
Protokół  Nr XXIII/2017 

z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 27 kwietnia  2017 r. 

 

 

  Obrady XXIII 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 Roman Barysz. 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. 12
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 marcu  2017 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej  

9. Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r. 

10. Analiza stanu systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała   

11. Informacja o działalności Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej  

12. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  

2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019  

3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  

4) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów  

5) uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała 

na lata 2017 -2028,  

6) zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r.,  

7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028, 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

14.  Wolne wnioski. 

15. Zakończenie. 

 

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

12 następujących ppkt.: 

8) udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała 

9)  udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia 

terminu płatności dla inkasentów. 



12) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso.  

 

Przewodniczący rady Robert Roden wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  

w pkt. 12  ppkt.10: 

 

10) nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach  

 

Przewodniczący poddał kolejno pod głosowanie zgłoszone poprawki do porządku obrad, 

które zostały przyjęte jednogłośnie.  

 

Następnie został przedstawiony  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 posiedzeniu  komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Białej w miesiącu marcu  2017 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej  

9. Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r. 

10. Analiza stanu systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała   

11. Informacja o działalności Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej  

12. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  

2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019  

3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała 

4)  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów  

5) uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2017 -2028,  

6) zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r.,  

7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028, 

8) udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała  

9) udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej 

10) nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach  

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia 

terminu płatności dla inkasentów. 

12) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso.  

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

14.  Wolne wnioski. 

15. Zakończenie. 

             



Powyższy porządek został przyjęty jednogłośnie. 

                                                         

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w  dniu 31 marca  2017 r.  został przyjęty. 

13 głosów „za” 

1 głos „ wstrzymujący się’ 

 

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/ 

 

Odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na  posiedzeniu  Stałych Komisji Rady Miejskiej 

 w Białej w miesiącu marcu br. nie było, gdyż nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7/ 

Interpelacje i zapytania zgłosili: 

Radna Gabriela Neugebauer – w 2016 r. składałam 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. Dach jest w bardzo kiepskim stanie. Proszę o wizję 

lokalną.  

 

 

Ad 8/ 

 Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła pracownik socjalny Urszula Mucha.  

Ocena ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 9/ 

 Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r. 

przedstawiła podinspektor ds. funduszu sołeckiego Patrycja Kleinert.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 10/ 

 Analiza stanu systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała  przedstawiła 

Kierownik Referatu GK i ZP Aleksandra Sokołowska.  

Analiza stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 11/ 

 Informacja o działalności Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej przedstawił 

Prezes Spółki WiK w Białej Marcin Haberecht. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Na posiedzenie sesji przybył radny Roman Barysz . Wobec powyższego stan rady  

15 radnych.  

 



 

 

Ad 12 -1/ 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przedstawiła Kierownik 

Referatu GK i ZP Aleksandra Sokołowska . Poinformowała, że na podstawie art. 24 ust. 9a 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r., poz. 328) na wniosek przedsiębiorstwa wodno -

kanalizacyjnego można przedłużyć okres obowiązywania aktualnych stawek za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, jednak nie dłużej niż o 1 rok.  

Dotychczas obowiązujące taryfy weszły w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku na podstawie 

zapisów art.24 ust. 8 w/w ustawy z mocą obowiązywania do dnia 31 maja 2017r.  

i są następującej wysokości  : 

woda - 3,42 zł/m3 wody 

stała opłata abonamentowa - 5,50 zł/odb/m-c  

opłata za licznik - 3,50 zł/odb/m-c 

ścieki - 8,05 zł/m3 

stała opłata abonamentowa - 6,00 zł/odb/m-c 

Dnia 23 marca br spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej złożyła wniosek o przedłużenie 

obowiązywania powyższych taryf do dnia 31 maja 2018, co zgodnie jest z zapisami ustawy. 

Wniosek swój Spółka WiK argumentuje przeprowadzoną analiza kosztów i przychodów, 

która wykazała iż dotychczasowe taryfy w pełni zabezpieczają działalność w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków . Przychody z opłat w 

pełni pokryją koszty usługi w tym eksploatacji, konserwacji i remontów w okresie 

przedłużenia taryf, dlatego nie ma postawy zmiany wysokości aktualnie obowiązujących 

stawek.  

