
Protokół Nr XVI/08                                                                                                                                  

z XVI Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                         

odbytej w dniu 30 czerwca 2008r. 

 
  Obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13 radnych na   15 osobowy 

skład rady. Nieobecny usprawiedliwiony radny Krupa Alfred i Hubert Heda.  Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na sesji. 

zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu do protokołu.  

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli : 

Burmistrz Białej Arnold Hindera 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala 

Sekretarz Gminy – Grażyna Biały 

Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk 

Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej Joachim Ernst. 

 

     Sesja trwała od godz. 10 
00 

do godz. 12
30

. 

 

Ad 2/ 

 

1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.   Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Interpelacje. 

7. Przedstawienie informacji o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, 

turystyki rekreacji w mieście i gminie Biała za 2007r. / druk Nr 1 / 

8.  Podjęcie uchwał w sprawie : 

1) uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Biała na lata 2008-2018 / druk Nr 2 / 

2) uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Biała 

na lata 2008-2018 / druk Nr 3/ 

3) zmian budżetu Gminy Biała  na 2008r. / druk Nr 4/ 

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 5/ 

5) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 

płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie Gmina Biała / druk Nr 6 / 

6) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biała za 2007r.  / druk Nr 7  / 

7) przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne 

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

druk Nr 8/ 

8) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr9 / 

9) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej. / druk Nr 10/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje  

10. Wolne wnioski. 



11.  Zakończenie.  

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wykreślenie z porządku obrad  sesji w 

punkcie 8 podpunktu 4 tj. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Burmistrza Białej o wycofanie w/w tematu  

 

Przewodniczący Rady przedstawił ponownie porządek obrad po wycofaniu w/w tematu. 

1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.   Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Interpelacje. 

7. Przedstawienie informacji o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, 

turystyki rekreacji w mieście i gminie Biała za 2007r. / druk Nr 1 / 

8.  Podjęcie uchwał w sprawie : 

1) uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Biała na lata 2008-2018 / druk Nr 2 / 

2) uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Biała 

na lata 2008-2018 / druk Nr 3/ 

3) zmian budżetu Gminy Biała  na 2008r. / druk Nr 4/ 

4) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 

płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie Gmina Biała / druk Nr 6 / 

5) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biała za 2007r.  / druk Nr 7  / 

6) przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne 

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

druk Nr 8/ 

7) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr9 / 

8) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej. / druk Nr 10/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje  

10.Wolne wnioski. 

11. Zakończenie.  

 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższy porządek obrad sesji. 

 

Ad 3/ 

  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 30 kwietnia  2008r. 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 Arnold Hidera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone 

na poprzedniej  sesji.  

 

 

Ad 6/ 

 

 Interpelacje zgłosił: 

  Radny Globisz Klaudiusz  zam. Łącznik ul. Plebiscytowa 11 złożył ponowną interpelację 
o zakup i ustawienie tablic informacyjnych o zawartych partnerstwach gminy Biała z innymi 

gminami na wjazdach do miasta Biała. 

 

Radny Robert  Roden zgłosił interpelację w sprawie  należytego  ustawienia  znaku 

drogowego „ograniczenie prędkości do 30km/h” na  drodze  w Chrzelicach / odcinek drogi  

Chrzelice- Racławicki/. Powyższy znak obowiązuje na całym odcinku drogi jadąc z Chrzelic 

do Racławiczek , natomiast jadąc od strony Racławiczek do Chrzelic obowiązuje on na 

odcinku obejmującej tylko  cztery posesje. 

Zaznaczył również , czy znak ten ma na tym odcinku zastosowanie – czy nie wystarczy 

ustawienie tablicy „teren zabudowany”. 

Zgłosił również brak tablicy z nazwą miejscowości  oraz o załatanie dziur obok posesji 

Chmielarz na tymże odcinku drogi. 

Ad 7. 

 

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

w mieście i gminie Biała za 2007r . przedstawił Dyrektor MGOKSTiR w Białej Rafał 

Magosz. 

 

Radny Robert Roden jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i 

Rekreacji złożył podziękowanie za prowadzenie działalności kulturalnej w mieście i gminie 

Biała. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji . 

 

Ad 8 -1 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018 przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria 

Tomala. Poinformowała, że konieczność uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o 

pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64,poz.593 ze zmianami), który brzmi: „Do zadań własnych 

gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja  gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 



pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.” 

Dokument ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji 

społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) tych stanów rzeczy ( zjawisk 

występujących w obrębie danej społeczności) , które oceniane są negatywnie. 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała obejmuje i 

stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów  lokalnych pomocy 

społecznej. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XVI/206/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 8-2 / 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki na Dzieckiem i Rodziną 
Gminy Biała na lata 2008-2018 przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala . 

Poinformowała, że konieczność opracowania Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i 

Rodziną wynika z art.17 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

(Dz.U.Nr 64,poz. 593 z późn. zmianami).  

