
Protokół  Nr X/2015 

X Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 września   2015 r. 

 

 

  Obrady X  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Robert 

Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 14  radnych / na obecny stan rady 15 

radnych/. Nieobecny Jacek Czerwiński. 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. 9 
00 

do godz. 12
30

. 

 

Ad 2/ 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji: 

 

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. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca  2015r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała;  

/druk Nr 1/ 

9. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny  2014/2015   

/ druk Nr 2/ 

10.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2015r. i o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej /  druk Nr 3 / 

11.   Podjęcie uchwał  w sprawie: 

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. ;/ druk Nr 4/ 

2) uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty 

od posiadania psów , sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku;    

/ druk Nr 5/ 

3) zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;/druk Nr 6/; 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała 

na lata 2015-2028;/ druk Nr 7/; 

5) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015 -2018 z perspektywą 

do roku 2022; / druk Nr 8/ 

6) ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku 

na kadencję 2016 – 2019; / druk Nr 9/ 

7) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016- 2019;/ druk Nr 10/ 

8)  w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała; / druk Nr 11/ 

9) pozbawienie kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez wyłączenie z 

użytkowania jako drogi publiczne. / druk Nr 12/ 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie. 
                                                                              



 

    Burmistrz Białej wnioskował o wycofanie w porządku obrad w pkt 11 ppkt. 5  tj podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015 -2018 z 

perspektywą do roku 2022; / druk Nr 8/ oraz wprowadzenie w pkt 11 ppkt 9  tj. podjęcie uchwały w 

sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia  prawa. 

 

      Wnioskowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady  ponownie przedstawił porządek obrad wraz z 

wniesionymi zmianami.  

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. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca  2015r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała;  

/druk Nr 1/ 

9. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny  2014/2015   / 

druk Nr 2/ 

10.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2015r. i o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej /  druk Nr 3 / 

11.   Podjęcie uchwał  w sprawie: 

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. ;/ druk Nr 4/ 

2) uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty 

od posiadania psów , sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku;    

/ druk Nr 5/ 

3) zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;/druk Nr 6/; 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała 

na lata 2015-2028;/ druk Nr 7/; 

5) ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku 

na kadencję 2016 – 2019; / druk Nr 9/ 

6) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016- 2019;/ druk Nr 10/ 

7)  w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała; / druk Nr 11/ 

8) pozbawienie kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez wyłączenie z 

użytkowania jako drogi publiczne. / druk Nr 12/ 

9) rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa.  

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie. 
                                                                              

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w  dniu  29 września  br.  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 wnioski zgłoszone na ostatniej sesji. 

 

Ad 6/ 

 

Przewodnicząca Komisji  Gospodarczej Gabriela Neugebauer  przedstawiła  odpowiedzi na  

wnioski zgłoszone na  wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej  w dniu     

24 września 2015 r.  

 

Ad 7/ 

 

 Interpelacje   zgłosił Robert  Roden 

1. W związku z wykonaniem kanalizacji ściekowej w Białej na ul. Stare Miasto i Szynowice proszę 

o przedstawienie informacji o sytuacji związanej z podłączeniem sieci do przyłączy 

kanalizacyjnych i do oczyszczalni ścieków w zakładzie Ustronianka. Na powyżej wymienioną 

budowę pozyskano środki unijne w znacznej kwocie. Czy nie ma groźby ich zwrotu w związku z 

nie wykonaniem efektu wskazanego we wniosku a związanego z podłączeniem się do oczyszczalni 

ścieków Ustronianki.  

2. W związku z kontrolą NIK w Urzędzie Miasta dotyczącą procedur związanych z MPZP , proszę 

o przedstawienie informacji z wyniku tej kontroli i wnioskami pokontrolnymi. 

