interpelacje i zapytania. 

7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia , 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. / druk Nr  1/ 

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

w mieście i gminie Biała za okres od 01.01 2014r  do 30 .09.2014 r./  druk Nr 2/ 

9. Podjęcie   uchwał w sprawie:  

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2015r. / druk Nr 3/ 

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

            Biała na lata 2014-2028 / druk Nr 4/ 

3) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2014 rok / druk Nr 5/ 

4) udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne 

Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała. /druk Nr 6/ 

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała- Sowin na odcinku w miejscowości Górka 

Prudnicka”. / druk Nr 7/ 

6) powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z 

o.o. prowadzenia zadań własnych gminy Biała./ druk Nr 8/ 

7) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Biała . /druk Nr 9/ 

8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Biała  na  2014r. / druk Nr 10/ 

9) wprowadzenia zmian w Statucie Biura Obsługi Szkół  Samorządowych w Białej. /druk Nr 11/ 

10) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

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

12/ 

10. Przedstawienie informacji dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych osób  

            zobowiązanych   do ich złożenia  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

11. Zakończenie.  

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wolne wnioski. 

 

 

Ad 3/ 

Protokół  z obrad poprzedniej  sesji odbytej  w dniu 12 września br.   został  przyjęty  bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 
 



Ad 4/ 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie między 

sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5/  

 Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszone  na ostatniej sesji. 

 

Ad 6/ 

 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawił pracownik  Powiatowego Urzędu Pracy Pan Radosław 

Nosidlak 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

 

Ad 8/ 

 

Informację  o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście 

i gminie Biała za okres od stycznia do września 2013 r przedstawił Dyrektor Gminnego Centrum 

Kultury w Białej Rafał Magosz. 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Ad  9- 1/ 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Biała na 2013r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że  

maksymalne stawki ustawowe zostały zwiększone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w pierwszym półroczu 2014 r. tj. o 0,4%. Stawki maksymalne ogłoszone zostały w Obwieszczeniu 

Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych w 2015 r. Jednakże realna średnia wzrostu górnych stawek podatkowych wynosi 0,87%. 

Proponuje się aby stawki podatku od nieruchomości w gminie Biała na 2015 r. wzrosły wg podanych 

w tabeli wartości. Średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 1,17%. 

W analogicznym okresie roku ubiegłego wzrost stawek podatkowych przyjętych przez Radę na 2014r. 

wynosił 5,13%. 

 

 Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr XXXIII.374.2013  w sprawie ustalenia stawek podatku 

od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2014r. został podjęta.  

 



Ad 9-2/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy  Biała na lata 2014-2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

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 XXXIII.375.2014 została podjęta. 

  

 

 

Ad 9-3/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2014 rok  przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

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 12 radnych 

„przeciw"  nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

 1 z radnych nie brał udziału w głosowaniu 

 

Uchwała Nr XXXIII.376.2014 została podjęta. 

  

 

Ad  9-4 / 

 

Projekt uchwały  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia  Lokalna 

Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i 

Biała  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że Zarząd Stowarzyszenia 

LGD Wspólne Źródła zwrócił się do tut. urzędu i Urzędu Miejskiego w Korfantowie o udzielenie 

pożyczki (każda gmina po 25.000 zł). Pożyczka ma być przeznaczona na utrzymanie płynności 

finansowej w ramach realizacji zadań związanych z wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju 

wynikających z realizacji operacji w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania 431 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.  

Spłata pożyczki nastąpi ze środków jakie stowarzyszenie otrzyma ze składek gmin, termin 

płatności tych składek przypada na styczeń 2015 r. 

W związku z tym iż pożyczka przekracza rok budżetowy (pożyczka długoterminowa) udzielenie 

pożyczki musi być poprzedzone uchwałą organu stanowiącego. Środki na udzielenie pożyczki 

zostały zagwarantowane w budżecie 2014 r. 



 

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 12 radnych 

„przeciw"  1 radny 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXIII.377.2014 została podjęta. 
 

Ad 9 – 5/ 

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała- Sowin na odcinku w miejscowości 

Górka Prudnicka” przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że w budżecie 

gminy na rok 2014 w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014  - Drogi publiczne powiatowe 

zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł.  na pomoc finansową dla 

Powiatu Prudnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych tj. na 

dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206O relacji Biała-Sowin na 

odcinku w miejscowości Górka Prudnicka”.  

