
Protokół  Nr XXII/2017 

z XXII Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 31 marca  2017 r. 

 

 

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

Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 15  radnych / na obecny 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. 13
15

. 

 

Ad 2/ 

Porządek sesji 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. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na posiedzeniu  komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Białej w miesiącu styczniu  2017 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja dotycząca ograniczenia  niskiej emisji przy dofinansowaniu ze środków  

WFOŚ i GW w Opolu.  

9. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2016 rok  

/ druk Nr 1/ 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny   /druk 

Nr 2 / 

11. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2016 rok. 

/druk 3/ 

12. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Biała za lata 2015 -2016  / druk nr 4/ 

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2016 rok. / druk 

Nr 5/   

14. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania / druk Nr 6/ 

2) zmian  budżetu Gminy Biała na 2017 r.; / druk Nr 7/  

3) w sprawie zmiany   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 – 2028;  

/ druk Nr 8 / 

4) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego / druk Nr 9/ 

5) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego / druk Nr 10/ 

6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Biała / druk Nr 11/ 

7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji / druk Nr 

12/ 



8) dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / druk 

Nr 13/ 

9) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

gminę Biała 

 / druk Nr 14/ 

10) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Biała  

/ druk Nr 15/ 

11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy / druk Nr 16/ 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zakończenie. 

 
                                                                        

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w  dniu 31 stycznia 2017 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  odpowiedzi na zgłoszone wnioski z ostatniej sesji.  

 

Ad 6/ 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Elżbieta Malik, przedstawiła  odpowiedzi na  wnioski 

zgłoszone na  posiedzeniu  Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w miesiącu styczniu br.  

 

Ad 7/ 

Interpelacje i zapytania zgłosili: 

Radny Damian Tarnowski – wnioskował o: 

 możliwość pozyskania kostki z rozbieranych chodników w Białej na ul. Kilińskiego w 

ilości około 50 m
2
, oraz o transport w/w kostki do miejscowości Kolnowice. Pozyskaną 

kostkę chcemy wykorzystać na ułożenie chodnika do przyszłej siłowni zewnętrznej. 

 ułożenie krawężników przy parkingu w Kolnowicach obok boiska wielofunkcyjnego przy 

drodze gminnej. Posiadamy materiał ( krawężniki) , które chcemy ułożyć , ale brak nam 

technicznych możliwości wykonania prac.  

 zwracam się z zapytaniem do Pana Burmistrza kiedy i w jakim stopniu zostanie 

dokończona inwestycja w Kolnowicach dotycząca budowy drogi gminnej?  

W/w prace rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku a po upływie 3 i pól miesiąca 

prace na wymienionym odcinku nie zostały dokończone. Chciałbym zaznaczyć iż na 

dzień dzisiejszy nowo wylany asfalt jest już popękany i pojawiły się w nim ubytki, a 

pobocza są nie obsypane frezowiną. Kontynuując temat omawianej drogi chciałbym 

zwrócić uwagę że nasze sołectwo z funduszu dołożyło kwotę 13 488,37 zł na remont 



nawierzchni drogi oraz na udrożnienie kanalizacji burzowej ( montaż kratek ściekowych, 

utworzenie brakującego rowu) wszystko to zostało zapisane we wniosku z zebrania 

wiejskiego w dniu 28.09.2015 r. Nadmieniam iż Burmistrz może odrzucić wniosek wtedy, 

gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy) o których jest mowa w ustawie 

o funduszu sołeckim. W naszym przypadku taka sytuacja nie miała miejsca i nasz 

wniosek został w całości przyjęty przez Pana Burmistrza ale do chwili obecnej 

niezrealizowany w 100 %. 