3. W związku z procesami sądowymi Gminy Biała z mieszkańcami skarżącymi MPZP i 

niekorzystnym wyrokiem Sadu Administracyjnego w Opolu z lipca bieżącego roku proszę o 

udzielenie informacji dlaczego zaniechano obrony powyższej sprawy w NSA w Warszawie i nie 

wykorzystano i do końca możliwej drogi odwoławczej. 

 

Ad 8/ 

 

Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała 

przedstawiła Inspektor ds. Promocji Gminy Karina Grelich – Deszczka. Poinformowała, że  

podstawą opracowania Planu jest Uchwała Nr XXVI.293.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 

września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała. 

Projekt pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała” został 

zrealizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-206/13-00 zawartej dnia 

07.11.2014 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 

siedzibą w Warszawie, a Gminą Biała. 

Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań 

zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Treść i zakres niniejszego Planu wynika z 

Regulaminu Konkursu nr 2/POIŚ/9.3/2013 ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zasadniczą częścią opracowania jest plan działań, w 



którym wskazane zostały przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w obszarze gospodarki 

niskoemisyjnej, przyczyniające się przede wszystkim do poprawy efektywności energetycznej, 

redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych 

(OZE). 

Uchwalenie Planu ma duże znaczenie dla zrównoważonego i ekologicznego rozwoju Gminy 

Biała, a także jest podstawą do aplikowania o środki unijne z nowej perspektywy finansowej UE w 

latach 2015-2020 oraz otwiera drogę do preferencyjnego finansowania inwestycji ze środków 

zewnętrznych, pozabudżetowych. 

W dalszej części w/w tematu głos zabrali Przedstawiciele Firmy ALBEKO , którzy szczegółowo 

przybliżyli Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała. 

 

Na obrady Sesji przybył radny Jacek Czerwiński – obecnych na sesji 15 radnych. 

 

Do przedstawionego Planu gospodarki niskoemisyjnej nie zgłoszono uwag i pytań 

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt uchwały dotyczący przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej. 

 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr X.80.2015  został podjęta.  

 

Ad 9/ 

   Informację  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny  

      2014/2015 i przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016 przedstawiła 

Podinspektor ds. oświaty Jadwiga Małota. Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag i 

zapytań. 
 

 

Ad 10/ 

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2015r. i o  

      kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk.  

Przewodniczący rady Robert Roden przedstawił uchwałę Nr 307/2015  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 sierpnia 2015 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy Biała za I półrocze 2015r.  

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

 

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę.  

 

Ad 11 – 1 /  

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Biała na 2016r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w 

obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2016 r. , przeliczono na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych , stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z wskaźnikiem cen towarów i usług 



konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r, , który 

wyniósł 98,8 – jest to spadek cen o 1,2 % 

 Średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 0,64%. Skutki finansowe wprowadzenia 

tych stawek na 2016 r. dają kwotę 31.000 zł.  

 

 

 Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 radny 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr X.81.2015  w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. został podjęta.  

 

Ad 11-2/ 

 

Projekt uchwały o uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała 

stawki opłaty od posiadania psów , sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego 

podatku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr X.82.2015  w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. został podjęta.  

 

 

 

Ad 11 - 3/ 

Projekt uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Biała na 2015r. przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk .  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Stanowisko komisji nie zostało przedstawiane , że względu na nowy projekt uchwały 

przedstawiony na 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 15 radnych. 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr X.83.2015 została podjęta. 

 

 



Ad 11-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028; przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Stanowisko komisji nie zostało przedstawiane, że względu na nowy projekt uchwały przedstawiony 

na sesji.  

Przewodniczący Rady Robert Roden zwrócił uwagę , że jest zbyt mała kwota środków 

przeznaczonych na realizację zadań na wioski. 

 

Burmistrz Białej Edward Plicko udzielając odpowiedzi zaznaczył , że nie zapomina się w budżecie 

Gminy o wioskach . Obecnie przekwalifikowujemy 4 drogi w czterech wioskach i w przyszłości 

będę występował o remont tych dróg 

 

Radni nie wnieśli więcej  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 X.84.2015 została podjęta. 

