
 
Protokół Nr 25/2017 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 27 listopada  2017 r. 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego Elżbieta Malik, która stwierdziła, że w posiedzeniu komisji uczestniczy 14 

członków. Nieobecna Maria Moszczeńska. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:  Burmistrz Białej, Skarbnik Gminy, Sekretarz 

Gminy oraz kierownicy referatów. 

 

Porządek komisji  obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia. 

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

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej/ druk Nr 1/ 

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

w mieście  i Gminie  Biała za 2017 r. / druk Nr 2/ 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż w mieście i gminie Biała 

oraz realizacja zadań w tym zakresie. / druk Nr 3/ 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

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

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

5/ 

3) Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2018 rok; / druk Nr 6/ 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz terminu płatności 

dla inkasentów; / druk Nr 7/ 

5) zmieniająca uchwalę 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 gminy Biała; / druk Nr 8/ 

6) upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania  

z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia; / druk Nr 9/ 

7) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagradzania za inkaso; / druk Nr 10/ 

8) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej; / druk Nr 11/ 

9) dopuszczenia zapłaty podatków  za pomocą instrumentu płatniczego; / druk Nr 12/ 

10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej; / druk Nr 13/ 



11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej  im. Filipa Roboty w Łączniku  w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową  im. Filipa Roboty w Łączniku; / druk Nr 14/ 

12) objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka./ druk Nr 15/  

13) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 16/ 

8. Informacja o sprzedaży mienia Gminy Biała za trzy kwartały 2017 r. / temat wynikający  

z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej druk Nr 17/ 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie. 
                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                      

Do porządku obrad posiedzenia nie wniesiono zmian. 

 

Ad 3/ 

 

Protokoły z posiedzeń komisji został przyjęte  jednogłośnie. 

 

Ad 4/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawiła Dyrektor  w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Prudniku Pani Grażyna Klimko. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

Burmistrz Białej podziękował za dobra współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Prudniku. 

 

Ad 5/ 

 

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

i rekreacji  w mieście i gminie Biała za okres od stycznia do września 2016 r. przedstawił  

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej Rafał Magosz. 

 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Ad 6/ 

Informację  o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż w mieście i gminie 

Biała oraz realizacja zadań w tym zakresie przedstawiła podinspektor ds. p/po  Patrycja 

Kleinert. 

 

Radna Gabriela Neugebauer zwróciła się z zapytaniem z jakich środków jest zakupiony 

samochód dla OSP Łącznik 

 

Skarbnik Gminy – jest to z rezerwy ogólnej  Burmistrza  i z tych środków przeznacza się na 

wydatki związane z ochroną p/poż. 

 

Ad 7-12/ 

 

Projekt uchwały w sprawie objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka 

przedstawił wstępnie Burmistrz Białej. Poinformował, że zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, który został podjęty uchwałą Rady Gminy 



Biała w dniu 16 czerwca 2016 r. w Gmina Biała podejmuje działania zmierzające do 

ograniczenia niskiej emisji i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na jej obszarze. 

Podjęcie porozumienia o przystąpieniu do Klastra Energii Biała Energetyka, zwiększy 

również szanse na uzyskanie certyfikacji dla klastra oraz objęcie projektu programem 

pilotażowym przez Ministerstwo Energii.  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478 z późn. zm), definiuje klaser energii jako 

cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, 

dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią 

z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej 

o napięciu znamionowym niższym niż 110kV, na obszarze działania tego klastra 

nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) 

lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730); 

Utworzenie Klastra Energii Biała Energetyka ma także na celu wzmacnianie lokalnej 

gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych. 

Ponadto, w procedurach aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, 

programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, istnienie klastra i bycie 

jego członkiem zapewni lepszą pozycję w rankingu aplikujących wnioskodawców. 

Obecnie prowadzone są rozmowy o przyłączenie się do KEBE podmiotów z gminy 

Strzeleczki tj. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. oraz Zamku w Mosznej. 

Następnie przedstawiciele WFOSiOŚ w Opolu szeroko omówili powyższy temat.  

 

Na posiedzenie komisji przybyła Maria Moszczeńska. Wobec powyższego w posiedzeniu 

uczestniczą wszyscy członkowie komisji. 

 

Radny Robert Roden zwrócił uwagę aby całą strategię gospodarki niskoemisyjnej udostępnić 

publicznie np. na stronie internetowej urzędu. 

 

Projekt uchwały Nr XXVI.267.2017 został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad 7-1/ 

 Projekt uchwały zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.; przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie nie wnieśli uwag do powyższego projektu uchwały.  

Wobec powyższego Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 2 członków 

Projekt uchwały  Nr XXVI. został  przyjęty. 

 

Projekt uchwały  Nr XXVI.256.2017  został  przyjęty. 

 

  

Ad 7-2/ 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała  na lata 2017-2028. został przedstawiony przez Skarbnika Gminy 



Klaudię Kopczyk.  

Nie zgłoszono uwag i zapytań. 

Następnie przewodnicząca posiedzenia poddała go pod głosowanie. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXVI.257.2017 został  przyjęty. 