O dofinansowanie realizacji zadania Powiat Prudnicki wystąpił w dniu 26.09.2013 r., zadanie to w 

roku 2013 zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Biała na lata 2013-2028. Koszt wykonania drogi (bez  wydatków na opracowanie dokumentacji i 

wynagrodzenia inspektora nadzoru) wynosi 1.406.646 zł, dofinansowanie z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych stanowi 50% kosztów wskazanych powyżej.   

W 2014 r.  zadanie wprowadzone zostało do bieżącego budżetu w wysokości 50.000 zł. 

Warunkiem przystąpienia do wspólnego realizowania zadania na drodze powiatowej jest 

zawarcie umowy o współfinansowanie. Dokument ten zawierany jest miedzy zarządcą drogi i 

jednostką współfinansującą, to jest – w tym przypadku – Zarządem Powiatu Prudnickiego i 

Burmistrzem Białej. 

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy, 

to jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały, w których 

określa zakres pomocy i jej wysokość.  

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, która 

będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji.  

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadania. 

 

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 XXXIII.378.2014 została podjęta. 

 



Ad 9-6/ 

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej – 

jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.o. prowadzenia zadań własnych gminy Biała przedstawiła  

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

Poinformowała, że Zgodnie z zapisem art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1996 r. o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) do podstawowych zadań gminy leży zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty , do których należy min . sprawy gminnych dróg, chodników, terenów 

rekreacyjnych, zieleni miejskiej , cmentarzy komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz 

utrzymanie w właściwym stanie gminnych obiektów.  

Właściwe funkcjonowanie w tym obszarze gwarantuje utrzymanie ładu, porządku i estetyki terenów 

gminnych.   

Rada Miejska , zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym oraz art 4 ust. 1,  pkt 1 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 236) może 

postanowić o sposobie prowadzenia i formach gospodarki komunalnej, natomiast art. 2 ustawy GK 

zezwala na prowadzenie zadań jst przez spółki stanowiące własność gminy. Spółka Wodociągi i 

Kanalizacja w Białej powołana została aktem notarialnym w dniu 17.07.1992 r jako spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością  której założycielem jest gmina Biała i działa ona w oparciu o 

przepisy kodeksu spółek handlowych. Zakres działania Spółki określony został w sposób 

szczegółowy w umowie spółki i obejmuje on  wskazane w uchwale obszary działania z zakresu 

gospodarki komunalnej.  

Powierzone zadania obejmują swoim zakresem katalog zadań własnych gminy określony ustawą o 

samorządzie gminnym. Szczegółowy zakres poszczególnych zadań przedstawia się następująco : 

1. prowadzenie cmentarza komunalnego w Białej - prace obejmują administrowanie cmentarzem 

komunalnym ( wszelkie czynności administracyjne, prowadzenie dokumentacji formalno - prawnej) 

oraz utrzymanie czystości i porządku na obiekcie i w jego otoczeniu  ( utrzymanie zieleni, miejsc 

grzebalnych, elementów zabytkowych, odśnieżanie, sprzątanie).  

2.  letnie utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów zabaw oraz zieleni - prowadzenie prac 

porządkowych obejmujących zamiatanie ulic i chodników, koszenie trawy na terenach gminnych 

rekreacyjnych i w otoczenia budynków komunalnych oraz przy drogach gminnych, pielęgnacja 

żywopłotów i skwerów zielonych na terenie miasta, sprzątanie oraz bieżące naprawy na gminnych 

placach zabaw dla dzieci włącznie z wymianą piasku w piaskownicach. Załącznik do umowy ze 

spółką WiK dokładnie określać będzie zakres rzeczowy poszczególnych prac tz. wykaz ulic i 

chodników, placów zabaw oraz określenie powierzchni terenów zielonych , 

3.  wywóz nieczystości stałych z budynków gminnych niezamieszkałych , przystanków 

komunikacji publicznej oraz placów zabaw dla dzieci - do budynków niezamieszkałych należą 

świetlice wiejskie, kluby, budynki administracji, remizy OSP . Zgodnie z gminnym regulaminem 

utrzymania czystości i porządku budynki te nie są objęte tzw. gminnym systemem gospodarki 

odpadami, tak wiec gmina Biała musi mieć zawartą umowę na odbiór odpadów z firmą posiadającą 

właściwe uprawnienia w tym zakresie. 

