
Protokół  Nr XXVI/2013                                                                                                                                

z XXVI  Sesji Rady Miejskiej w Białej                                                                     

odbytej w dniu  27 września  2013r. 

 

  Obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestnicz 14 radnych . Nieobecni 

usprawiedliwieni Alfred  Krupa.. Stan rady 15 radnych.  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. 11 
00 

do godz. 12
30

. 

 

Porządek sesji obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Wręczenie listów gratulacyjnych karatekom Klubu Torokan w Białej. 

4. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

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

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja Burmistrza Białej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za                                    

I półrocze 2013 roku  i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  /druk Nr 1 

został przesłany w terminie wcześniejszym/ 

9. Informacja  o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 i przygotowaniu 

placówek  oświatowych do roku szkolnego 2013/2014/ druk Nr 2/    

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

     Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 3/ 

2) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok / druk Nr 4/ 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie  do opracowania i wdrażania Planu gospodarki  

niskoemisyjnej dla Gminy Biała. / druk Nr 5/ 

4) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia    

      postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika    

     Ośrodka   Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 6/  

5)   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec  

      Polski-  Rostkowice- Wilków / druk Nr 7/ 

6)  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz-  

      Gostomia-   Solec /druk Nr 8/ 

7)  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała i wsi     

     Olbrachcice. /druk Nr 9/ 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13.  Zakończenie.           

 

                                                                                           

Burmistrz Białej wnioskował o ujęcie do porządku obrad w pkt 10 ppt. 1 i 2 tj.  

1) udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia  przez 

Gminne Centrum Kultury w Białej / druk Nr 10 / 



2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania               „ 

Przebudowa drogi powiatowej nr 12060 realizacji Biała Sowin na odcinku w 

miejscowości Górka Prudnicka”/ druk Nr 11/ 

 

Wniosek o wprowadzenie powyższych zmian został przyjęty jednogłośnie  

 

 Następnie przewodniczący ponownie przedstawił porządek obrad:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Wręczenie listów gratulacyjnych karatekom Klubu Torokan w Białej. 

4. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

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

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja Burmistrza Białej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za                                    

I półrocze 2013 roku  i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej   

9. Informacja  o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 i przygotowaniu 

placówek  oświatowych do roku szkolnego 2013/2014/ druk Nr 2/ 

10.    Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia  przez 

Gminne Centrum Kultury w Białej / druk Nr 10 / 

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania               

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 12060 realizacji Biała Sowin na odcinku w 

miejscowości Górka Prudnicka”/ druk Nr 11/ 

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

      Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 3/ 

4) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok / druk Nr 4/ 

5) wyrażenia zgody na przystąpienie  do opracowania i wdrażania Planu gospodarki  

         niskoemisyjnej dla Gminy Biała. / druk Nr 5/ 

 6) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia    

            postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika    

           Ośrodka   Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 6/  

      7)  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

           przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec  

           Polski-  Rostkowice- Wilków / druk Nr 7/ 

     8)  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

          przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz-  

          Gostomia-   Solec /druk Nr 8/ 

     9)  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

           przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała i wsi     

          Olbrachcice. /druk Nr 9/ 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13.  Zakończenie.                                                                                                     
 

 

Ad 3/ 

 Burmistrz Białej i przewodniczący Rady Miejskiej w Białej wręczyli  listy  

gratulacyjne karatekom Klubu Torokan w Białej. 

 



Ad 4/ 

Protokół  z obrad poprzedniej  sesji odbytej  w dniu 2 sierpnia br.   został  przyjęty  

bez uwag i zapytań jednogłośnie. 
 

Ad 5/ 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 6/  

 Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na wnioski zgłoszone  na ostatniej sesji. 

 

Ad 7/ 

 

Interpelacje zgłosili: 

Radny Joachim Kosz  złożyła interpelację następującej treści „ Ile osób złożyło deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jaka jest ściągalność opłat za 

wywóz nieczystości stałych?” 

 

 

Ad 8/ 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.   

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Radni  po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęli bez uwag i 

zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. stwierdzając, że 

gospodarka finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Radni  do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag .  