 Kolejne  pytanie dotyczy sołectwa Prężyna a mianowicie: dlaczego zakup nowej wiaty 

przystankowej dla tego sołectwa ma zostać zrealizowany z wykorzystaniem funduszu 

sołeckiego danej miejscowości i które sołectwa do tej pory realizowały takie zakupy 

wykorzystując własny fundusz sołecki? Pan burmistrz nie ma prawa narzucać 

mieszkańcom na co powinni wydawać fundusz sołecki. Co to jest fundusz sołecki? Są to 

pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa (nie osiedli czy dzielnic) na 

wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O 

przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na 

zebraniach wiejskich!!! A więc skoro mieszkańcy uczestniczący w zebraniu wiejskim 

dotyczącym podziału funduszu sołeckiego, nie tylko sołectwa Prężyna a wszystkich 

miejscowości w naszej gminie podejmą uchwałę, to powinno się poszanować ich decyzję i 

nie narzucać własnych pomysłów! Chciałbym zaznaczyć iż gro prac oraz napraw w 

naszych miejscowościach są zadaniem własnym gminy! 

 Następne moje pytanie do Pana Burmistrza dotyczy wkładu sołectw do realizacji zadań 

związanych z remontem dróg gminnych w miejscowościach naszej gminy oraz wielkości 

wykonanych inwestycji. A mianowicie dlaczego sołectwo Kolnowice dokładając do 

remontu drogi gminnej o powierzchni 300 m
2
 własny fundusz sołecki w kwocie 13 488,37 

zł prawie 50% wkładu, (wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 27 000 zł) dofinansowuje 

inne podobne zadania w niektórych miejscowościach naszej gminy oraz w mieście Biała? 

- Miłowice 433 m
2 

powierzchni 27 000 zł wynagrodzenie wykonawcy 9438,95zł wkład 

sołectwa. Większy metraż a taka sama kwota za wykonanie. Dlaczego? 

-Olbrachcice 560 m
2
 powierzchnia 17 000 zł wynagrodzenie wykonawcy, Dlaczego brak 

wkładu własnego. 

- Prężyna 300 m
2 

14 911,64 zł wynagrodzenie wykonawcy. Dlaczego przy takim samym 

metrażu różnica w cenie w porównaniu do Kolnowic? 

- Biała asfaltowanie parkingu przy basenie mogło zostać w części sfinansowane  

z funduszu sołeckiego Kolnowic. 

 W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przeze mnie na XXI Sesji Rady Miejskiej  

w Białej w dniu 31.01.2017 zabrakło informacji o inwestycji wcześniej już wspomnianej a 

mianowicie asfaltowanie parkingu przy basenie w Białej. 

A zadane pytanie przez moją osobę brzmiało następująco: w których miejscowościach 

naszej gminy wyremontowano drogi i place poprzez asfaltowanie w 2016 r. Jaki był koszt 

oraz wkład własny sołectw i jaka powierzchnia asfaltowania? Czyżby Panu Burmistrzowi 

udzielenie informacji o w/w inwestycji umknęło przypadkowo czy też nie? 

 

Radny Robert Roden –wniósł zapytanie w sprawie samochodu dla OSP Chrzelice. Jakie są 

kolejne plany i zamierzenia Pana Burmistrza w tej sprawie, zgłoszonej do realizacji w  

2015 roku.  

zwrócił się z zapytaniem w sprawie realizacji budowy punktu świetlnego ( zabudowy lampy) na 

drodze w Chrzelicach przy budynku RSP prowadzącej do przystanku PKS? 

 

Radna Gabriela Neugebauer – w 2016 r. składam wniosek , aby w budżecie gminy na 



 2017 r. znalazł się remont dachu na budynku OSP w Pogórzu. Kolejny raz strażacy na zebraniu 

OSP wnioskowali o to zadanie. Na zebraniu wiejski przedstawili Panu Burmistrzowi kosztorys. 

