
Protokół  Nr XIX/2016 

z XIX Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 listopada 2016 r. 

 

 

  Obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13  radnych / na obecny stan 

rady 15 radnych/. Nieobecna usprawiedliwiona Elżbieta Malik oraz Alfred Krupa. 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. 13
45

. 

 

Ad 2/ 

Porządek sesji obejmował: 
                                                                        

Proponowany 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. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na posiedzeniach  komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Białej w miesiącu listopadzie 2016 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej/ druk Nr 1/ 

9. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji  

w mieście  i Gminie  Biała za 2016 r. / druk Nr 2/ 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 3/ 

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

Biała  na lata 2016-2028 . / druk Nr 4/ 

3) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla 

Gminy Biała na 2016 r. ; / druk Nr 5/ 

4) rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2017 rok ; / druk Nr 6/ 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego;/ druk Nr 7/ 

6) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń 

Wielki ; / druk Nr 8/ 

7) poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice  do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Komprachcice ; / druk Nr 9/ 

8) poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków; 

/ druk Nr 10/ 



9) poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic  Gminy  Dąbrowa.  

/ druk Nr 11/ 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie. 

 

Burmistrz Białej Edward Plicko wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 10 

ppkt. 10 projektu uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagradzania za inkaso. /druk Nr 11a/ 

 

Przewodniczący Rady Robert wnioskował o wykreślenie z porządku obrad w pkt 10 ppkt 1 i 2 

tj. projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 3/oraz 

projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała  na lata 2016-2028 . / druk Nr 4/ 

 

Przewodniczący Rady poddał kolejno zgłoszone wnioski pod głosowanie. 

Za wnioskiem Burmistrza Białej o wprowadzenie do porządku obrad ppkt 10  głosowało 13 

radnych  

Za wnioskiem Przewodniczącego Rady  o wykreślenie z porządku obrad ppkt 1 i 2  głosowało 

8 radnych  

„ Przeciw” 1 radny  

„ Wstrzymujący się” nie było 

4 osoby nie brały udziału w głosowaniu. 

 

Burmistrz Białej  Edward Plicko- zabierając głos poinformowała, że jest  mamy problem z 

obecnym budżetem. Radni opozycyjni blokują zmiany do budżetu argumentując to 

dofinansowaniem remontu  drogi Górka Prudnicka - Pogórze kwoty 200 000,00 zł a nie 

kwoty 500 000,00 zł. Ponownie zaznaczył, że jako jedyna gmina dofinansowujemy powiat 

następnie przedstawił planowane zadania inwestycyjne do realizacji w najbliższym czasie . 

Zaznaczył przy tym , że należy rozsądnie gospodarować budżetem gminy aby jak najlepiej 

wykorzystać środki i skupić się na zadaniach strategicznych. Zwrócił się  do radnych 

opozycyjnych „ Jak nie chcecie pomagać to przynajmniej nie przeszkadzajcie” 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad po wniesionych zmianach: 

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 posiedzeniach  komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Białej w miesiącu listopadzie 2016 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej/ druk Nr 1/ 

9. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i 

rekreacji  w mieście  i Gminie  Biała za 2016 r. / druk Nr 2/ 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 



Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla 

Gminy Biała na 2016 r. ; / druk Nr 5/ 

2) rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2017 rok ; / druk Nr 6/ 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego;/ druk Nr 

7/ 

4) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Dobrzeń Wielki ; / druk Nr 8/ 

5) poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice  do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Komprachcice ; / druk Nr 9/ 

6) poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o 

uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Prószków;/ druk Nr 10/ 

7) poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic  Gminy  

Dąbrowa. / druk Nr 11/ 

8)  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagradzania za inkaso. /druk Nr 11a/ 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wniesionymi 

zmianami. 

”Za”  głosowało 8 radnych  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujący się” nie było 

5 osób nie brało udziału w głosowaniu. 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w  dniu  9 listopada 2016 r.  został przyjęty  

jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

 Burmistrz Białej  przedstawił  informację o swojej pracy w okresie między sesjami. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad 5/  

 

Burmistrz Białej  przedstawił  odpowiedź na zgłoszony wniosek sołtysa wsi Wilków   

na poprzedniej sesji.  

Następnie poinformował że pozostałe zgłoszone wnioski są w trakcie realizacji. 

 



Ad 6/ 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer, przedstawiła  

odpowiedź na  wniosek zgłoszone na  posiedzeniach  Stałych Komisji Rady Miejskiej w 

Białej  w dniu 28 września  2016 r. a przesłany z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

Następnie poinformowała, że pozostałe zgłoszone wnioski są w trakcie realizacji. 

 

 

 

 

Ad 7/ 

 

Interpelacje zgłosili: 

 

Radny Robert Roden  – w związku z nieudzieleniem pełnomocnictwa na zakup samochodu 

strażackiego dla OSP Chrzelice, o które bezpośrednio po XVIII sesji w dniu 9 listopada 2016 

r. zwrócili się na piśmie strażacy OSP Chrzelice do Pana Burmistrza i niedotrzymaniem 

deklaracji przez Pana Burmistrza jaką złożył ustnie na tej sesji ponawiam zapytanie: 

W jaki sposób Pan Burmistrz zamierza do końca 2016 r. zrealizować zadanie zapisane w 

uchwale budżetowej na rok 2016 jako zakup samochodu pożarniczego do jednostki OSP w 

Chrzelicach Kwota w budżecie to 120.000,00 zł.  