  

Ad 9/  

 Informację  o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie Biała do roku  szkolnego 

2012-2013, oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 20112/2013 przedstawiła 

Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych Małota Jadwiga. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

 

Ad 10-1/ 

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego 

do zaciągnięcia przez Gminne Centrum Kultury w Białej  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (art. 94) jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i 
gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji 

określana jest w uchwale budżetowej. Ponadto poręczenia i gwarancje są terminowe i 

udzielane do określonej kwoty. Art. 236 w/w ustawy stanowi natomiast, iż uchwała 

budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem 

wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków przypadających do spłaty w danym 



roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym stanowi także (art. 18) iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, z tym że do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania 

maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. 

Jednocześnie zgodnie z art. 58 ustawy, uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące 

zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną 
pokryte. W uchwale wskazano kwotę do jakiej gmina udziela poręczenia i termin poręczenia, 

a także wskazano na źródła dochodów z których miałoby nastąpić ewentualne pokrycie 

wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu udzielonego poręczenia. Poręczenia 

kredytu udziela się Gminnemu Centrum Kultury w Białej (zwanego dalej GCK) na realizację 
zadania „Przebudowa kąpieliska otwartego w Białej”. GCK jest jednostką organizacyjną 
gminy Biała i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.  z 2012 r. Dz.U. poz. 406). W 

ramach swojej działalności podstawowej instytucja kultury prowadzi zadania z zakresu sportu 

i rekreacji. W bieżącym roku GCK przejęło do realizacji zadanie pn. „Przebudowa kąpieliska 

otwartego w Białej”. Zadanie finansowane jest z dotacji przyznanej przez Gminę Białej oraz 

środków PROW na lata 2007-2013. GCK podpisało z Samorządem Województwa 

Opolskiego umowę o dofinansowanie w/w zadania (umowa z dnia 08.05.2013 r.) na kwotę 
300.000 zł. W związku z tym, iż zwrot środków z PROW przekazany zostanie jednostce w 

2014 r. GCK wystąpiło do Gminy z wnioskiem o poręczenie kredytu długoterminowego, 

które jednostka zaciągnie na ten cel.  Poręczenia, o którym mowa w § 1 uchwały udziela się 
do kwoty 161.000 zł, na którą składa się należność główna w wysokości 150.000 zł oraz 

odsetki w wysokości 11.000 zł. Poręczenie udzielone zostaje od dnia podpisania umowy 

kredytowej do dnia 31.10.2014 roku.  

 

Komisje na wspólnym  posiedzeniu przyjęły projekt uchwały. 

 

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 14 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXVI.287.2013  w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego 

planowanego do zaciągnięcia przez Gminne Centrum Kultury w Białej została podjęta. 

 

 

Ad 10-2/  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na 

realizację zadania  „ Przebudowa drogi powiatowej nr 12060 realizacji Biała Sowin na 

odcinku w miejscowości Górka Prudnicka” przedstawiła Kierownik referatu Gospodarki 

Komunalnej i zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  

Stanowiska Komisji nie było , gdyż projekt został wprowadzony do porządku obrad sesji. . 

 



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 14 radnych  

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Uchwała Nr XXVI.288.2013  została podjęta. 

 

Ad 10-3/ 
 

 Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028 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 Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 124 radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXVI .289.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 10-4/  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  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 Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXVI .290.2013 została podjęta. 

 

 

Ad 10-5/ 

 

  Projekt uchwały  wyrażenia zgody na przystąpienie  do opracowania i 

wdrażania Planu gospodarki   niskoemisyjnej dla Gminy Biała przedstawił Burmistrz 

Białej. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Uchwała Nr XXVI.291.2013   została podjęta. 

 



 

Ad 6-4/ 

 Upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia   

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Robert 

Roden. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

  Uchwała  Nr XXVI.292.2013 została podjęta. 

 

Ad 6-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

Browiniec  Polski-  Rostkowice- Wilków przedstawiła Inspektor ds. planowania 

przestrzennego Grażyna Samitowska. Poinformowała, że uzasadnieniem przystąpienia do 

zmiany planu miejscowego dla wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków w zakresie 

zmiany stawek procentowych służących do obliczania renty planistycznej jest interes 

ekonomiczny miasta. Renta planistyczna jest jednorazową opłatą pobieraną przez miasto w 

przypadku zbycia nieruchomości objętej planem miejscowym. Pobiera się ją tylko wówczas 

gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość danej nieruchomości wzrosła. 

