
 

Protokół Nr V/2015  

V Sesji Rady Miejskiej w Białej  

odbytej w dniu 30 stycznia 2015 r. 

 

 

Obrady V Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczą wszyscy radni /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. 10 
00

 do godz. 11
30

. 

 

Porządek obrad obejmował: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

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) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015- 2028 / druk 

Nr 1/ ; 

2) uchwały budżetowej   Gminy Biała na 2015 rok / druk Nr 2/; 

3) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Biała, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biała, udostępniania dla operatorów 

publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i 

zasad korzystania z tych obiektów / druk Nr 3/; 

4) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 4/; 

5) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015r. / druk 

Nr 5/ 

6) przyjęcia zmiany Statutu Związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Aqua 

Silesia / druk Nr 6 / 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok  / druk Nr 7/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie. 

                                                                              
 

 Burmistrz Białej Edward Plicko  wnioskował o  wprowadzenie do pzmiany do porządku 

zostały przyjęte jednogłośnie orządku obrad w pkt 7 ppkt 7 i 8 tj: 

7) projekt uchwały w  sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez Gminę Biała/ druk Nr 8/ 

8) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Biała ze Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Wspólne Żródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, 

Prudnik i Biała / druk Nr 9/ 

Wnioskowane zmiany zostały w głosowaniu przyjęte. 



Wobec powyższego przewodniczący rady ponownie przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

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) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015- 2028 / 

druk Nr 1/ ; 

2) uchwały budżetowej   Gminy Biała na 2015 rok / druk Nr 2/; 

3) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Biała, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biała, udostępniania dla operatorów 

publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i 

zasad korzystania z tych obiektów / druk Nr 3/; 

4) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 4/; 

5) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015r. / 

druk Nr 5/ 

6) przyjęcia zmiany Statutu Związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin 

Aqua Silesia / druk Nr 6 / 

7) projekt uchwały w  sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Biała/ druk Nr 8/ 

8) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Biała ze Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Wspólne Żródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin 

Korfantów, Prudnik i Biała / druk Nr 9/ 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok  / druk Nr 7/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie. 

                                                                              

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 30 grudnia  2014 r. został przyjęty 

bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4/ 

Burmistrz Białej Edward Plicko przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu,  

 

Ad 5/ 

Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej 

sesji. 

 

Ad 6/ 

Radny Jacek Czerwiński zgłosił interpelację dotyczącą braku zadania-  oświetlenie boiska 

sportowego w Białej w budżecie gminy Biała na 2015r.  

 



Ad 7-1/ 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2015-2028 wraz z załącznikami i objaśnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 

Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii 

projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej GminyBiała na lata 2015-2028 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

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 15 radnych 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr V.22.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała 

na lata 2015-2028 została podjęta. 

 

 

Ad 7-2/ 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 

Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii o 

projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2015r. , 

oraz uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2015r. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

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 15 radnych 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr V.23.2015 w sprawie uchwały  budżetowej  Gminy Biała na 2015 rok 

została podjęta. 

 

Ad 7-3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Biała, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biała, udostępniania dla 

operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i 

zasad korzystania z tych obiektów przedstawiła kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Zamówień Publicznych  Aleksandra Sokołowska . Poinformowała, że ustawa z dnia 1 marca 

2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych, których są właścicielami lub 

zarządzającymi, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 



Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. Ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz 

warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy 

organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożona uchwała realizuje obowiązki 

wynikające z ustawy. Podjęcie niniejszej uchwały ułatwi organizację publicznego transportu 

zbiorowego przewoźnikom i operatorom, a także podróżującym pasażerom. 

Wprowadzenie czytelnych zasad ma na celu ujednolicenie trybu postępowania przy 

uzgadnianiu z operatorami i przewoźnikami warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

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 15 radnych 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr V.24.2015  w/w sprawie została podjęta. 

 

Ad 7 - 4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna 

Biały. Poinformowała, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 stycznia 

2015r. wpłynęła skarga z dnia 7 stycznia 2015 r. a przesłana za pośrednictwem Wojewody 

Opolskiego dotycząca działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

działalność kierowników jednostek organizacyjnych Gminy jest Rada Miejska. 

Komisja Rewizyjna jest z mocy prawa upoważniona do kontroli organów i jednostek 

samorządowych. Wobec tego zasadne jest podjęcie stosownej uchwały zobowiązującej 

Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazania Radzie 

Miejskiej wynikających z tego postępowania wniosków. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

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 15 radnych 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr V.25.2015  w/w sprawie została podjęta. 

 

Ad 7-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Białej na 2015r. przedstawił  Przewodniczący rady Robert Roden . Przewodniczący 

poszczególnych Komisji przedstawili swoje plany pracy.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 



 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr V.26.2015  w/w sprawie została podjęta. 

 

 

Ad 7-6/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku międzygminnego pod 

nazwą Związek Gmin Aqua Silesia przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały.  

Poinformowała, że  związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Gmin Aqua 

Silesia uchwały Nr 1/11/2014 w sprawie przyjęcia zmian w statucie, koniecznym jest zgodnie 

z art.67 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym, przyjęcie zmian w przedmiotowym statucie 

przez Rady wszystkich gmin członkowskich Związku Gmin Aqua Silesia, poprzez podjęcie 

stosownych uchwał. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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 15 radnych. 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr V.27.2015 została podjęta. 