 

 dlaczego jednostka OSP Chrzelice jest dyskryminowana przez Pana Burmistrza 

Brak odpowiadania na pisma kierowane do Pana Burmistrza. Brak działań Pana 

Burmistrza w zakresie prawidłowego utrzymania sprzętu i samochodów OSP. Na 

zgłoszony wniosek OSP Chrzelice o zakup nowych akumulatorów w miejsce 

uszkodzonych w samochodzie Jelcz, które były eksploatowane przez 8 lat Pan Burmistrz 

nie wyraził zgody na ich zakup i wymianę. Tym samym wyłączył z eksploatacji ten 

samochód. 

 

 

Ad 8/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawił Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku Pan Radosław Nosidlak. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

Burmistrz Białej podziękował za dobra współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Prudniku. 

 

Ad 9/ 

 

Informację  o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji    

w mieście i gminie Biała za okres od stycznia do września 2016 r. przedstawił  Dyrektor 

Gminnego Centrum Kultury w Białej Rafał Magosz. 

 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Przewodniczący Rady złożył podziękowania za pracę dla wszystkich pracowników GCK  

w Białej. 



 

 

Ad 10-1/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani 

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

że w przedstawionym projekcie uchwały proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków  

w ramach zadania pod nazwą „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu" (zadanie nr I w tabeli stanowiącej 

załącznik do uchwały) o kwotę 1.000,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie puli 

środków przeznaczonych na pokrycie kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 r. założono kwotę 3.900,00 

złotych na pokrycie kosztów sporządzenia opinii biegłych psychologa i psychiatry wobec 

osób skierowanych na badanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Koszt jednej opinii to 390,00 złotych, tj. 195,00 złotych-koszt opinii 

psychologa  

i 195,00 złotych-koszt opinii sporządzonej przez lekarza psychiatrę. Zatem kwota 3.900,00 

złotych wystarczyła na pokrycie 10 opinii biegłych. Ilość spraw, w których członkowie 

komisji uznali, że konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłych, w celu ustalenia dalszego 

sposobu postępowania wobec osób skierowanych na posiedzenie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spowodowała, że pula 3.900,00 złotych okazała 

się być niewystarczająca i konieczne jest jej zwiększenie. Kwotę 1.000,00 złotych proponuje 

się przesunąć z zadania pod nazwą "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży; w tym prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży" 

(zadanie nr III w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały).  

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 r. założono kwotę 1.000,00 złotych na 

zakup wydawnictw, ulotek, plakatów o tematyce związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i narkomanii. Z uwagi jednak na brak atrakcyjnych ofert, kwota ta 

pozostała niewykorzystana. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na swoich  posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XIX.180.2016 została podjęta. 

 

 

 

Ad 10-2/ 

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

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



publicznego i o wolontariacie na 2017 rok ; przedstawiła podinspektor ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi Beata Kleinert. Poinformowała, że art. 5a ust. 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na 

Radę Miejską w Białej obowiązek uchwalenia Rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 

Przedmiotowy projekt programu został poddany konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi w formie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź uwag 

na formularzu w formie papierowej lub elektronicznej. Wypełniony formularz należało złożyć 

w terminie od 2-16 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Białej lub przesłać drogą 

elektroniczną na adres: sekretariat@biala.gmina.pl. 

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu programu zostały określone 

Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.389.2016 z dnia 24 października 2016 r. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na swoich  posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 2 radnych 

Uchwała Nr XIX.181.2016 została podjęta. 

 

Ad 10-3/ 

Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że na mocy uchwały Rady Miejskiej  

w Białej nr VIII.69.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. Gmina Biała przystąpiła do Lokalnej 

Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego  

z dniem 15 czerwca 2015 r. W przedmiotowej uchwale został wskazany delegat w osobie 

Zastępcy Burmistrza Białej do reprezentowania Gminy Biała w niniejszym Stowarzyszeniu. 

Jednakże w związku z wydanym zarządzeniem nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej  

z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej zachodzi 

konieczność wyboru nowego delegata. W ślad za tym do reprezentacji Gminy Biała 

rekomenduje się Burmistrza Białej. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na swoich  posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XIX.182.2016 została podjęta. 
 

 



 

 

 

Ad 10-4/ 

Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa 

Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany 

granic Gminy Dobrzeń Wielki przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, 

że w miesiącu listopadzie br.  do tutejszego Urzędu jak i Rady Miejskiej w Białej wpłynął 

apel Związku Gmin Śląska Opolskiego o poparcie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w części dotyczącej zmiany granic 

gminy.  

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekt uchwały  

w sprawie poparcia w/ w apelu. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na swoich  posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 7 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 1 radnych 

Uchwała Nr XIX.183.2016 została podjęta. 
 