Renta planistyczna obliczana jest od różnicy wartości nieruchomości przed uchwaleniem 

planu miejscowego oraz wartości tej nieruchomości W związku z sytuacją ekonomiczną oraz 

tendencją do nakładania na samorządy nowych obciążeń finansowych konieczne jest 

poszukiwanie nowych źródeł przychodów miasta. Obowiązujące stawki procentowe w innych 

gminach są znacznie wyższe. Dla przykładu w miastach znajdujących się w niedalekim 

sąsiedztwie stawki te są zdecydowanie wyższe niż przyjęte w przedmiotowym planie. Dla 

przykładu w Prudniku lub Głogówku obowiązują dla części terenów stawki maksymalne, tj. 

30 %. Taka sama sytuacja występuje m. innymi w planie miejscowych Głuchołaz 

uchwalonym dla wsi Podlesie. Stąd też zasadna jest zmiana stawek procentowych również na 

terenach objętych planem miejscowym w Białej.  

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

  Uchwała  Nr XXVI.293.2013 została podjęta. 

 

Ad 6-6/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

Krobusz- Gostomia-   Solec  przedstawiła Inspektor ds. planowania przestrzennego Grażyna 

Samitowska. Poinformowała, że uzasadnieniem przystąpienia do zmiany planu miejscowego 

dla wsi powyższych wsi w zakresie zmiany stawek procentowych służących do obliczania 

renty planistycznej jest interes ekonomiczny miasta. Renta planistyczna jest jednorazową 
opłatą pobieraną przez miasto w przypadku zbycia nieruchomości objętej planem 



miejscowym. Pobiera się ją tylko wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego 

wartość danej nieruchomości wzrosła. Renta planistyczna obliczana jest od różnicy wartości 

nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego oraz wartości tej nieruchomości W 

związku z sytuacją ekonomiczną oraz tendencją do nakładania na samorządy nowych 

obciążeń finansowych konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł przychodów miasta. 

Obowiązujące stawki procentowe w innych gminach są znacznie wyższe. Dla przykładu w 

miastach znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie stawki te są zdecydowanie wyższe niż 
przyjęte w przedmiotowym planie. Dla przykładu w Prudniku lub Głogówku obowiązują dla 

części terenów stawki maksymalne, tj. 30 %. Taka sama sytuacja występuje m. innymi w 

planie miejscowych Głuchołaz uchwalonym dla wsi Podlesie. Stąd też zasadna jest zmiana 

stawek procentowych również na terenach objętych planem miejscowym w Białej.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

  Uchwała  Nr XXVI.294.2013 została podjęta. 

 

 

Ad/ 6-7 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta 

Biała i wsi   Olbrachcice  przedstawiła Inspektor ds. planowania przestrzennego Grażyna 

Samitowska. Poinformowała, że uzasadnieniem przystąpienia do zmiany planu miejscowego 

dla miasta Biała i wsi Olbrachcice  w zakresie zmiany stawek procentowych służących do 

obliczania renty planistycznej jest interes ekonomiczny miasta. Renta planistyczna jest 

jednorazową opłatą pobieraną przez miasto w przypadku zbycia nieruchomości objętej 

planem miejscowym. Pobiera się ją tylko wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego wartość danej nieruchomości wzrosła. Renta planistyczna obliczana jest od 

różnicy wartości nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego oraz wartości tej 

nieruchomości W związku z sytuacją ekonomiczną oraz tendencją do nakładania na 

samorządy nowych obciążeń finansowych konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł 

przychodów miasta. Obowiązujące stawki procentowe w innych gminach są znacznie wyższe. 

Dla przykładu w miastach znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie stawki te są 
zdecydowanie wyższe niż przyjęte w przedmiotowym planie. Dla przykładu w Prudniku lub 

Głogówku obowiązują dla części terenów stawki maksymalne, tj. 30 %. Taka sama sytuacja 

występuje m. innymi w planie miejscowych Głuchołaz uchwalonym dla wsi Podlesie. Stąd 

też zasadna jest zmiana stawek procentowych również na terenach objętych planem 

miejscowym w Białej.  

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

  Uchwała  Nr XXVI.295.2013 została podjęta. 

 

 

 

 



Ad 11/ 

 

Burmistrz Białej poinformował, że odpowiedź na złożoną interpelację zostanie udzielona w 

formie pisemnej. 

 

Ad 12/ 

 

 Wolne wnioski zgłosili: 

Radna Felicja Kasperek  wnioskowała  o: 

- uporządkowanie terenu dzikiego wysypiska śmieci na drodze polnej od Solca w kierunku  

  Krobusza i próbę wprowadzenia zakazu wywozu śmieci we wskazanym miejscu. 

- ustawienie lustra na drodze powiatowej w Solcu pomiędzy Kościołem a świetlicą.    
   Ustawienie lustra poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu. 

