
 

PROTOKÓŁ  Nr XX/2013                                                                                                                                  

XX Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                                                

odbytej w dniu  22 lutego  2013r. 

 

  Obrady XX  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy  13 radnych /stan rady 15 

radnych/. Nieobecni usprawiedliwieni radna Gabriela Neugebauer i radna Felicja Kasperek.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na 

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

     Sesja trwała od godz. 10 
00 

do godz. 11
30

. 

 

Porządek obrad obejmował  
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 i zapytania. 

7. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała. / druk Nr 1/  

2) Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi / druk Nr 2/ 

3) Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości , na których  powstają odpady komunalne. / druk 

Nr 3/  

4) Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. / 

druk Nr 4/ 

5) Powierzenia gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Biała w zakresie utrzymania 

składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie 

stosownego porozumienia międzygminnego. / druk Nr 5/ 

6) O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2013-2027 / druk Nr 6/ 

7) Zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 7/  

8) Zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 8/ 

9) Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku 

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

inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 

inkasentów / druk Nr 9/ 

10) Zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2013 rok. / 

druk Nr  10/ 

11) Przyjęcia ‘ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy 

Biała na lata 2012-2032  / druk Nr 11/ 

12) Nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Białej. / druk Nr 12/  

13) Zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania / druk Nr 13/ 

14) Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2013 rok / druk Nr 

14/ 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania . 

9. Wolne wnioski. 

10.  Zakończenie.                                                                                                     

 
 



 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 4 

ppk. 15  przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek 

samorządu terytorialnego , dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 

społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru  
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 i zapytania. 

7. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała. / druk 

Nr 1/  

2) Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi / druk Nr 2/ 

3) Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na których  powstają odpady 

komunalne. / druk Nr 3/  

4) Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. / 

druk Nr 4/ 

5) Powierzenia gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Biała w zakresie 

utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 

zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego. / druk Nr 5/ 

6) O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała 

na lata 2013-2027 / druk Nr 6/ 

7) Zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 7/  

8) Zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 8/ 

9) Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku 

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

inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 

inkasentów / druk Nr 9/ 

10) Zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Biała na 2013 rok. / druk Nr  10/ 

11) Przyjęcia ‘ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i 

gminy Biała na lata 2012-2032  / druk Nr 11/ 

12) Nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Białej. / druk Nr 12/  

13) Zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania / druk Nr 13/ 

14) Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2013 rok / druk 

Nr 14/ 

15) przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 

terytorialnego , dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego / druk Nr 5/  

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania . 

9. Wolne wnioski. 

10.  Zakończenie.                                                                                                     

 
 

 

 



Zmiany do porządku zostały przyjęte.  

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji  odbytej w dniu 28 grudnia    2012r.   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 następującej treści  zgłosił Rady Jan Malek : 

- jakie kryteria musi spełnić nauczyciel , który podejmuje się studiów podyplomowych , aby 

otrzymać dofinansowanie? 

- od kogo i czego zależy przydzielanie wyrównania dla nauczycieli w zależności od awansów: 

tzn dla stażysty, kontraktowanego, mianowanego dyplomowanego? 

- jakie studia są teraz priorytetem naszej szkole – gimnazjum, aby pozyskać dofinansowanie 

do dokształcania się? 

- ile wniosków zostało złożonych na dokształcanie nauczycieli, w tym ile zostało 

zaakceptowanych pozytywnie , a ile negatywnie? 

.  

 

Ad 7-1/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy Biała  przedstawiła Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

Publicznych Izabella Ossowska  . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje nie przedstawiły wypracowanego stanowiska , gdyż projekt uchwały został 

przedstawiony ze zmianami w stosunku do projektu przedstawionego na posiedzeniach 

komisji. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.237.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-2/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła  Inspektor Referatu Gospodarki 

Komunalnej  i Zamówień Publicznych   Izabella Ossowska . Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  



„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.238.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na 

których  powstają odpady komunalne przedstawiła InspektorReferatu Gospodarki 

Komunalnej  i Zamówień Publicznych  Izabella Ossowska.  Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  
 

Komisje nie przedstawiły wypracowanego stanowiska , gdyż projekt uchwały został 

przedstawiony ze zmianami w stosunku do projektu przedstawionego na posiedzeniach 

komisji. 

Radny Joachim Kosz zwrócił uwagę aby w ogłoszeniu o przetargu w sprawie 

wyłonienia firmy wywożącej śmieci zobligować firmę do zaopatrzenia mieszkańców w 

kubły. 