4.  prowadzenie  punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK) w Białej przy ul. 

Lipowej - przyjmowanie wskazanych w regulaminie  grup odpadów komunalnych od mieszkańców, 

prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie ich do odpowiednich odbiorców, utrzymanie 

punktu we właściwym stanie , jego ewentualne doposażanie w kontenery na odpady, ponoszenie 

wszelkich kosztów jego funkcjonowania, 

5.   zimowe utrzymanie dróg gminnych - zadanie obejmuje swoim zasięgiem powierzchnie ok 

.174 500 m2 dróg i chodników na terenie gminy i polega na sukcesywnym odśnieżaniu dróg i 

chodników, likwidację zatorów śnieżnych, zwalczanie śliskości poprzez posypywanie środkami 

uszorstkawiającymi. Spółka zapewnić musi całodobową gotowość do przystąpienia do prac 

interwencyjnych, 



6.  techniczna obsługa stała budynków komunalnych ( mieszkalnych ) oraz lokali użytkowych na 

terenie gminy Biała - techniczna obsługa budynków polega na wykonywaniu robót budowlanych, 

instalatorskich oraz na usuwaniu awarii w lokalach mieszkalnych, na częściach wspólnych 

budynków, w lokalach użytkowych stanowiących własność gminy Biała a także na zewnątrz 

budynków komunalnych. W zakres prac wchodzi także wykonywanie remontów, przebudów  i 

adaptacji. Spółka wykonuje prace z materiałów własnych , w zakresie rzeczowym uzgodnionym z 

gminą. 

Podstawą realizacji zadań i rozliczenia finansowego będą sporządzone umowy, osobne dla każdej 

grupy zadań. Umowy te zostaną sporządzone na wzorze wykorzystywanym dotychczas przy 

udzielaniu zamówień publicznych tz. zostanie dokładnie określony zakres obowiązków, 

odpowiedzialności i wynagrodzenie a także kary umowne, tryb aneksowania . Pierwsze umowy 

obejmować będą okres trzyletni tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.  

Wynagrodzenie w roku 2015 za wykonane usługi ustalone zostanie na poziomie wynagrodzenia z 

roku 2014 za poszczególne zadania. Jest to możliwe z uwagi na fakt iż w roku bieżącym wszystkie te 

prace są wykonywane przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja na podstawie wcześniej zawartych 

umów poprzetargowych. Dopuszcza się wzrost wynagrodzenia o wysokość inflacji oraz o wzrost 

podatku VAT. Ewentualny wzrost wynagrodzenia w oparciu o inne przesłanki będzie negocjowany 

przez Spółkę i Gminę osobnym trybem. 

Gmina dopuszcza możliwość wycofania przedstawianej Uchwały, zarówno w całości jak i 

wybranych częściach , w przypadku niemożności dojścia do porozumienia co do wysokości 

wynagrodzenia w poszczególnych latach. Zapis taki znajdzie się we wszystkich umowach na 

wykonanie  usług.  

Powierzenie Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej prowadzenia wyżej wymienionych zadań 

własnych gminy zapewni stabilność finansową w obszarze gospodarki komunalnej a także zapewni 

ciągłość wykonywania prac, które służą całości społeczeństwa tj. zapewniają porządek i ład. 

Dotychczas prowadzone zamówienia publiczne w tej sferze pokazują iż jest to obszar prac, które ze 

względu na swoją specyfikę nie cieszyły się zainteresowaniem firm zewnętrznych. Powierzenie ich 

spółce gminnej pozwoli na uniknięcie przestojów związanych z prowadzeniem zamówień 

publicznych oraz konieczności zawarcia umów z wykonawcami zewnętrznych, którzy nie będą w 

stanie zapewnić ciągłości prac w tej specyficznej sferze. Spółka jako firma miejscowa posiada 

zarówno potencjał kadrowy jak i techniczny by realizować powierzone zadania w sposób 

zadowalający a przede wszystkim dobrze zna gminna strukturę i specyfikę. 