Do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi.  Dach jest w bardzo kiepskim stanie. Nie chcemy, 

żeby nasza praca i pieniądze włożone w ten budynek poszły na marne. W ubiegłym roku 

malowana była świetlica. Do góry znajduje się ocieplenie zakupione przez mieszkańców. W tym 

roku strażacy odnawiali pomieszczenia OSP. Włożyli w to mnóstwo pracy społecznej jak również 

zakupili materiał. W tym roku w lipcu będzie nadanie sztandaru dla OSP Pogórze. Jest to ogromna 

ważna uroczystość dla mieszkańców.  

 

Ad 8/ 

Informację dotycząca ograniczenia  niskiej emisji przy dofinansowaniu ze środków WFOŚ 

i GW w Opolu przedstawiły  Pani Anna Kolczyk oraz Małgorzata  Oleksiewicz. Poinformowały 

 o możliwości pozyskania preferencyjnych pożyczek na programy Eko – Piec, Eko – Dom, Eko 

Termomodernizacja oraz OZE.    

 

Ad 9/ 

 Informację  o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2016 rok 

przedstawiła  w zastępstwie Kierownika OPS w Białej Pani Teresa Suchodolska . Informacja 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisje   do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 10/ 

  Informację o działalności Stacji Caritas w Białej  przedstawiła Kierownik Stacji Caritas     

w Białej Pani Judyta Scholz.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Ad 11/ 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

przedstawiła w zastępstwie Kierownika OPS w Białej Teresa Suchodolska. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 12-1/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania przedstawiła Pracownik Socjalny 

Bogusława Mazur. Poinformowała, że  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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 XXII.211.2017 została podjęta. 

 

Ad 12-2/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Biała na 2017 r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Obrady sesji opuściła radna Maria Moszczeńska. Stan Rady 14 radnych. 

 

Następnie Burmistrz Białej wprowadził do prezentacji projektu  rewitalizacji rynku w Białej  

Poinformował, że projekt rewitalizacji został złożony do RPO , gdzie dofinansowanie wynosi 

85%. Jednakże ze względu na dużą ilość złożonych wniosków Urząd Marszałkowski podjął 

decyzję aby dofinansować wszystkie złożone wnioski ale w 65%. Zaznaczył również , że jeżeli po 

przeprowadzonych przetargach zostaną środki może dojść do wyrównania dofinansowania do 

kwoty 85%.  

 

Następnie projektanci przedstawili projekt przebudowy rynku w Białej.  

 

Radny Adrian Harnys zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o oddanie głosu zebranym 

na sesji mieszkańcom Białej. 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden w styczniu br. wprowadziliśmy do budżetu kwotę 100 tyś. zł. 

na przebudowę rynku . Obecnie realia się zmieniły tj. czasowo do 2018 r. , kwota dofinansowania 

65% i koszt zadania z 1 mln. zł do 3 mln. zł. Jako radni wstrzymaliśmy się w czasie głosowania na 

posiedzeniach komisji, nikt  nie był przeciwny. Nie otrzymaliśmy w tym temacie żadnych 

dodatkowych informacji. Warunkiem był brak szerokiej konsultacji z mieszkańcami. Dalej 

wnioskujemy o szerokie konsultacje z mieszkańcami . My jako radni chcemy być w tej sprawie 

klarowni. 

 

Burmistrz Białej – nie neguję wstrzymania się od głosowania radnych na posiedzeniu komisji. 

Może potrzebne były dodatkowe informacje , które dzisiaj zostały przedstawione. Na zebraniach 

w  Białej w miesiącu styczniu i lutym przedstawiałem mieszkańców informację o przebudowie 

rynku. Dzisiaj został przedstawiony projekt, gdzie również mieszkańcy uczestniczą. Jeżeli dzisiaj 

w drodze głosowania zadanie  nie przejdzie  to nie mamy możliwości złożyć wniosku , gdyż do 27 

kwietnia mamy czas na jego złożenie a za tym jest potrzeba jeszcze pewnych dokumentacji jak 

pozwolenia itp.  

Burmistrz również poinformował, że od przyszłego tygodnia będzie możliwość zapoznania się z 

projektem i spotkanie z mieszkańcami co już zapowiedziałem na komisji. Projekt przebudowy jest 

spójny z m.p.z.p Miasta Białej jak również dużo nie odbiega od projektu z 2004 r.  