 

Ad 10-5/ 

Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice  do Prezesa 

Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany 

granic Gminy Komprachcice przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, 

że w miesiącu listopadzie br.  do tutejszego Urzędu jak i Rady Miejskiej w Białej wpłynął 

apel Związku Gmin Śląska Opolskiego o poparcie uchwały Rady Gminy Komprachcice  

w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w części dotyczącej zmiany granic 

gminy.  

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekt uchwały  

w sprawie poparcia w/ w apelu. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na swoich  posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 7 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 1 radnych 

Uchwała Nr XIX.184.2016 została podjęta. 

 

 

Ad 10-6/ 



Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa 

Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany 

granic Gminy Prószków Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w miesiącu 

listopadzie br.  do tutejszego Urzędu jak i Rady Miejskiej w Białej wpłynął apel Związku 

Gmin Śląska Opolskiego o poparcie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie 

wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w części dotyczącej zmiany granic gminy.  

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekt uchwały  

w sprawie poparcia w/ w apelu. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na swoich  posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 7 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 1 radnych 

Uchwała Nr XIX.185.2016 została podjęta. 

 

Ad 10-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic  

Gminy  Dąbrowa Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w miesiącu listopadzie 

br.  do tutejszego Urzędu jak i Rady Miejskiej w Białej wpłynął apel Związku Gmin Śląska 

Opolskiego o poparcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie wystąpienia do Prezesa 

Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

19 lipca 2016 r. w części dotyczącej zmiany granic gminy.  

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekt uchwały 

 w sprawie poparcia w/ w apelu. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na swoich  posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 7 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 1 radnych 

Uchwała Nr XIX.186.2016 została podjęta. 

 

 

Ad 10- 8/ 

 

 Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagradzania za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że w dniu 08.11.2016 r. sołtys wsi Łącznik Pani Irena Wotka 

zwróciła się do Burmistrza Białej o ustalenie jej inkasentem opłaty za gospodarowanie 

odpadami. Funkcję tą obecnie pełni Pani Justyna Małek. 



Biorąc pod uwagę zasady ustalone przy wyborze inkasentów, tj. udzielenie pierwszeństwa  

w pełnieniu funkcji inkasenta przez sołtysa danej miejscowości, pozytywnie ustosunkowano 

się do prośby Pani Ireny Wotki. O zmianie tej poinformowano Panią Justynę Małek pismem z 

dnia 22.11.2016 r. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje na swoich  posiedzeniach  pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 7 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 1 radnych 

Uchwała Nr XIX.187.2016 została podjęta. 

 

 

Ad 11 

 

Odpowiedzi na zgłoszoną  interpelacje nie było.  

 

Ad 12/ 

 

Wolne wnioski: 

W wolnych wnioskach szeroko poruszono problem dofinansowania drogi Górka Prudnicka – 

Pogórze oraz zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Chrzelice. 

Dyskusja stanowi załącznik do protokołu jako nagranie.  

 

Radny Rober Roden – wnioskował o wyróżnienie Bialskiej Orkiestry Dętej, podobnie jak 

inne organizacje już wyróżnione w tym roku przez Pana Burmistrza za szczególne osiągnięcia 

min. w promowaniu Gminy Biała. Bialska orkiestra Dęta w roku 2016 otrzymała dwa 

prestiżowe wyróżnienia. Jedno z nich to wyróżnienie projektu realizowanego w latach 2007-

2013 na pograniczu polsko – czeskim pod nazwą „ Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu 

Pradziad” oraz byli współorganizatorami najlepszej imprezy kulturalnej w powiecie 

prudnickim Parady Orkiestr Dętych. 

 

Radna Gabriela Neugebauer wnioskowała o: 

 naprawę przepustu na wjeździe do posesji Nr 64 w Pogórzu. Wjazd do posesji jest 

uszkodzony- wypadła dziura, a jest to jedyny wjazd do tejże posesji.  

 połatanie dziur na drodze powiatowej w Pogórzu (las Noglo). Są tam trzy duże dziury, 

a jedna z nich jest bardzo duża , co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.  

 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla w Białej – Katarzyna Stroka  wnioskowała : 

 z uwagi na liczne głosy mieszkańców Białej wnioskowała o utwardzenie alei 

spacerowej ul. Ogrodowa znajdującej się przy cmentarzu komunalnym oraz przy 

ogródkach działkowych. Droga ta ma liczne ubytki, po deszczu pojawia się mnóstwo 

błota , spacer czy przejazd wózkiem jest wtedy mocno utrudniony. Zasadne wydaje 

się więc utwardzenie drogi odpowiednim kruszcem bądź ewentualnie frezowiną w 



celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa tego często uczęszczanego przez 

mieszkańców i turystów miejsca. 

 o naprawę chodników wzdłuż ul. Prudnickiej. Chodnik ten w wielu miejscach jest na 

tyle uszkodzony, że stwarza zagrożenie dla przechodniów, uniemożliwia swobodne 

poruszanie się wózków, powoduje upadki osób z niego korzystających.  

Ad 13/ 

 

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

 

 

    Protokołowała                                                                                       Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                                      Robert Roden 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