 

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 XXIII.222.2017 została podjęta. 

 

Ad 12-2/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2017 -2019 przedstawiła starszy pracownik socjalny Teresa Suchodolska . Poinformowała, że 

ustawa z dnia 9 czerwca 20111 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej reguluje 

w sposób kompleksowy zasady wspierania rodziny i pieczy zastępczej i jednocześnie nakłada 

w tym zakresie zadania na administrację publiczną, w tym na gminy. Zgodnie 

z art. 176 w/cyt. ustawy do zadań gminy należy między innymi opracowanie                         

i realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny. 



Program ma na celu stworzenie systemu wsparcia dla rodziny przeżywającej trudności 

w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczną ochronę i pomoc dzieciom poprzez 

współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodzin i dzieci. 

Zgodnie z art. 179 ust. 2 w/cyt. ustawy gminne programy wspierania rodziny uchwala Rada 

Miejska biorąc pod uwagę potrzeby związane z ich realizacją. 

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 XXIII.223.2017 została podjęta. 

 

  

Ad 12-3/ 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Biała przedstawiła kierownik Referatu GKiZP Aleksandra Sokołowska. 

Poinformowała, że dnia 1 stycznia 2017 roku w życie weszło Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zabierania wybranych  frakcji odpadów   (Dz. U. 2017 poz. 19). Rozporządzenie to wskazuje 

rodzaje frakcji odpadów komunalnych jakie powinny być  zbierane w gospodarstwach 

domowych, rodzaj i oznakowanie poszczególnych pojemników a także ich kolorystykę.  

Biorąc pod uwagę wprowadzone tym dokumentem zasady należy wprowadzić zmiany  

w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami na terenie gminy, przez co należy 

wprowadzić odpowiednie zmiany do regulaminu utrzymania  czystości i porządku w gminie 

Biała. 

1.  Wprowadzony zostaje nowy podział odpadów selektywnie zbieranych  : 

- odpady z tworzyw sztucznych, metale i wielomateriałowe, 

- papier 

- bioodpady. 

Odpady te odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych. Tworzywa sztuczne oraz 

bioodpady gromadzone będą w pojemnikach, w które wyposażenie nieruchomości leżeć 

będzie po stronie ich właścicieli . Papier natomiast zbierany będzie do worków, w które 

gospodarstwa domowe zaopatrzy gmina. 

2. Częstotliwość odbioru odpadów dostosowana zostaje do nowego systemu zbiórki oraz 

wniosków mieszkańców. Zwiększona zostaje częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w 

okresie zimowym i zmniejszona w okresie letnim. zmieniona zostaje częstotliwość odbioru 

odpadów opakowań z różnych materiałów , wprowadzamy osobny odbiór papieru. 

Wprowadzony zostaje odbiór bioodpadów. 

3.  Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą mieć odpowiednią, w stosunku 

do rodzaju gromadzonych w nim odpadów, kolorystykę . W przypadku pojemników nowo 

kupowanych należy stosować kolorystkę zgodnie z zapisami regulaminu. Pojemniki, które 

obecnie znajdują się na terenie nieruchomości , oznakowane zostaną naklejkami  

w odpowiednich kolorach, powierzchni  i opisie, zgodnie z zapisami powyższego 



Rozporządzenia. Wykonanie i rozpowszechnienie tych oznaczeń leżeć będzie po stronie 

gminy.  

 

Wszystkie wprowadzone zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

finansowane będą z budżetu gminy, w zamian za uiszczaną opłatę  za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.  

 

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 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 2 radnych 

Uchwała Nr XXIII.224.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 12-4/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła kierownik Referatu GKiZP Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że w związku z koniecznymi zmianami w systemie 

gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zabierania wybranych  frakcji odpadów   (Dz. U. 2017 poz. 19) takimi jak rodzaje frakcji 

odpadów komunalnych jakie powinny być  zbierane w gospodarstwach domowych, rodzaj  

i oznakowanie poszczególnych pojemników i ich kolorystyka zachodzi konieczność 

wprowadzenia nowej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz nowego podziału 

odpadów selektywnie zbieranych.  