 

Radny Adrian Harnys – konsultacje w tym zakresie były z mieszkańcami jak był uchwalany 

m.p.z.p. Miasta Białej.  

 

Mieszkaniec Białej Patryk Bania w swojej wypowiedzi poparł wypowiedź Burmistrz Białej jak 

również radnego Adrian Harnysa.  

 

 



Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu nie  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 14 radnych. 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 2 radnych 

Uchwała Nr XXII.212.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 12-3/  

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 

2017 – 2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu nie  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 14 radnych. 

„za" głosowało 12 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 2 radnych 

Uchwała Nr XXII.213.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 12-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformował, że w  związku z realizacją 

zadania „Budowa i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Białej” zachodzi konieczność 

zaciągnięcia przez spółkę „Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.”  pożyczki w wysokości 

1.641.400zł. 

Jedną z form zabezpieczenia wymaganego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu jest zastaw rejestrowy na udziałach Gminy Biała w kapitale 

zakładowym spółki.  

Zgodnie z pismem  WF/OS-411/1089/2017 z dnia 01.03.2017 r. wymaganymi dokumentami na 

ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki przez udziałowca jest Uchwała Rady 

Miejskiej w Białej o wyrażeniu zgody na powyższy zastaw. 

   Wymagana kwota zabezpieczenia wynosi: 

1) na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej: w ilości 7.775 udziałów po 100 zł każda 

czyli łącznie 777.500 zł (120% wartości pożyczki), 

2) na zabezpieczenie spłaty pożyczki płatniczej: w ilości 9.935 udziałów po 100 zł każda 

czyli łącznie 993.500 zł (100% wartości pożyczki), 

 

Łączne udziały gminy Biała na dzień dzisiejszy wynoszą  6.064.700 zł.  



 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu nie  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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było  

Uchwała Nr XXII.214.2017 została podjęta. 

 

Ad 12-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformował, że w związku z realizacją zadania 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Opolska w miejscowości Biała” zachodzi 

konieczność zaciągnięcia przez spółkę „Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.”  pożyczki w 

wysokości 406.330 zł. 

Jedną z form zabezpieczenia wymaganego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu jest zastaw rejestrowy na udziałach Gminy Biała w kapitale 

zakładowym spółki.  

Zgodnie z pismem  WF/OS-411/1087/2017 z dnia 03.03.2017 r. wymaganymi dokumentami na 

ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki przez udziałowca jest Uchwała Rady 

Miejskiej w Białej o wyrażeniu zgody na powyższy zastaw. 

   Wymagana kwota zabezpieczenia wynosi: 

1) na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej: w ilości 1.910 udziałów po 100 zł każda 

czyli łącznie 191.000 zł (120% wartości pożyczki), 

2) na zabezpieczenie spłaty pożyczki płatniczej: w ilości 2.440 udziałów po 100 zł każda 

czyli łącznie 244.000 zł (100% wartości pożyczki), 

 

Łączne udziały gminy Biała na dzień dzisiejszy wynoszą  6.064.700 zł.  

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu nie  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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było  

Uchwała Nr XXII.215.2017 została podjęta. 

 

Ad 12-6/ 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała przedstawiła Podinspektor ds. 



rolnictwa i obsługi Patrycja Kleinert. Poinformował, że zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 Rada Miejska w Białej ma obowiązek określić w drodze uchwały, corocznie do 

dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez 

gminę. 

 W związku z powyższym, przygotowany został przedmiotowy Program, który stanowi 

załącznik  do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań, jak: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2.  Opieka nas wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3.  Odławianie bezdomnych zwierząt. 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

6. Usypianie ślepych miotów. 

7.  Wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

8.  Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych 

z udziałem zwierząt z terenu Gminy Biała. 

