
Protokół  Nr XXV/2022 

XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 31 marca 2022 r.  

 

Obrady rozpoczęto 31-03-2022 o godz. 12:07, a zakończono o godz. 13:52 tego samego dnia. 

 

 Obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Sabina Gorek, która stwierdziła, ze obecnych na sesji jest 14 radnych ( ustawowy skład Rady 

Miejskiej w Białej 15 radnych).  Następnie powitała wszystkich zebranych na sesji: 

pracowników urzędu i sołtysów 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Roman Barysz 

2. Jacek Czerwiński 

3. Marek Klinke 

4. Józef Roden 

5. Irena Wotka 

6. Maria Moszczeńska 

7. Małgorzata Fluder 

8. Gabriela Neugebauer 

9. Mariusz Kwoczek 

10. Andrzej Osiewacz 

11. Damian Tarnowski 

12. Mateusz Kosiński 

13. Sabina Gorek 

14. Jan Strzoda 

 

Ad 2.  

Przedstawienie  porządku obrad. (12:08) 

Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt.12 pkt g i h  

następujących projektów uchwał : 

g. z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa; 

h. zmieniająca uchwałę w sprawie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2021-2023 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji po 

zaproponowanych zmianach (12:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Małgorzata 

Fluder, Sabina Gorek, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Jacek 

Czerwiński, Jan Strzoda, Józef Roden, Damian Tarnowski, Roman Barysz 



PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Porządek został przyjęty. 

 

Ad 3.  

Przewodnicząca poddała pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego 

posiedzenia.  

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, 

Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Irena Wotka, Jan Strzoda, Sabina 

Gorek, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Ad 4.  

Burmistrz Białej przedstawił sprawozdanie z  swojej działalności w okresie międzysesyjnym. 

(12:10) 

 

Ad 5.  

 Burmistrz Białej  odczytał zapytania  zgłoszone w okresie między sesjami. Poinformował, że 

odpowiedzi zostały udzielone pisemnie.  

 

Ad 6. 

 Interpelacje i zapytania radnych  nie zostały zgłoszone. (12:28) 

 

Ad 7.  

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej za 2021 r.  przedstawiła 

Kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz.  

Nie zgłoszono zapytań.  

 

Ad 8.  

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021r. 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz.  

 

 

 



Ad 9.  

Ocena stopnia wdrażania wyznaczonych działań Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Biała na lata 2019 -2028 przedstawiła Kierownik OPS w Białej Maria 

Klimowicz.  

 

Ad 10.  

Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS  w 2021 r. 

przedstawiła Kierownik Stacji Caritas w Białej Judyta Scholz. 

 

Ad 11.  

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2021 r. przedstawiła inspektor ds., rolnictwa i funduszu 

sołeckiego Maria Dryszcz. 

12. Podjęcie  uchwał w sprawie: (13:20) 

12 a.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2022 r.; (13:20) przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXV.302.2022 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Biała na 2022 r. (13:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, 

Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Jan Strzoda, 

Małgorzata Fluder, Józef Roden, Roman Barysz, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12 b. 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 

2022- 2030; (13:26) ) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 



Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XXV.303.2022 w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022- 2028; (13:28) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, 

Gabriela Neugebauer, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda, Maria Moszczeńska, 

Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12 c. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała; (13:28)  

przedstawiła podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Dorota Duda. 

Poinformowała, że zgodnie z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

Rada Miejska w Białej ma obowiązek określić w drodze uchwały, corocznie do dnia 

31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

przez gminę. 

W związku z powyższym, przygotowany został przedmiotowy program, który obejmuje 

zakres realizacji zadań, takich jak: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

6. Usypianie ślepych miotów. 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

8. Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

i innych zdarzeń losowych, z udziałem zwierząt z terenu Gminy Biała. 

Niniejszy projekt uchwały został przesłany do: 

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku; 

2) Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu; 

3) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  Oddział w Opole; 

4) Zrzeszenia Producentów Rolnych Trzody Chlewnej wsi Grabina; 

5) Zrzeszenie Producentów Rolnych ul. Składowa 1 w Białej. 

6) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals w Kędzierzynie-Koźlu 

w celu zaopiniowania zgodnie z art. 11a ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt.4 

niniejszego programu. Nie wniesiono żadnych uwag odnośnie programu, wobec powyższego 



projekt uchwały przyjmuje się pozytywnie zaopiniowany. Kwota, jaka będzie przeznaczona na 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

w 2022r wyniesie 30 tyś zł.  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XXV.304.2022 w 

sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała; (13:30) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Roman 

Barysz, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Mariusz Kwoczek, Maria 

Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12 d.  

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury dla uczniów pobierających naukę na terenie 

Gminy Biała (13:30) przedstawiła inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. 

Poinformowała , że w związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Białej "Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Biała" - przedkłada się projekt uchwały 

określającej zasady przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne, 

sportowe lub w zakresie kultury dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Biała. 

Zakłada się, że stypendium Burmistrza Białej wesprze zdolnych i pracowitych uczniów 

oraz będzie motywacją do dalszego rozwoju w sferze edukacji, kultury i sportu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały uchwały NR XXV.305.2022 

w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe 

lub w zakresie kultury dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Biała (13:32) 

 

Wyniki imienne: 



ZA(14): 

Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Gabriela 

Neugebauer, Jan Strzoda, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Sabina 

Gorek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12e.  