Dziecko i rodzina wymagają szczególnej troski i ochrony, a działalność na ich rzecz powinna 

koncentrować się przede wszystkim na ochronie praw, wyrównywaniu szans życiowych 

poprzez ułatwienie dostępu do oświaty, systemu ochrony zdrowia, wypoczynku oraz 

asekurowaniu w obliczu ryzyka i różnych zagrożeń życiowych. 

 System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Biała jest dokumentem, 

który ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji 

społecznych podejmowanych w celu zmiany (poprawy) sytuacji dziecka i rodziny na terenie 

gminy. Charakteryzuje on w szczególności działania publicznych instytucji rozwiązujących 

kwestie dziecka i rodziny. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XVI/207/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 

Ad 8-3/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2007r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  



Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/208/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 8-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 

poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie Gmina Biała przedstawiła  Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że w związku z faktem kwestionowania przez kontrole Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu nie pobierania opłat targowych w trakcie imprez tj. jak dożynki, 

festyny, Dni Białej wprowadza się nową uchwałę, która zwalnia organizatorów, o których 

mowa w § 4 uchwały, do pobierania tych opłat. Stawki opłaty nie ulegają zmianie. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/209/08 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 8-6/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  skonsolidowanego bilansu Gminy Biała za 2007 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że Gmina Biała jako 

jednostka samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans, który obejmuje: 

- bilans z wykonania budżetu, 

- bilans jednostek budżetowych, 

- instytucji kultury, 

- osób prawnych utworzonych na podstawie ustaw i spółek prawa handlowego. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej – Rady 

Gminy. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/210/08 została podjęta jednogłośnie. 

 



 

 

  Ad 8-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, 

Prudnik i Biała przedstawiła inspektor ds. Funduszy Unijnych i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Dagmara Syguła. Poinformowała, że Gmina Biała wraz z gminami: 

Głogówek, Lubrza i Walce uczestniczyła w pracach i powstaniu Lokalnej Grupy Działania 

(LGD) „Wspólne Ścieżki”, która przyjęła formę stowarzyszenia. LGD „Wspólne Ścieżki” 

złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach II Schematu Pilotażowego Programu 

Leader+, który to wniosek otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Zarząd 

LGD „Wspólne Ścieżki” podjął jednak decyzję o wycofaniu się z realizacji dofinansowanego 

projektu. W związku z tym, za zgodą Burmistrza Białej przedstawiciele Urzędu Miejskiego 

podjęli działania zmierzające do podjęcia współpracy z inną Lokalną Grupą Działania. Było 

to ważne przede wszystkim ze względu na wykorzystanie funduszy unijnych z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. W nowym okresie programowania, na 

lata 2007-2013, w osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich samorządy lokalne poprzez 

bezpośredni będą mieć wpływ na kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich oraz stworzenie 

lokalnym społecznościom okoliczności do realizacji własnych projektów. 

LGD, które wyraziło zainteresowanie współpracą z naszą Gminą była LGD „Wspólne 

Źródła”, która obejmowała swym działaniem gminy: Korfantów i Prudnik, i realizowała 

Schemat II Pilotażowego Programu Leader+. 

Jednostki samorządu terytorialnego ani w I Schemacie, ani w II nie miały możliwości 

wspierania lokalnych grup działania (i w ten w znaczący sposób ograniczały działania tych 

grup) taką możliwość wprowadziła ustawa z dnia 7 marca 2007 r., o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Dzięki zapisowi w art. 15 ust. 2 pkt. 1 jednostka samorządu 

terytorialnego może być członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania. 

 Dn. 1 września 2007 r. przedstawiciele Gminy Biała z Burmistrzem Białej wzięli 
udział w Walnym Zebraniu LGD Stowarzyszenie „Wspólne Źródła”. Walne Zebranie 

zaakceptowało akces Gminy Biała, co zostało zapisane w protokole z tego zebrania. 

Na Walnym Zgromadzeniu w dn. 9 czerwca 2008 w Korfantowie nastąpiła zmiana nazwy 

organizacji, która obecnie brzmi: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – 

Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała. W skład Zarządu 

Stowarzyszenia weszli przedstawiciele Gminy Biała: Izabela Hoppe, Katarzyna Mencler, 

Janina Kłuś, do Komisji Rewizyjnej natomiast: Marek Kasicz i Gabriela Neugebauer. 

Konsekwencją bycia członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest wpłacenie składki 

członkowskiej, która w roku 2008 stanowi iloczyn liczby mieszkańców (na podstawie 

ewidencji ludności gmin na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj. w roku 2008 na 31 

grudnia 2007 r.) i 0,90 PLN (dziewięćdziesięciu groszy). Gmina Biała w roku 2008 zapłacić 
więc musi składkę w wysokości 10 111,50 PLN (dziesięć tysięcy sto jedenaście złotych 

pięćdziesiąt groszy). 

Mieszkańcy Gminy Biała (rolnicy, mikroprzedsiębiorcy, związki wyznaniowe, 

jednostki kultury, dla których jednostką organizacyjną jest gmina oraz jednostka samorządu 

terytorialnego) dzięki uczestniczeniu Gminy Biała w działaności Stowarzyszenia będą mogli 

korzystać z dotacji, które w ramach konkursów ogłosi w 2009 r. LGD „Wspólne Źródła”. 