 

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 12 radnych 

„przeciw"  nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

 

1 radny nieobecny na sali obrad. 

 

Uchwała Nr XXXIII.379.2014 została podjęta. 
 

 

 

 



Ad  9-7/ 

Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała przedstawiła Inspektor ds. planowania 

przestrzennego Grażyna Samitowska. Poinformowała, że zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, przyjętego uchwałą nr XX/235/08 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 28 listopada 2008r., została podjęta na podstawie uchwały Nr XIII.165.2012 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała. Zmiany studium 

dokonano głównie w zakresie: 

1) uwarunkowań i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochrony środowiska 

i krajobrazu kulturowego; 

2) zasad rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym uporządkowania gospodarki wodno-

ściekowej oraz gospodarki odpadami; 

3) granic i zasad ochrony ustanowionych stref ochronnych od ujęć wód podziemnych; 

4) zasad rozwoju obiektów energetyki odnawialnej, w tym wyznaczono nowe tereny przeznaczone 

pod lokalizację obiektów energetyki słonecznej, biogazownie rolnicze oraz farmę wiatrową; 

5)  wyznaczenia stref ochronnych dla ujętych w studium farm wiatrowych, związanych 

z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów; 

6) przeznaczenia gruntów we wsi Pogórze, Chrzelice i Biała pod usługi oraz różnorodną 

aktywność gospodarczą; 

7) złożonych wniosków do zmiany studium. 

Prace nad projektem dokumentu rozpoczęto w czerwcu 2012 roku ogłaszając i obwieszczając 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium dla obszaru położonego w granicach 

administracyjnych gminy. W ustalonym w ogłoszeniach i obwieszczeniach terminie  do 20 lipca 

2012 roku wpłynęły wnioski od organów opiniujących i uzgadniających projekt dokumentu, 

o których mowa w art. 11 pkt 5-6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

dwa wnioski od osób fizycznych. Jeden z wniosków, dot. gruntów wsi Chrzelice, został rozpatrzony 

negatywnie, a drugi nie naruszał ustaleń studium ale wymagał dokonania zmiany obowiązującego 

planu miejscowego. Jednocześnie zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu dot. oceny 

oddziaływania projektu zmiany studium na środowisko,  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2008.199.1227). 

Projekt zmiany studium uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia, zgodnie z art. 11 pkt 5-6 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wymagane art. 54 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku 

(postanowienie Nr NZ/IK-H-4321-6/13 z dnia 14.05.2013 r.) i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu (pismo nr WOOŚ.410.64.2013.KM z dnia 15.05.2013r. oraz pismo nr 

WOOŚ.410.86.2013.KM z dnia 27.06.2013r.). 

Projekt zmiany studium został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko w dniach od 15 lipca do 13 sierpnia 2013 roku. Dyskusja publiczna nad przyjętym 

w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbyła się dnia 22 lipca 2013 roku. W trakcie wyłożenia 

projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, 



a także po zakończeniu okresu wyłożenia do dnia 3 września 2013 roku, osoby prawne i fizyczne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wniosły trzynaście uwag, w tym 

12 uwag (o jednakowej treści) wnieśli mieszkańcy gminy oraz jedna uwaga od firmy zainteresowanej 

budową farmy wiatrowej na obszarze gminy. Uwagi złożone do projektu zmiany studium w części 

zostały odrzucone przez Burmistrza Białej, a w części uwzględnione. Pozytywny sposób rozpatrzenia 

uwag przyczynił się do powtórzenia procedury planistycznej prac nad zmianą studium. Ponowiono 

ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu oraz ponownie zbierano 

wnioski w dniach od 13 września 2013 r. do 07 października 2013 roku. Osoby fizyczne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej złożyły łącznie 27 wniosków. Wnioski 

dotyczyły przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę oraz lokalizacji farm wiatrowych, dla 

których obowiązują plany miejscowe i wskazanych w zmianie studium nowych terenów pod farmy 

wiatrowe. Niektóre wnioski zostały uwzględnione w projekcie zmiany studium. 

Projekt zmiany studium uzyskał ponownie pozytywne uzgodnienia i opinie, w tym pozytywną 

opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku (postanowienie Nr NZ/IK-H-

4321-6/14 z dnia 23.05.2014r.) oraz pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu (pismo nr WOOŚ.410.73.2014.KM z dnia 02.06.2014r.). 