 

Ad 11-5 / 

 

 Projekt uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Regulaminu wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję  lat 2016-2019 przedstawiła Sekretarz 

Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2011r. Prawo o 

ustroju sądów powszechnych stanowi iż wybory ławników przeprowadza rada tajnie .  

Brak w ustawie regulacji prawnych określających procedurę tegoż głosowania.  

Zgodnie natomiast z zapisem § 67 ust. 3 Statutu Gminy Biała stosując głosowanie tajne Rada 

każdorazowo ustala sposób głosowania.  

W związku z tym przed prowadzeniem tajnego głosowania przy wyborze ławników przedkłada się 

projekt Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na 

kadencję 2016- 2019 .  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.    

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było    

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr X.85.2015 w sprawie  przyjęcia Regulaminu wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję  lat 2016-2019 została podjęta 

jednogłośnie .  

 

Ad 11-6/ 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 

2016-2019 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w mc-u maju 2015 r. 



Prezes Sądu Okręgowego w Opolu w poinformował Radę Miejską w Białej, iż na mocy ustaleń 

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu określono dla gminy Biała liczbę wybieranych ławników na 

kadencję lat 2016-2019,tj. 2 ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku. 

W m-cu czerwcu opracowana została informacja Burmistrza Białej dotycząca procedury 

zgłaszania kandydatur na ławnika. Informacja została podana do publicznej wiadomości na tablicy 

ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W ustawowo określonym terminie, tj. do czerwca 2015 r. wpłynęły 2 kandydatury tj. 

Pani Barbary Stroka i Pana Dariusz Krokosza. 

W m-cu sierpniu br pozyskano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, od Opolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji, opinie – informacje dotyczące kandydatów na ławników. 

W dniu 16 września br odbyło się posiedzenie zespołu do opiniowania kandydatur na ławników. 

Zespół ten na sesji Rady Miejskiej przedstawi swoją opinię o kandydatach. 

Zgodnie z zapisem art. 160 §1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych ławników wybierają 

rady gmin w głosowaniu tajnym. 

Następnie Sekretarz Gminy Grażyna Biały przedstawiła  opinię  o kandydatach na ławników 

wypracowany  przez zespół opiniujący tychże kandydatów.  

 

Przewodniczący rady  zaproponował na członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenie 

głosowania tajnego wyboru ławników następujących radnych :  Marię Moszczeńską, Anetę Płachta 

i Damiana Tarnowskiego.  

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w powyższej komisji.  

Radni w głosowaniu jawnym również jednogłośnie przyjęli powyższe kandydatury do pracy w 

Komisji Skrutacyjnej.  

Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali wszystkim radnym  kartę  do głosowania na 

ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku.   

Następnie Radni kolejno według listy obecności oddawali otrzymaną kartę  do głosowania 

wrzucając ją  do uprzednio  zaklejonej i opieczętowanej przez Komisję Skrutacyjną urny. 

Po oddaniu wszystkich głosów komisja przystąpiła do przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu 

z przeprowadzenia w/w wyborów.  

Przewodniczący  Komisji Skrutacyjnej Damian Tarnowski  odczytała  protokół z przeprowadzenia 

wyborów na ławników.  

Protokół ten stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Rady Robert Roden  odczytał  uchwałę  Nr X.86.2015 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 2016-2019. 

 

Ad 11-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała przedstawiła Sekretarz Gminy 

Grażyna Biały. Poinformowała, że w związku z zakończeniem procedury uchwalenia herbu Gminy 

Biała i tym samym wejściem w życie z dnia 8 sierpnia br uchwały o w sprawie ustanowienia herbu, 

flagi pieczęci Gminy Biała, wizerunek herbu uległ zmianie . W statucie Gminy Biała uchwalonym 

w 2012 roku załącznik nr 2 zawiera wzór herbu i dlatego też obecnie zachodzi konieczność 

dokonania zmian aby statut zawierał poprawny herb. 