1.  Wprowadzony zostaje nowy podział odpadów selektywnie zbieranych  : 

- odpady z tworzyw sztucznych, metale i wielomateriałowe, 

- papier 

- bioodpady. 

Odpady te odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych. Tworzywa sztuczne oraz 

bioodpady gromadzone będą w pojemnikach, w które wyposażenie nieruchomości leżeć 

będzie po stronie ich właścicieli. Papier natomiast zbierany będzie do worków, w które 

gospodarstwa domowe zaopatrzy gmina. 

2. Częstotliwość odbioru odpadów dostosowana zostaje do nowego systemu zbiórki oraz 

wniosków mieszkańców. Zwiększona zostaje częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych  

w okresie zimowym i zmniejszona w okresie letnim. zmieniona zostaje częstotliwość odbioru 

odpadów opakowań z różnych materiałów, wprowadzamy osobny odbiór papieru oraz 

bioodpadów. Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.  

 

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 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  1 radny 

Uchwała Nr XXIII.225.2017 została podjęta. 
 

 

Ad 12- 5/ 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028, przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że w uchwale NR XXII.213.2017 z dnia 31 marca br. nie 

wprowadzono paragrafu dotyczącego wejścia w życie uchwały. W związku z tym zaistniała 

konieczność uchylenia przedmiotowej uchwały , wszystkie zmiany WPF gminy Biała 

uwzględnione zostały w uchwale podjętej w miesiącu kwietniu. 

 

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 XXIII.226.2017 została podjęta. 
 

 

Ad 12-6/ 

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

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

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 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 2 radnych 

Uchwała Nr XXIII.227.2017 została podjęta. 
 

 

Ad 12 – 7/ 

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 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 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 2 radnych 

Uchwała Nr XXIII.228.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 12-8/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w  dniu 14.04.2017 r. 

UKS White MTB Team Biała złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację projektu 

„Rower i scena” dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Polska INTERREG V-A.  

Łączny koszt zadania wynosi 21 530 EURO. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony, rozpatrzenie wniosków nastąpi do końca maja br. 

Pożyczkę w przedmiotowej uchwale udziela się do kwoty 80.000,00 zł, jednakże w umowie 

zawarta zostanie klauzula, że pożyczka udzielona zostanie do wielkości środków  

z dofinansowania). Pożyczka spłacona zostanie przez UKS White MTB Team Biała  

w momencie uzyskania dofinansowania. W ramach środków z Funduszy Mikroprojektów 

wydatki muszą zostać dokonane, a ich zwrot następuje po rozpatrzeniu wniosku o płatność, 

który składany będzie w drugiej połowie 2017 r. Przewidywany zwrot nastąpi w 2018 r. stąd 

też pożyczka ma charakter długoterminowy. 

W budżecie uwzględniono rozchody w formie pożyczki długoterminowej. 

 

 

Projekt uchwały 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 XXIII.229.2017 została podjęta. 

 

 

 

 

Ad 12-9/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Białej przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w dniu 



11.04.2017 r. OSP Biała złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację projektu 

„Aktywność strażaków gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców” dofinansowanego w ramach 

Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Polska 

INTERREG V-A.  

Łączny koszt zadania wynosi 22 323,76 EURO (około 98.224,54 zł), w tym: 

- dofinansowanie z EFRR - 18.975,19 EURO (83.490,84 zł), 

- środki z budżetu państwa 1.116,19 EURO (4.911,23 zł), 

- wkład własny OSP - 2 232,38 EURO (9.822,47 zł). 

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony, rozpatrzenie wniosków nastąpi do końca maja br. 

Pożyczkę w przedmiotowej uchwale udziela się do kwoty 90.000,00 zł, jednakże w umowie 

zawarta zostanie klauzula, że pożyczka udzielona zostanie do wielkości środków  

z dofinansowania). Pożyczka spłacona zostanie przez OSP Biała w momencie uzyskania 

dofinansowania. W ramach środków z Funduszy Mikroprojektów wydatki muszą zostać 

dokonane, a ich zwrot następuje po rozpatrzeniu wniosku o płatność, który składany będzie  

w drugiej połowie 2017 r. Przewidywany zwrot nastąpi w 2018 r. stąd też pożyczka ma 

charakter długoterminowy. 