Niniejszy projekt uchwały został przesłany do: 

1. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku; 

2. Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu; 

3. Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu; 

4.  Zrzeszenia Producentów Rolnych Trzody Chlewnej wsi Grabina; 

5.  Zrzeszenie Producentów Rolnych w Białej 

w celu wyrażenia opinii z art. 11a ust. 7 i 8 ustawy o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 niniejszego 

programu. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było  

Uchwała Nr XXII.216.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 12-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawiła 

Podinspektor ds. rolnictwa i obsługi Patrycja Kleinert.  Poinformowała, że zgodnie z art.5 ust. 5 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z 

radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 



działalności statutowej tych organizacji. 

Celem przedstawionego projektu uchwały jest wprowadzenie do obrotu prawnego nowych 

regulacji 

w zakresie przeprowadzania w/w konsultacji. Podjęcie niniejszy Uchwały Rady Miejskiej 

w Białej będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia 

konsultacji, odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim zasady i w wiadomym trybie. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było  

Uchwała Nr XXII.217.2017 została podjęta. 

 

 

 

Ad 12-8/ 

 

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego przedstawiła podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga 

Małota. Poinformował, że po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w Opolu  dotyczącej 

uchwały Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  zgodnie z art. 

210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

przedkłada się projekt uchwały dotyczącej planu sieci szkół funkcjonujących w gminie Biała od 1 

września 2017r.  

W projekcie przedkładanej uchwały zostały uwzględnione uwagi wskazane w piśmie  kuratora 

oświaty w Opolu Nr WRE.545.25.2017 z dnia 03.03.2017r.   dotyczące zapisów granic obwodów 

szkół filialnych. 

 Jednocześnie należy zaznaczyć, iż plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

funkcjonujący w gminie Biała od 1 września 2017r. zapewnia wszystkim uczniom możliwość 

realizacji obowiązku szkolnego, ponieważ  do szkół umiejscowionych w odległości powyżej 3 

km. od miejsca zamieszkania dziecka - gmina zapewnia bezpłatny dowóz oraz opiekę.  

Ponadto zaproponowana sieć szkół zapewni prawidłowe warunki nauki, wychowania i 

opieki wszystkim uczniom.  

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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 14 radnych. 



„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było  

Uchwała Nr XXII.218.2017 została podjęta. 

 

Ad 12-9/ 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Biała przedstawiła podinspektor ds. oświaty i spraw 

socjalnych Jadwiga Małota. Poinformował, że Zgodnie z zapisem art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2016r.; poz. 59) "2. Kandydaci zamieszkali poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy Ipo przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 

rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu 

na osobę 

w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się. 

3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów 

oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu 

na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem." 

Z dniem 14 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016r.; poz. 60), które w art. 203 i 204 

zobowiązują organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe do podania do publicznej 

wiadomości terminów przeprowadzania rekrutacji oraz kryteriów branych pod uwagę na drugim 

etapie rekrutacji zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe. 

Mając powyższe na uwadze niniejszy projekt uchwały zawiera określenie kryteriów oraz 

punktację im przypisaną, które umożliwią przeprowadzenie drugiego etapu rekrutacji do 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było  

Uchwała Nr XXII.219.2017 została podjęta. 

 

Ad 12-10/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Biała przedstawiła podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych 

Jadwiga Małota. Poinformował, że Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016r.; poz. 59) "W przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 

etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej 



albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 

potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie 

wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz 

lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów." Z dniem 14 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016r.; poz. 60), 

które w art. 203 i 204 zobowiązują organ prowadzący publiczne przedszkole do podania do 

publicznej wiadomości terminów przeprowadzania rekrutacji oraz kryteriów branych pod uwagę 

na drugim etapie rekrutacji zgodnie z art. 131 ust. 4-6 ustawy Prawo oświatowe. 

Mając powyższe na uwadze niniejszy projekt uchwały zawiera określenie kryteriów oraz 

punktację im przypisaną, które umożliwią przeprowadzenie drugiego etapu rekrutacji do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Biała. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było  

Uchwała Nr XXII.220.2017 została podjęta. 