Radna Ewa Kontny zwróciła uwagę aby w przyszłości zmian do deklaracji wydłużyć 

okres zimowy do końca kwietnia. 

 Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.239.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów przedstawiła Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej  i 

Zamówień Publicznych Izabella Ossowska. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli więcej uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.240.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Nysa wykonania zadania własnego 

Gminy Biała w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego 

przedstawiła Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej  i Zamówień Publicznych Izabella 

Ossowska  . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 



Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.241.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-6/ 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.242.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-7/ 

  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013rok przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

Radni  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu 

Uchwała Nr XX.243.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-8/ 

 

Projekt uchwały  o zmianie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kedytu 

długoterminowego przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że w  

2013 r., zgodnie z dokonaną korektą budżetu – gmina planuje zaciągnąć kredyt na łączną 

kwotę 2.460.000 zł., w tym na: 

1) „Remont basenu w Białej” na kwotę 1.800.000 zł. 

2) „Budowa dróg na ulicy H.Sawickiej i Stare Miasto w Białej” na kwotę 660.000zł. 

 

Kwoty jakie gmina faktycznie zaciągnie na realizację tych zadań wynikać będą z zawartych 

umów z wykonawcami poszczególnych zadań (po przeprowadzeniu zamówień publicznych). 

 



Wyłonienie banku udzielającego kredytu również nastąpi w drodze zamówienia publicznego, 

ponadto gmina musi wystąpić o wydanie opinii do RIO w Opolu o możliwości zaciągnięciu 

kredytu. 

W związku z tym, że procedura tj uzyskanie opinii z RIO i przeprowadzenie zamówienia 

publicznego jest długotrwałe – podjęcie uchwały następuje na posiedzeniu Rady w miesiącu 

lutym.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.244.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-9/ 

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 wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu 

płatności dla inkasentów przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.245.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-10/ 

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Biała na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Uchwała Nr XX.246.2013 została podjęta. 

 

 

 



Ad 7-11/ 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032”  przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami i zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.247.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 7-12/ 

 

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Białej 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.248.2013 została podjęta. 

 

Ad 7-13/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania przedstawiła pracownica OPS w 

Białej Bogumiła Mazur. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.249.2013 została podjęta. 

 

Ad 7-14/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Białej na 2013 rok przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji.  



Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Radni  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.250.2013 została podjęta. 

 

Ad 7-15/ 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach 

konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie 

kompetencji jednostek samorządu terytorialnego , dialog społeczny oraz współpracę z 

przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedstawiła  Inspektor 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Izabella Ossowska. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt   na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XX.251.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 9/ 

 Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Jacek Czerwiński – wnioskował na prośbę wyborców o usunięcie przeszkód na 

chodniku przy ulicy Opolskiej  na wysokości Ośrodka Zdrowia od strony Rynku. Jest na tym 

odcinku zbyt duży spadek chodnika co jest przyczyną tego, że pacjenci udający się do 

Ośrodka Zdrowia przemieszczają się niepewnie .  

 

Radny Jan Malek zwrócił uwagę , że w miejscowości Prężyna od dłuższego czasu pojawiają 

się młode osoby tzw. wąchacze,  którzy mogą stwarzać zagrożenie  dla mieszkańców. Były 

przypadki , że osoby te spały w szopach i stodołach.  

 

Sołtys wsi Grabina Joanna Słowińska wnioskowała w związku z nowymi zamierzeniami 

odpłatności za odpady komunalne i nowymi pytaniami o zebranie sołtysów gminy Biała w 

pierwszej połowie marca.  

 

 

Sołtys wsi Olbrachcice Jan Smiatek poparł wniosek Pani Sołtys wsi Grabina odnośnie 

zorganizowania zebrania z sołtysa mi. Wnioskował również o zorganizowanie wyjazdu dla 

sołtysów celem ich rekompensaty za ich pracę.  

 

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup zwróci się z prośbą o przybliżenie problemu usuwania 

azbestu 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował , że program usuwania azbestu jest 

przedstawiany na każdym zebraniu wiejskim. 

 



Ad 10/ 

  

Przewodniczący  zamknął obrady XX Sesji   Rady Miejskiej w Białej.   

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady                 

                                                                                                      

 

           Gabriela Prokopowicz                                                              Robert Roden 

 

 

 
 