Powtórnie wyłożono projekt zmiany studium do publicznego wglądu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 25 czerwca do 25 lipca 2014 roku. Dyskusja publiczna 

nad przyjętym w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła się dnia 18 lipca 2014 roku. 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

publicznego wglądu, a także po zakończeniu okresu wyłożenia do dnia 18 sierpnia 2014 roku, osoby 

prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wniosły żadnych 

uwag. Żadna z zainteresowanych stron nie brała także udziału w dyskusji publicznej. 

Prognoza oddziaływania projektu zmiany studium na środowisko była sporządzona w pełnym 

zakresie, określonym w art. 51 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) oraz (t.j. Dz.U. 2013 poz. 

1235) równolegle z projektem zmiany studium. Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany studium 

uznano za korzystne dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, krajobrazu kulturowego oraz 

ochrony przyrody. W ustaleniach zmiany studium nie występują zapisy, które wpływałyby w istotny 

sposób negatywnie na cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Obszary wiejskie 

gminy Biała położone są peryferyjnie w stosunku do obszarów mających znaczenie międzynarodowe 

i krajowe w ochronie środowiska. niemniej obszary takie zidentyfikowano i przedstawiono – OChK 

Bory Niemodlińskie, RP Jeleni Dwór, tereny rozwoju OZE i GZWP. W zasięgu oddziaływania 

zmiany studium nie stwierdzono występowania istniejących i projektowanych obszarów Natura 

2000. Występujący najbliżej projektowany obszar SOO Góry Opawskie jest chroniony przed 

antropopresją z obszaru gminy. Projekt zmiany studium nie narusza ustalonych w obowiązującym 

studium rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na 

środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na 

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, z tego względu, że 

nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań w tym zakresie. 

Zmiany wprowadzone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Biała należy uznać za korzystne. Regulują one precyzyjnie zasady rozwoju i sytuowania 

odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy, zapewniając jednocześnie ochronę środowiska 

i ludzi, a także zaspokajają potrzeby mieszkańców gminy w zakresie ich potrzeb inwestycyjnych. 

Postanowienia zmiany studium są wiążące dla rady gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych, nie są natomiast adresowane ani też bezpośrednio nie kształtują sytuacji prawnej 



innych podmiotów. Skonkretyzowane działania dot. polityki przestrzennej w zakresie sytuowania 

farm wiatrowych, w zmianie studium, powinny być formułowane i realizowane w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

W stosunku do uchwały Nr XXXII.359.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014r., 

uchwalającej zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Biała, Wojewoda Opolski pismem nr IN.VI.742.17.2014.KHZ z dnia 14.10.2014 r. wszczął 

postępowanie nadzorcze, zarzucając jej naruszenie wymogów art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2012.647zze zm.) polegające na 

wprowadzeniu na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego i struktura 

funkcjonalno-przestrzenna” ustaleń usytuowanych poza granicami administracyjnymi gminy, 

w szczególności ustalenie strefy ochronnej od obiektów energetyki wiatrowej o mocy przekraczającej 

100kW. Do tezy wynikającej z ww. pisma odniósł się Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej 

wskazując, że skoro z mocy art. 9 ust. 3 ww. ustawy, w związku z jej art. 3 ust. 1 oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013.594 ze 

zm.), kompetencje rady gminy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej ograniczone są 

do obszaru wyodrębnionego z przestrzeni granicami administracyjnymi, nie można uznać, że 

określona na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego i struktura funkcjonalno-

przestrzenna” strefa ochronna od obiektów energetyki wiatrowej o mocy przekraczającej 100kW, 

wprowadza jakiekolwiek ograniczenia na obszarze gmin sąsiednich. Poza granicami gminy stanowi 

ona bowiem wyłącznie informację o potencjalnym zasięgu izofony 40 dB. Ze względu na charakter 

prawny studium, które zgodnie z art. 9 ust. 5 nie jest aktem prawa miejscowego, nie ma ono bowiem 

charakteru aktu normatywnego bezpośrednio kształtującego sytuację prawną obywateli i innych 

podmiotów, w tym samorządu terytorialnego gmin sąsiednich. Nie można więc uchwale w sprawie 

uchwalenia studium przypisywać takich skutków, które zostały zastrzeżone dla planu miejscowego, 

jako aktu prawa miejscowego. 