 

Ad 12-11/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 

oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przedstawił Burmistrz Białej 

Edward Plicko. Poinformował, że Działka gruntu 230/2 o pow. 0,6600 ha położona jest w obrębie 

Prężyna. Wydzierżawieniu będzie W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z innych ustaw, nieruchomości mogą 

być przedmiotem obrotu, a w szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem najmu lub 

dzierżawy. Stosownie do brzemienia art. 18 ust.2 pkt 9 lit ,,a" , ustawy o samorządzie 

gminnym,, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, uchwała 

rady gminy jest wymagana również w przypadku , gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu 

określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgoda rady gminy." 

Podejmując Uchwałę Nr XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 roku w 

sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała ( Dz.Urz. 

Woj.Op. z 24.08.2012r. poz. 1191) Rada Miejska zrealizowała powyższe upoważnienie. Jednak 

regulacje przyjęte w w/w uchwale nie dają Burmistrzowi Białej pełnej swobody w 

gospodarowaniu nieruchomościami. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, należy stosować art 



37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami( Dz.U.2016 poz. 2147) zgodnie z którym 

,,zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo rada lub sejmik mogą wyrazić 

zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów." Przedstawiony 

projekt uchwały zawiera w swojej treści w §1 wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

przez Burmistrza Białej na okres 10 lat , a w §2 wyrażenie zgody na odstąpienie od trybu 

przetargowego zawarcia umowy. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było  

Uchwała Nr XXII.221.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 11/ 

 

Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.  

 

Ad 12/ 

 

Wolne wnioski: 

Radny Leonard Peszel – wnioskował o: 

 

 w związku z zakończeniem sezonu zimowego ponownie wnioskował o wyczyszczenie 

studzienek przy drogach gminnych w Śmiczu. 

 ze względu na planowany remont dachu na budynku OSP w Śmiczu przez strażaków 

wnioskuję o dofinansowanie do remontu świetlicy środowiskowej znajdującej się  

w tym budynku.  

W świetlicy wymagane jest uzupełnienie brakujących tynków, pomalowanie ścian i 

zalanych sufitów, a także wykafelkowanie ścian i wymiana sanitariatów  

w Toalecie.. Dofinansowanie ma być w wysokości 3.000 zł., a wkład własny zapewniamy 

pracą społeczną mieszkańców. 

 

Radna Joanna Słowińska -  w związku z opublikowanym artykułem Zarządu Gminnego TSN w 

Białej w Tygodniku Prudnickim pkt. 2 tego artykułu podane są nieprawdziwe fakty  

z jakiego powodu wzrosła wysokość opłaty za wywóz śmieci, a wiemy , że spowodowane to było 

głównie nieprawdziwymi danymi z poprzedniej firmy , która wykonywała to zadanie oraz 

wzrostem opłat. Jak wiem, najlepiej to zrzucić na Burmistrza, niż podać prawdziwe dane.  

 Dlatego wnioskuję aby w Panoramie Bialskiej ukazał się artykuł w tej sprawie  

z prawdziwymi danymi i wyjaśnieniem sporządzonym przez właściwy referat w Gminie.  

 



Radny Damian Tarnowski – wnioskował o obsadzenie skarpy krzewami – iglakami skarpy 

usytuowanej na boisku sportowym w Kolnowicach wzorem obsadzonej już wcześniej skarpy na 

boisku w Białej. 

 Wnioskuję o obsadzenie aby zminimalizować koszty wydawane przez miejscowy LZS na 

utrzymanie skarpy w należytym porządku. Koszty palia są zbyt duże  i w tym celu konieczne jest 

zmniejszenie tychże kosztów, a najlepszym sposobem było by nasadzenie krzewów, które 

upiększyłyby skarpę oraz uniemożliwiłyby rośnięcie traw i chwastów. 