Projekt uchwały  wyrażający stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

(13:32) przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w  związku z 

dokonaniem przez Federację Rosyjską dniu 24 lutego br.   zbrojnej napaści na Ukrainę,  ten 

bezprecedensowy akt  agresji na niepodległe państwo ukraińskie budzi zdecydowany 

sprzeciw wszystkich szczebli samorządów. Obecnie podejmowane są przez Sejmik 

Wojewódzka Opolskiego, Rady Powiatów i Rady Gmin uchwały w sprawie stanowczego 

sprzeciw i potępienia przeciw działaniu Federacji Rosyjskiej.   

Wobec powyższego  przedkłada się projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej  wyrażający 

stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXV.306.2022 wyrażającej 

stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (13:34) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Andrzej 

Osiewacz, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Jan Strzoda, Małgorzata 

Fluder, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

 



Ad 12 f.  

Projekt uchwały w sprawie poparcia Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego 

wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości oświatowej na edukację w zakresie 

języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 (13:35) 

przedstawiła inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała , że w 

związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budżetowej na rok 2022, 

zakładającej zmniejszenie o niemal 40 mln zł środków finansowych na część oświatową 

subwencji ogólnej, przysługującej z tytułu nauczania języka niemieckiego jako języka 

mniejszości narodowej w szkołach, co ma negatywny wpływ na finanse GminyBiała, podjęcie 

niniejszej uchwały popierającej Uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 

„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji 

oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego na rok 2022” należy uznać za zasadne. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXV.307.2022 w sprawie 

poparcia Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec 

obniżenia wysokości oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022 (13:36) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Jan 

Strzoda, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Gabriela 

Neugebauer, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12 g.  

Projekt uchwały w sprawie z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (13:37) przedstawiła Skarbnik Gminy klaudia Kopczyk 

. Poinformowała, że w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa postanowiono, że 

wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, 

polegającą na:  

1) zakwaterowaniu;  

2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;  



3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi 

lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka 

medyczna;  

4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego 

transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub 

pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1–3;  

5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 

Gmina ma możliwość wyboru jednego ze wskazanych zakresów pomocy, dlatego też dokonano 

wyboru w zakresie świadczeń określonych w uchwale. 

Z kolei, w ust. 4 postanowiono, że jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek 

samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie 

posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 

ust. 1.  

Natomiast zgodnie z ust. 5 – zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku 

metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej 

jednostki lub związku. 

W ocenie gmina posiada możliwości udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie 

zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, pomocy społecznej oraz 

kształcenia i opieki dzieci do lat 3. Stąd wskazane formy pomocy mogą być zrealizowane prze 

gminę. O formach tych pomocy i trybie (wnioskowym) rozstrzygnie w stosownym akcie 

prawnym organ wykonawczy, czyli wójt gminy. 

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXV.308.2022 z zakresu 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(13:39) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Gorek, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Maria 

Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, 

Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12 h. 



 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2021-2023 (13:39) przedstawił Prezes 

Spółki  Wodociągi i Kanalizacja w Białej Mirosław Libront. Poinformowała, że gmina 

planuje budowę oczyszczalni ścieków, zadanie to nie było ujęte w Planie rozwoju 

modernizacji sieci uchwalonym w 2021. Aby można było otrzymać dofinansowanie na 

realizację zadania, niezbędna jest zmiana przedmiotowego Planu w proponowanym zakresie. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXV.309.2022 

zmieniającej uchwałę w sprawie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2021-2023 (13:41) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, 

Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, 

Mariusz Kwoczek, Jan Strzoda, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

Ad 13.  

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2021 rok nie 

zostało przedstawione, ze względu na nieobecność na sesji Przewodniczącego Komisji 

rewizyjnej.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie to zostanie przedstawione na 

następnej sesji.  

Ad 14.  

Wolne wnioski i informacje. (13:42) 

Wolne wnioski zgłosili:  

 Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo wniesione do radnych i Przewodniczącej Rady a 

wnioskujące o szukanie dostępnych możliwości i utrzymanie liczby godzin na naukę języka 

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na dotychczasowym poziomie tj. 3 godzin 

tygodniowo. Jednocześnie proszę o pisemna informacje , jakie kroki Gmina Biała  w tej 

sprawie podejmie. 

 Burmistrz Białej ustosunkowała się do przedstawionego pisma.  



Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo rodziców dzieci dowożonych z miejsca 

zamieszkania do Specjalistycznego Ośrodka SZkolno- Wychowawczego w Prudniku w 

sprawie zmiany ceny paliwa. 

Poinformowała, że w sprawie podwyższenia ceny paliwa zostanie uruchomiona procedura 

podjecia uchwały na najbliższej sesji w tej sprawie.  

Radny Roden Józef  złożył wniosek następującej treści: wnioskuję o zebranie informacji od 

sołtysów naszej gminy, ile na poszczególnych sołectwach znajduje się nieczynnych słupów 

telefonicznych, które należałoby usunąć w celu poprawy warunków pracy rolników. Taka 

wiedza byłaby podstawą wystąpienia do właściciela tych słupów z prośbą o ich usunięcie.  

  

Radny Mateusz Kosiński złożył wniosek  w sprawie remontu drogi powiatowej  Nr  1205 O w 

miejscowości Śmicz. 

 

 

Ad 15. 

 Zakończenie obrad. (13:52) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie XXV Sesję 

Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała        Przewodnicząca  

Gabriela Prokopowicz                        Rady Miejskiej w Białej 

Sabina Gorek 

 

 

  

 

 

 