Ponadto dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do statutu gdzie wymienione są jednostki 

pomocnicze gminy. Obecnie jednostka pomocnicza – osiedle w Białej nie posiada już numeru gdyż 

jest jednym osiedlem. Dla czytelności załącznika wprowadza się cały nowy załącznik z: Osiedlem 

w Białej 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.    

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było    

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr X.87.2015  została podjęta jednogłośnie. 

 

Obrady sesji opuścił Radny Leonard Peszel . Skład Rady na sesji 14 radnych. 

 

Ad 11-8/ 

Projekt uchwały pozbawienie kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez 

wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Zamówień  Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że drogi gminne 

wymienione w powyższej uchwale, a będące dotychczas drogami publicznymi są drogami o 

nawierzchni gruntowej, nie utwardzone, służące jedynie dojazdowi do gruntów rolnych przy nich 

położonych. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi 

dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie 

z art. 10 ust. 2 pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi 

do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych położonych na 

terenie Gminy Biała należy do kompetencji Rady Miejskiej w Białej. 

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 870) uzyskano pozytywną opinię Zarządu Powiatu 

Prudnickiego (uchwała Nr 35/109/2015 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2015 br.) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.    

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było    

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr X.88.2015  została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad 11-9/ 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa przedstawiła Inspektor ds. 

Planowania Przestrzennego Grażyna Samitowska. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi 

załącznik do protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.    

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  



„przeciw" nie było    

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr X.89.2015  została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad  12 / 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Białej Edward Plicko.  

 Poinformował, że w zakresie przeprowadzonej kontroli  stosowania przez administrację 

publiczną instrumentów prawnych zabezpieczających interesy społeczne w procesie lokalizacji 

elektrowni wiatrowych przeprowadzona w miesiącach maj i lipiec 2015r. przez Najwyższą Izbę 

Kontroli Delegatura w Opolu  wystąpienia pokontrolne zostały umieszczone na stronie BIP w 

miesiącu sierpniu br.  Zaznaczył, że kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.  

 W związku z pytaniem zadanym przed Przewodniczącego Rady, w zakresie stanu sprawy 

związanej z ostatnimi orzeczeniami sądów administracyjnych odnoszących się do uchylenia 

uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, radca prawny Urzędu 

Miejskiego Tomasz Surma udzielił ustnych wyjaśnień w czasie, których przedstawił Radzie stan 

prawny sprawy, argumentacje sądów administracyjnych, oraz brak faktycznych i prawnych 

przesłanek do skutecznego kwestionowania powyższych orzeczeń. 

W szczególności wskazał, iż większość z podnoszonych zastrzeżeń sądów ma obiektywnie 

odzwierciedlenie w przepisach prawa, oraz innych analogicznych wyrokach wydawanych w 

podobnych sprawach.  

Ponadto podkreślił obowiązujący w przepisach zakaz wynikający z treści art. 190 ustawy prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym nie można oprzeć 

ewentualnej skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na 

podstawach sprzecznych z wykładnią prawa ustaloną w tej sprawie przez Naczelny Sąd 

Administracyjny. 

W dalszej części podkreślił, iż ewentualna skarga kasacyjna może narazić Gminę na koszty 

procesu, zastępstw procesowych oraz innych opłat, które mogą wynieść nawet ponad 10.000 zł. 

Co przy właściwie nikłych szansach na skuteczne zaskarżenie wyroku jest obiektywnie 

niekorzystne dla gminy, bo z jednej strony naraża ją na niezasadne wydatki i koszty a z drugiej 

strony wstrzymuje proces inwestycyjny do czasu rozstrzygnięcia, które może dopiero zapaść za 

ok. dwa lata. W tym czasie można już  

skutecznie uchwalić nowe uchwały dot. Gospodarki przestrzennej uwzględniające uwagi sądów. 