- naniesienie oznakowania poziomego pasów linii ciągłej na zakrętach na drodze powiatowej  

  Solec – Gostomia -  Rostkowice – Wilków poza terenem zabudowanym. 

 

Sołtys Wsi Grabina Janina Słowińska   złożyła  wniosek dotyczący koron dożynkowych .  

Sołtys Wsi Chrzelice Pani Grażyna Dolak  złożyła wniosek dotyczący przystanku 

autobusowego w miejscowości Chrzelice.  

Sołtys Wsi Ligota Bialska Leonard Kusber   wnioskował w sprawie oświetlenia koło 

boiska sportowego w Ligocie Bialskiej.  

Sołtys Wsi Łącznik Pani Dorota Małek  wnioskowała o: 

-  załatanie ubytków na parkingu obok remizy OSP w Łączniku.  

- ustawienie stosownych znaków drogowych na wąskim mostku obok posesji Latus i Stępień 
przy ul.  Skowrońskiego w Łączniku . W miejscu tym dwa pojazdy samochodowe nie mogą 
się mijać , a nie wiadomo który z nich ma pierwszeństwo przejazdu.  

-  ułożenie trzech pokryw na studzienkach telekomunikacyjnych / obok tablicy ogłoszeń na 

parkingu, przy ul. Świerczewskiego obok przystanku autobusowego oraz  przy posesji Pani 

Ferenc . Obecne betonowe pokrywy wpadły zawalone do studzienek.  

- remont mostku na drodze w kierunku Pogórza / droga transportu rolnego/ 

- uzupełnienie brakujących oznakowań nazw ulic w miejscowości Łącznik. Duża ilość 
tabliczek została zniszczona.   

-  wycięcie dziko rosnących krzewów na poboczu skrzyżowania dróg  Łącznik – Chrzelice od 

strony posesji Chrzelice Nr 1. Usunięcie w/w krzewów spowoduje lepszą widoczność dla 

osób jadących z Pogórza w kierunku Chrzelic.  

- o wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscowości Łącznik obok sklepu EKO. 

- wycięcie dziko rosnących krzewów na poboczu drogi przy ul. Skowrońskiego przy 

wyjeździe z Łącznika w kierunku Mokrej. 

Sołtys Wsi Grabina Janina Słowińska    wnioskowała o załatanie ubytków na drodze 

powiatowej Otoki – Korfantów i Grabina – Otoki. W/w zadanie miało zostać wykonane do 

końca miesiąca sierpnia 2013r, a do dnia sesji nie zostało zrealizowane.  

Sołtys Wsi Ligota Bialska Leonard Kusber zam Ligota Bialska 80 wnioskował o załatanie 

dziur na drodze powiatowej w Ligocie Bialskiej obok byłej szkoły. 

Sołtys Wsi Nowa Wieś Prudnicka Alfred Brajer wnioskował ponownie o modernizację 
drogi gminnej na odcinku  Nowa Wieś Prudnicka – Gostomia. Zgłaszając wniosek zaznaczył, 



że codziennie tą trasą są dowożone dzieci do przedszkola i szkoły. Dziury na drodze stwarzają 
duże niebezpieczeństwo . Zaznaczył, że  mieszkańcy grożą zwołaniem telewizji bądź 
strajkiem. Stwierdził również, „ że jesteśmy źle traktowani przez władze w powiecie”. 

Wniosek Pana Alfreda Frajera został poparty przez obecnych 24 sołtysów na sesji.   

Sołtys Wsi Laskowiec Pan Zbigniew Baniak również wnioskował o załatanie ubytków na 

drodze w Laskowcu.  

Sołtys Wsi Browiniec Polski Manfred Sobota wnioskowała o ustawienie  w miejscowości 

Solec  na skrzyżowaniu dróg Browiniec Polski - Olbrachcice  z drogowskazu wskazującego 

kierunek jazdy „ Browiniec Polski”. 

 Sołtys wsi Otoki Krystyna Stawiska zam. Otoki 29 wnioskowała o ustawienie lustra w 

miejscowości Otoki na skrzyżowaniu dróg Otoki Grabina . Przy wyjeździe od strony Grabiny 

jest zła widoczność z lewej strony.  

Burmistrz Białej poinformował o zgłoszeniu sołectw do organizacji dożynek na 2014r.  

Zgłoszenia do końca 2013r.  

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 13/ 

  

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

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Robert  Roden 
 