 

Ad 7-3/ 

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Biała  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ; przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że zgodnie z art 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2016 poz. 1817 z zm. ) Rada 

Miejska corocznie uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

Program ten podlega konsultacjom społecznym, tak więc na podstawie Zarządzenia nr 

OR.0050.582.2017  Burmistrza Białej z dnia 3 listopada 2017 w sprawie konsultacji 

społecznych Programu, ogłoszono iż w dniach 11 do 24 listopada br. przeprowadzone zostaną 

konsultacje społeczne projektu Programu. 

Program zawieram wszystkie niezbędne, wymienione w Ustawie , elementy i wskazuje 

główne obszary wsparcia organizacji pozarządowych, tryb pozyskiwania środków 

finansowych oraz wielkość tych środków przeznaczonych w budżecie gminy na rok 2018 . 

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag.  

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.258.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 7-4/ 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz terminu płatności dla 

inkasentów przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zmiana 

inkasenta wynika że złożonego przez ostatniego Inkasenta (sołtysa wsi Miłowice) wniosku  

o zmianę osoby pobierającej podatki.  

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag.  

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.259.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 



 

Ad 7-5/ 

Projekt uchwały zmieniający uchwalę 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 gminy Biała przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że w  związku z licznymi skargami związanymi z brakiem pobory 

opłaty targowej na terenie wsi Chrzelice wnosi się o zmianę inkasenta poboru tej opłaty. 

Zmiana dokonana została za zgodą obu stron, tj. sołtysa wsi oraz nowego inkasenta. 

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag.  

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.260.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 7-6/ 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad 

odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że na poprzedniej sesji rady 

podjęta została uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia opłat za 

korzystanie z boisk. Po ustaleniach z nadzorem prawnym Wojewody Opolskiego wyjaśniono, 

że uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj.Opol. Stąd zmiana uchwały. 

 

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.261.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 7-7/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagradzania za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że zmiana inkasenta wynika że złożonego przez ostatniego 

Inkasenta (sołtysa wsi Miłowice) wniosku o zmianę osoby pobierającej opłaty.  

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag.  

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.262.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 



 

Ad 7-8/ 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z art 57 § 7 ustawy Ordynacja 

podatkowa - rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną w wysokości nie większej 

niż 50% obniżonej stawki odsetek za zwłokę (tj. 4%). Obecnie obowiązująca uchwała określa 

opłatę prolongacyjną w wysokości 5% odsetek za zwłokę, tj. 0,4%. W związku z tym, iż 

zmieniony został zapis w Ordynacji podatkowej zaistniała konieczność zmiany uchwały i tym 

samym proponuje się aby zwiększyć opłatę prolongacyjną. 

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag.  

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.262.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 7-9/ 

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków  za pomocą instrumentu 

płatniczego przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że art. 18 ust. 2 

pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych  

w odrębnych ustawach.  

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa rada gminy, rada powiatu oraz sejmik 

województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody 

odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, instrumentem płatniczym, w tym 

instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.  

Umożliwienie dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego 

jakim jest karta płatnicza w kasie Urzędu Miejskiego w Białej stanowić będzie udogodnienie  

i usprawnienie mieszkańcom gminy realizacji obowiązków związanych z uiszczaniem 

płatności na rzecz Gminy Biała. Możliwość zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą 

płatniczą uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec gminy 

takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu, opłaty gotówką na poczcie lub w banku oraz 

bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.  

Uchwała nie niesie za sobą skutki finansowych po stronie Gminy Biała, gdyż koszty opłat  

i prowizji związanych z taką formą zapłaty ponoszone są przez podatnika lub płatnika 

dokonującego zapłaty instrumentem płatniczym. 

 

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag.  

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.263.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 7-10/ 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej przedstawiła 



podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że zgodnie 

z założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia 

szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a szkoła filialna 

podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się 

szkoła filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, 

obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Organy stanowiące 

jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia 

w drodze uchwały. 

Zarówno siedziba, jak i obwód szkoły jest tożsamy z siedzibą i obwodem ustalonym 

w uchwale Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017r.  w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag.  

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.264.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 7-11/ 

 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Filipa Roboty w Łączniku  w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową  im. Filipa Roboty w Łączniku przedstawiła podinspektor ds. oświaty  

i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy 

edukacji, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje 

się ośmioletnią szkołą podstawową, a szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie 

dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkoła filialną podporządkowaną 

organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same 

klasy szkoły podstawowej. Organy stanowiące jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały. 

Zarówno siedziba, jak i obwód szkoły jest tożsamy z siedzibą i obwodem ustalonym 

w uchwale Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017r.  w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag.  

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVI.265.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 7-13/ 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza 

Białej przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska.  

  

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag.  

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 



„ Za” głosowało 8 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 1 członek 

6 członków komisji nie brało udziału w glosowaniu. 

Projekt uchwały Nr XXVI.267.2017 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8/ 

Informacja o sprzedaży mienia Gminy Biała za trzy kwartały 2017 r. temat wynikający  

z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej został przyjęty.  

 

Ad 9/ 

 

Wolne wnioski nie zostały zgłoszone. 

 

 

Ad 10/ 

 

Przewodnicząca zamknęła wspólne  posiedzenie Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodnicząca posiedzenia  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                          Elżbieta Malik 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