 

Ad 7- 7/ 

 

Projekt uchwały w  sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez Gminę Biała przedstawiła  Podinspektor ds. Oświaty i Spraw Socjalnych 

Jagoda Małota. Poinformowała, że zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. zwana „rekrutacyjną” wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

innych form wychowania przedszkolnego. 

W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na 

obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria 

ustawowe : 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 



Poszczególne kryteria ustawowe mają taka samą wartość.. 

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu 

przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ 

prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów 

gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne 

potwierdzenia ich spełnienia. 

Wskazane w projekcie uchwały kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego powstały w wyniku uzgodnień z dyrektorami, oraz w większości 

uwzględnione były w procesie rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny2014/2015. 

Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach na mocy prawa.  Zgodnie z art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw - od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z 

wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. 

Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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 15 radnych. 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr V.28.2015 została podjęta. 

 

 

Ad 7-8/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Biała ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Wspólne Żródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i 

Biała przedstawiła Zastępca Burmistrza Dagmara Duchnowska. Poinformowała, że Gmina 

Biała na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/211/08 z dn. 30 czerwca 2008 r. przystąpiła 

jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła” - 

Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała. Termin przynależności 

do Stowarzyszenia został określony w ww. uchwale jako „czas nieokreślony”. Uzasadnieniem 

podjęcia ww. uchwały była możliwość korzystania z funduszy unijnych w latach 2007-2013. 

Od roku 2008 do roku 2014 Gmina Biała jako jednostka samorządu terytorialnego oraz 

mieszkańcy Gminy Biała, działające tutaj instytucje, organizacje społeczne, parafie, 

przedsiębiorcy korzystali z możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Wsparcie było 

uzyskiwane zgodnie z jednym z priorytetów tego programu: Osią 4 Leader; działanie 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Obszar Gminy Biała został ujęty w Lokalnej 

Strategii Rozwoju Gmina Biała, Korfantów, Prudnik na lata 2007-2013. 

Rozpoczęcie nowego okresu programowania rozpoczęło się oficjalnie 1 stycznia 2014 roku 

i potrwa do końca roku 2020. W 2015 r. zostaną podjęte przez Samorząd Województwa 

Opolskiego nowe działania dotyczące funduszy unijnych, w tym te związane z wdrażaniem 



PROW na lata 2014-2020. Obecnie obowiązują jedynie projekty dokumentów programowych 

i wytycznych, wynika z nich jednak, że działania objęte wcześniej Osią 4 Leader będą 

wymagały powołania nowych podmiotów, które zajmą się redystrybucją środków unijnych. 

Nie będą to istniejące do 30 czerwca 2015 grupy LGD. 

W związku z faktem, że w roku 2014 odbyły się ostatnie nabory wniosków na otrzymanie 

dofinansowania, a z dniem 30 czerwca 2015 roku kończy się finansowanie funkcjonowania 

biura LGD, a w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność  powinny  zostać 

rozliczone i zrefundowane wszystkie realizowane w ramach Osi 4 operacje, nie jest konieczne 

uczestniczenie po 30 września 2015 r. w strukturach Lokalnej Grupy Działania „Wspólne 

Źródła” - Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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 15 radnych. 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr V.29.2015 została podjęta. 

 

Ad 8/ 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok  przedstawiła 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska. Sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

Ad 9 / 

Odpowiedź na zgłoszone  zapytanie zostanie udzielona w formie pisemnej. 

 

Ad 9 / 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radny Jacek Czerwiński  wnioskowała o przycięcie krzewów na ul. Kilińskiego – posesja 

Pana Zadurowicz. Krzewy te rosą na prywatnej posesji, jednakże wystają w znacznym 

stopniu na chodnik i utrudniają przejście dla pieszych. 

Wnioskował również o budowę chodnika w Białej  ul. Opolskiej po prawej  stronie w 

kierunku obwodnicy. Wniosek uzasadnił tym , że jest tam planowane założenie oświetlenia i 

poprawienie bezpieczeństwa ruchu.  

 

Sołtys wsi Wilków Klaus Bremer zwrócił się z zapytaniem kto ma utrzymywać w należytym 

porządku tereny które należą go gminy oraz  wyloty dróg gminnych. Wnioskował o 

porządkowanie tych terenów co najmniej dwa razy w roku. 

  

Następnie zwrócił się z zapytaniem „ co zrobić z mieszkańcami , którzy wypuszczają wodę 

bezpośrednio na drogę gminą , kto ma ten problem rozwiązać ? 

 

Również zwrócił się z zapytaniem kto jest w obowiązku sprzątać i utrzymywać porządek na 

przystankach autobusowych.  

 

 



Sołtys wsi Prężyna Marcin Morawiec  wnioskował o: 

 podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie na posesji Nr 1 w Prężynie  linii 

elektrycznej. Na posesji tej zawalił się szczyt stodoły , a budynek jest podłączony do 

sieci  elektrycznej.  

 wnioskowała o zamontowanie lustra na wyjeździe od strony Prężyny na ul. 

Prudnicką. Wyjazd od strony Prężyny jest bardzo utrudniony,  ze względu na brak 

należytej widoczności pojazdów jadących od strony Prudnika.  

 Wnioskował również o uporządkowanie  posesji nr 24 w Prężynie- budynek gminny. 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 10/ 

 

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

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Robert Roden 

 

 