Nieprzystąpienie do LGD „Wspólne Źródła” zamyka nam tę możliwość dostępu do funduszy 

Unii Europejskiej. 



W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej 

w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne 

Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XV/211/08 została podjęta jednogłośnie. 

Ad 8-7/ 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Maria Cibis przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej wniesionej przez Panią Zofię 
Kuczek w dniu 9 kwietnia br.  

Poinformowała, że Komisja Rewizyjna rozpatrując powyższą skargę odbyła trzy posiedzenia 

na których wnikliwie zapoznała się i rozpatrzyła wniesioną skargę w dniu 9 kwietnia br. oraz 

wniesiony dodatkowy zarzut w dniu 5 czerwca br. Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca br.  

Komisja Rewizyjna  ostatecznie wypracowała stanowisko i podjęła w powyższej sprawie 

stosowną uchwałę i  przygotowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej wraz z 

uzasadnieniem, który przedłożyła radnym do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej w Białej .  

Następnie Przewodnicząca odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem . 

Uchwała ta stanowi załącznik do protokołu.  

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej w powyższej sprawie stanowi również załącznik do 

protokołu. 

 

 

Członkowie wszystkich komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu 

uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący posiedzenie Robert Roden  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały .  

„ za” – głosowało 13 radnych 

„przeciw” – nie było 

„wstrzymujących się” – nie było 

Projekt uchwały Nr XVI/212/08 został przez komisję pozytywnie zaopiniowany. 

Ad 8-8/ 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Maria Cibis przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej wniesionej przez Panią 
Edeltradę Kosz  w dniu 9 kwietnia br.  

Poinformowała, że Komisja Rewizyjna rozpatrując powyższą skargę odbyła dwa posiedzenia 

na których wnikliwie zapoznała się i rozpatrzyła wniesioną skargę w dniu 9 kwietnia br.   Na 

posiedzeniu w dniu  3 czerwca Komisja ostatecznie wypracowała stanowisko w powyższej 

sprawie podejmując stosowną uchwałę i przygotowała projekt uchwały Rady Miejskiej w 



Białej wraz z uzasadnieniem, który przedłożyła radnym do rozpatrzenia na sesji Rady 

Miejskiej w Białej .  

Następnie Przewodnicząca odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem . 

Uchwała ta stanowi załącznik do protokołu.  

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej również  stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie wszystkich komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu 

uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący posiedzenie Robert Roden  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały .  

„ za” – głosowało 13 radnych 

„przeciw” – nie było 

„wstrzymujących się” – nie było 

Projekt uchwały Nr XVI/213/08 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 10/ 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone interpelacje 

zostaną udzielone pisemnie. 

 

Ad 11/  

 

Wolne wnioski zgłosili: 

Radna Gabriela Neugebauer zam. Pogórze 27 wnioskowała o wystąpienie do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku o wykoszenie poboczy  na odcinku drogi od Pogórza   w kierunku 

Rzymkowic.  

Radny Robert Roden zam. Chrzelice 39 zwrócił się z zapytaniem jakie są zamierzenia 

dotyczące remontu drogi powiatowej na odcinku Chrzelice – Jeleni dwór . Wnioskował o 

remont tej drogi.  

- wnioskował również o zakup blaszanego garażu dla sekcji motocyklistów z Chrzelic  

Radna Maria Cibis zam. Pogórze 88 wnioskowała o wyrównanie lub przecinkę poboczy na 

drodze Pogórze – Łącznik 

Radny Jacek Czerwieński zam. Biała ul. Kościuszki 8/2 wnioskował w imieniu 

mieszkańców ul. Kościuszki w Białej o założenie progów spowalniających na tejże ulicy. 

Zwrócił jednakże uwagę , że tym zakresie należy zrobić rozeznanie o słuszności założenia 

tychże progów   

Sołtys Wsi Mokra Karol Biskup zam. Mokra 16  zwrócił uwagę, że  na odcinku od posesji 

Hupka Gerard do kurników zostały zamontowane dodatkowe cztery punkty świetlne . Jego 

zdaniem na tym odcinku miały być zamontowane tylko dwa punkty świetlne, a dodatkowe 

dwa mogły być zainstalowane na odcinku drogi od posesji Gąsior Jadwiga do Posesji 

Wilczyński. 



Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Białej Pan Robert Kaczor zam. Białą 
ul. Szynowice 22 wnioskował o remont drogi w Białej na odcinku od kościoła na Starym 

Mieście do ul. Opolskiej i od ul. Opolskiej do Szynowic oraz o remont wjazdu na ul. 

Składową od strony punktu skupu żywca w Białej 

Sołtys  Wsi Wilków Pan Klaus Bremer zam. Wilków 11 wnioskował o remont drogi 

Wilków – Wierzch , oraz remont  dachu na budynku byłej mleczarni, który stwarza 

zagrożenie poprzez spadające dachówki.  

 

Ad 11/ 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XVI  Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 
 

 

 
 