 

Ad 13/ 

 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radny Robert Roden  wnioskował o przeprowadzenie gruntowych remontów dróg w 

miejscowości Chrzelice. Zgłoszone wnioski w załączeniu – 8 szt. 

 

Radny Leonard Peszel   złożył  wniosek następującej treści: „ Składam ponowny wniosek o dalszą 

budowę chodnika przy drodze powiatowej w Śmiczu. Powyższa inwestycja została rozpoczęta w 

2011 r. Obecnie chodniki to połamane i chwiejące się płyty, które zagrażają bezpieczeństwu 

pieszych. 

Jednocześnie wnioskuję o remont drogi powiatowej w Śmiczu , gdyż fatalny stan nawierzchni, 

liczne ubytki i poszarpane pobocza stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  a w 

niektórych przypadkach uniemożliwiają wręcz wjazd do posesji mieszkańców”.  

 

Radna Lidia Cziomer  złożyła wnioski następującej treści: 



 „Wnioskuję o postawienie przed zimą siatek zabezpieczających przed zaśnieżeniem drogi w 

Radostyni do posesji Nr 62 do 65 – to jest droga powiatowa w kierunku Mokrej.     Droga ta jest 

od kilku lat wyłączona z obowiązku odśnieżania przez powiat”. 

 „ Wnioskuję o ustawienie znaku STOP w miejscowości Ligota Bialska przy posesji Nr 75 na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych Ligota Bialska – Otoki. W ostatnim czasie doszło w tym 

miejscu do kilku kolizji drogowych”. 

 

Radny Damian Tarnowski   wnioskował o: 

 załatanie ubytku nawierzchni asfaltowej w miejscowości Laskowiec na drodze powiatowej. 

Dziura usytuowana jest na prawym pasie jezdni jadąc od strony Prudnika na wysokości posesji 

Nr 7. Załatanie ubytku poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

 remont drogi dojazdowej w Kolnowicach do posesji od nr 22 do nr 27 . Zaznaczył, że 

nawierzchnia drogi jest utwardzona lecz w czasie opadów deszczu jak i podczas roztopów 

śniegu brak możliwości swobodnego przejścia przez mieszkańców - kanalizacja burzowa 

istnieje  na tym odcinku ale jest niedrożna 

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała o wycięcie samosiejek przy drodze powiatowej w 

Pogórzu tj. na zakręcie przed lasem Naglo oraz wzdłuż lasu.  Samosiejki te zagrażają 

bezpieczeństwu drogowemu.   

Radna Joanna Słowińska  zgłosiła  wniosek następującej treści: 

„Klub radnych Koalicyjnego Alternatywa dla Biała KWW Henryka Małek oraz Nasza Ziemia 

wnioskuje o rozpatrzenie zmiany w składzie Prezydium Rady Miejskiej w Białej. Obecnie w Radzie 

są dwa kluby radnych, nasz klub nie posiada swojej reprezentacji  i z tego powodu nie uczestniczy 

na bieżąco w pracach, a to nie sprzyja właściwej pracy Radzie. Wszystkim  nam  zależy                   

na transparentności podejmowanych decyzji, pracujemy dla dobra naszej gminy i mieszkańców.    

W parlamencie kluby opozycyjne mają swoją reprezentację w prezydium” 

Burmistrz Białej Edward Plicko zwrócił się do sołtysów o zgłaszanie wniosków na organizację 

dożynek na przyszły rok.  

 

Sołtys wsi Olbrachcice  Jan Smiatek   zwrócił się   z zapytaniem do Burmistrza Białej jakie jest 

stanowisko Burmistrza odnośnie budowy farm wiatrowych. 

 

Burmistrz Białej – temat jest otwarty . Obecnie sądy oddalają ten temat . Zaznaczył, że będzie czas 

na tym tematem się zastanowić i podjąć odpowiednie stanowisko.                

Ad 14/ 

 

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

 

 

    Protokołowała                                                                                       Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                                      Robert Roden 

 

 

 