 

Radna Gabriela Neugebauer – w 2016 r. składam wniosek , aby w budżecie gminy na 

 2017 r. znalazł się remont dachu na budynku OSP w Pogórzu. Kolejny raz strażacy na zebraniu 

OSP wnioskowali o to zadanie. Na zebraniu wiejski przedstawili Panu Burmistrzowi kosztorys. 

Do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi.  Dach jest w bardzo kiepskim stanie. Nie chcemy , 

żeby nasza praca i pieniądze włożone w ten budynek poszły na marne. W ubiegłym roku 

malowana była świetlica. Do góry znajduje się ocieplenie zakupione przez mieszkańców. W tym 

roku strażacy odnawiali pomieszczenia OSP. Włożyli w to mnóstwo pracy społecznej jak również 

zakupili materiał. W tym roku w lipcu będzie nadanie sztandaru dla OSP Pogórze. Jest to 

ogromna. Ważna uroczystość dla mieszkańców.  

 

Radna Gabriela Neugebauer – zwracam się z prośbą do Gminnego Centrum Kultury w Białej o 

bezpłatną obsługę akustyczną w dniu 16 lipca 2017 r. od godz. 13
00 

 do godz. 18
00

 na uroczystości 

nadania sztandaru dla OSP Pogórze. Uroczystość ta jest promocją gminy Biała, oraz wielkim 

wydarzeniem w historii miejscowości. 

Radny Leonard Peszel – wnioskował o:  

 w imieniu mieszkańców wsi Miłowice o wycięcie krzewów i drzew samosiejek rosnących 

na skarpie przy wjeździe do Miłowic od strony Śmicza , celem  poprawy wizerunku 

miejscowości Miłowice. 

uzupełnienie ubytków (dziur) w nawierzchni drogi prowadzącej od Śmicza do Prudnika 

przez Miłowice, Kolnowice itd. Oraz od Śmicza w kierunku Ścinawy. 

Radny Roman Barysz – wnioskował o wycięcie zakrzewień i drzew samosiejek na poboczu 

drogi ( skarpy) powiatowej na wjeździe do Białej od strony Ligoty Bialskiej oraz na wysokości 

byłej cegielni w Białej przy wyjeździe z białej w kierunku Śmicza.  

Radna Joanna Słowińska -  wnioskowała o przeznaczenie frezowin z remontowanej drogi na 

terenie naszej gminy na drogę powiatową w Grabinie – droga w kierunku Otok. Po okresie 

zimowym stan drogi uległ dużemu pogorszeniu.  

Radna Lidia Cziomer zam Radostynia 61 wnioskowała o wydanie nakazu rozbiórki 

nieruchomości położonej w Radostyni nr 34 , gdyż stanowi zagrożenie dla pieszych  

i pojazdów poruszających się drogą przy tej posesji.  

Radna Lidia Cziomer - wnioskowała po raz kolejny o usunięcie i uporządkowanie zalegających 

od dwóch lat wyciętych samosiejek i gałęzi , co utrudnia koszenie poboczy przed wjazdem do 

miejscowości Radostynia.  

 

Irena Wotka  sołtys wsi Łącznik – wnioskowała o: 

 zamontowanie barierek ochronnych na wyremontowanym mostku na ul. Skowrońskiego 

w Łączniku. Brak barierek zagraża bezpieczeństwu użytkowników tej drogi.  

 naprawę ubytku na nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulicy gminnej – 

Plebiscytowej i ulicy wojewódzkiej – Świerczewskiego. 

Klaus Bremer sołtys wsi Wilków – wnioski w załączeniu do protokołu. 

 

Grażyna Dolak sołtys wsi Chrzelice odczytała pismo strażaków z Chrzelic  skierowane  do 

Burmistrza Białej w sprawie zakupu samochodu strażackiego do jednostki OSP Chrzelice. 



Ad 13/ 

 

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

 

 

    Protokołowała                                                                                       Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                                      Robert Roden 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