Nie wykluczając jednak słuszności stanowiska Wojewody Opolskiego uchylenie uchwały Nr 

XXXII.359.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014r. oraz ponowne uchwalenie 

zmiany studium z rysunkiem określającym kierunki zagospodarowania przestrzennego i strukturę 

funkcjonalno-przestrzenną wyłącznie w granicach administracyjnych gminy, uznaje się za niezbędne. 

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 XXXIII.380.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 9-8/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała  na  

2014r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że w przedstawionym 

projekcie uchwały proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków w ramach zadania pod 

nazwą „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” (zadanie nr II 

w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały) o kwotę 19.000 złotych. Na kwotę tę składają się: 



1. 6.000 złotych – środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wynikające z wyższego wykonania dochodów w stosunku do planu; 

2. 13.000 złotych – środki niewydatkowane w roku bieżącym w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na 

kwotę 13.000 złotych składają się następujące środki: 

a) w ramach zadania nr I w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały: 

- 800 złotych – to środki, które pozostały w związku z mniejszą, niż zakładana w planie, liczbą 

wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego oraz mniejszą 

liczbą wniosków o sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznej przez biegłych sądowych, 

b) w ramach zadania nr II w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały: 

- 4.000 złotych – to środki, które miały być przeznaczone na przeprowadzenie lokalnej diagnozy 

zagrożeń społecznych, poprzez zbadanie zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród 

dzieci i młodzieży. Diagnoza taka została przeprowadzona w ramach kampanii profilaktycznej 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do której gmina przystąpiła wiosną bieżącego roku. W ramach 

tegorocznej edycji kampanii możliwe było przeprowadzenie badań ankietowych na temat używania 

substancji psychoaktywnych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Lokalna diagnoza 

zagrożeń społecznych została więc przeprowadzona w ramach środków przeznaczonych na realizację 

kampanii, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 

- 1.000 złotych – środki przeznaczone na kursy i szkolenia, 

- 4.000 złotych – środki, które pozostały w związku z zatrudnieniem psychologa od września 

bieżącego roku, a nie od stycznia, jak zakładano w planie, 

c) w ramach zadania nr IV w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały: 

- 3.200 złotych – środki, które pozostały niewykorzystane w związku z mniejszą częstotliwością 

posiedzeń Gminnej Komisji Rozpoznawania Problemów Alkoholowych. 

Kwotę 19.000 złotych proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie przebudowy części 

pomieszczeń świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Józefowie na toalety oraz na budowę szamba. 

Zwiększenie wydatków na ten cel uzasadnia się koniecznością przekształcenia istniejącej świetlicy 

w placówkę wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

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 XXXIII.381.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 9-9/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biura Obsługi Szkół  

Samorządowych w Białej przedstawiła Dyrektor BOSS Agnieszka. Poinformowała, że  



Powyższa uchwała związana jest z dostosowaniem aktów prawnych do zmian organizacyjnych 

dokonanych w 2012r. w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, podczas których doszło w 

tej jednostce do likwidacji grupy budowlanej, która przeprowadzała remonty w placówkach 

oświatowych gminy, a jej dyrektor sprawował nadzór nad tymi remontami.  

 

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 XXXIII.382.2014 została podjęta. 

 

Ad 9-10/ 

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

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej 

przedstawił przewodniczący rady Miejskiej w Białej Robert Roden.  

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 XXXIII.383.2014 została podjęta. 
 

Ad 10/ 

Przewodniczący Rady przedstawił  informacje dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych 

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

 

 

Ad 11/ 

 

 Interpelacje nie zostały zgłoszone wobec powyższego nie były udzielane odpowiedzi na 

interpelacje. 

 

 

Ad 12/ 

 

Wolne wnioski. zgłosili: 

 

Radny Joachim Kosz  zgłosił wniosek , że na rynku w  mieście Biała oraz parku miejskim chodzi lis 

i został zgłoszony przypadek mieszkanki Białej o zaatakowaniu ją przez tegoż lisa.  

 

 



Radna Lidia Cziomer  wnioskowała o: 

 remont przepustu na drodze powiatowej Radostynia – Brzeźnica, gdyż obecny jego stan 

utrudnia dojazd do pól, 

 pilną naprawę i odwodnienie drogi powiatowej Ligota Bialska – Biała, gdyż najmniejsze 

opady powodują duże zagrożenie bezpiecznej jazdy, 
 

Sołtys Wsi Łącznik Dorota Małek wnioskował o: 

 załatanie dziur na jezdni ul.  Stawowa  obok posesji Nr 2  w Łączniku 

  wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych w Łączniku na ul. Fabrycznej obok posesji Nr 4. 

Niedrożność studzienek powoduje zalewanie  sąsiednich posesji  podczas opadów.  
   o dokończenie remontu chodnika w Łączniku przy ul. Świerczewskiego. 

 zainstalowanie oświetlenia w Łączniku  na ul Sportowej od posesji Robota Irena w kierunku 

ul. Stawowej, 

 załatanie dziury w ul. Sportowej obok szatani ( droga się zapadła i grozi wywróceniem 

jadących pojazdów ), 

 ustawienie kilku koszy na śmieci wzdłuż ulicy Świerczewskiego w Łączniku, 

 modernizację terenu  parkingu przed OSP poprzez niwelację terenu i położenie nowej 

warstwy asfaltu ( parking w kilku miejscach się zapadł i podczas deszczu robią się głębokie 

kałuże), 

 wyegzekwowanie od właściciela budynku byłej portierni  dawna Unia w Łączniku) 

zabezpieczenia gzymsu, który grozi oberwaniem i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców 

przechodzących chodnikiem, 

 wyczyszczenie studzienki przy ul. Młyńskiej obok zabudowań Nr 1 Państwo olszyna oraz na 

ul Sportowej obok remizy. 

 załatanie dziury w jezdni na ul Sportowej szczególnie obok domu nauczyciela, 

 uzupełnienie brakującego oznakowania ulic na skrzyżowaniach: 

- ul. Świerczewskiego i ul. 30 – lecia; 

- ul. Świerczewskiego i ul. Skowrońskiego; 

- ul. Świerczewskiego i ul. Sportowej oraz Wiejskie Centrum Rekreacji i Sportu; 

- ul Fabryczna 

- ul. Robotnicza 

- ul. Skowrońskiego 

- 2  razy ul. Młyńska 9 przy budynku Pawlak i budynku Malik 

 całkowite lub częściowe wycięcie drzewa – lipy obok szatni na boisku sportowym w 

Łączniku. Drzewo to nachyla się na jezdnię ul . Sportowej w Łączniku utrudniając przejazd, 

który z drugiej strony jezdni jest ograniczony , gdyż zawaliła się jezdnia na długości około  

10 m.  

 objęcie koszeniem całego boiska sportowego w Łączniku przez Spółkę W i K w Białej. 

Mieszkańcy Łącznika nie są gospodarzami terenu boiska , gdyż umowę użyczenia na całość 

boiska posiada LUX Pogórze, którego działacze koszą tylko niezbędną do gry płytę boiska. 

Wnosi również o wyegzekwowanie porządkowania całego terenu , zbierania śmieci po 

kibicach , a przede wszystkim wysprzątania szatni ze śmieci , butelek i brudu.    

 

Sołtys wsi Grabina Pani Joanna Słowińska  wnioskował o naprawę drogi powiatowej relacji 

Grabina – Otoki w szczególności na odcinku drogi nieutwardzonej.  

 Wnioskowała również o koszenie boiska przez WiK w Białej. 

 

 



Radny Joachim Kosz jako wieloletni przezes klubów sportowych w Białej uznała wniosek Pani 

Sołtys wsi Grabina jako nieuzasadniony z względu na fakt,  że wszystkie kluby sportowe koszą 

boiska sami we własnym zakresie. 

 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera zwrócił się do sołtysów i radnych o zgłaszanie chęci organizacji 

dożynek gminnych do 31 października 2014r.  

 

 Radna  Elżbieta Malik zaprosiła wszystkich obecnych na organizowane przez GCK w Białej 

zaduszki oraz 11 listopada koncert z okazji uzyskania niepodległości.  

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

 

 

Ad 13/ 

  

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

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 
 

 

                                                                                               
 