W budżecie uwzględniono rozchody w formie pożyczki długoterminowej. 

 

Projekt uchwały 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 XXIII.230.2017 została podjęta. 

 

 

 

Ad 12-10/ 

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji  

w Chrzelicach przedstawił przewodniczący rady Robert Roden. Poinformował, że Sołectwo 

Chrzelice na zebraniu wiejskim w miesiącu lutym bieżącego roku postanowiło nazwać 

Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach imieniem Eryka Murlowskiego.  

To właśnie w tym objekcie Eryk Murlowski uczęszczał do szkoły podstawowej, przez wiele 

lat prowadził działania kulturalne i społeczne tj. reaktywował , szkolił i trenował  sekcję 

monocyklistów przy LZS Chrzelice, sekcję JuJitsu, był liderem lokalnego stowarzyszenia 

Odnowy Wsi Chrzelice. Swoim zaangażowaniem i oddaniem w różnorodne działania 

aktywizujące lokalną i poza lokalną społeczność skutecznie i w bardzo szerokim zakresie 

promował nie tylko Chrzelice , ale przede wszystkim gminę Białą. Eryk Murlowski 

dla społeczności wsi Chrzelice był osobą wybitną, zasłużoną. 

Warto poprzez nazwanie jego imieniem jednego z głównych ośrodków życia lokalnego  

we wsi Chrzelice upamiętnić jego bogatą osobowość i zasługi. 

  



Na podstawie wniosku sołectwa Chrzelice zwracam się z prośbą do Radnych Rady 

Miejskiej o podjęcie uchwały dla upamiętnienia osoby Eryka Murlowkiego poprzez nadanie 

nazwy budynkowi byłej szkoły - WIEJSKIE CENTRUM KULTURY 

I REKREACJI IMIENIEM ERYKA MURLOWSKIEGO W CHRZELICACH. 

Projekt uchwały 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 XXIII.231.2017 została podjęta. 

  

 

Ad 12-11/ 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku  

od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu 

płatności dla inkasentów przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że 

w związku ze złożoną rezygnacją z inkasenta we wsi Grabina zachodzi konieczność 

powołania nowego inkasenta. Proponuje się aby nowym inkasentem została nowo wybrana 

sołtys wsi Grabina Pani Magdalena Sobota.  

 

Projekt uchwały 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 XXIII.232.2017 została podjęta. 

  

 

 

Ad 12-12 

Projekt 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 związku ze złożoną rezygnacją z inkasenta we wsi Grabina zachodzi konieczność 

powołania nowego inkasenta. Proponuje się aby nowym inkasentem została nowo wybrana 

sołtys wsi Grabina Pani Magdalena Sobota. 

 



Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

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 XXIII.233.2017 została podjęta. 

  

  

Ad 11/ 

 

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

 

Ad 12/ 

 

Wolne wnioski: 

Radna Joanna Słowińska zam. Grabina   wnioskowała o naprawę nawierzchni dróg 

powiatowych w całej miejscowości Grabina. Po zimie  deszczowej wiośnie drogi są  

w fatalnym stanie w szczególności odcinek 0,5 km drogi powiatowej Grabina – Otoki.  

 

Radny Robert  Roden – ponowił wnioski zgłoszone w dniu 28.09.2015 r. a dotyczące 

gruntowych remontów dróg w miejscowości Chrzelice – kserokopie wniosków w załączeniu  

Radny Robert Roden – ponownie wnioskował o : 

  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. Wyróżnienie finansowe otrzymała między innymi 

Gostomia za samo złożenie wniosku do projektu współfinansowanego przez Urząd 

Marszałkowski, nawet nie jego realizację, wniosku napisanego przez byłą Panią 

wiceburmistrz Dagmarę Duchnowską dla Gostomi. 

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. Czyż to nie są realne działania w promowaniu Gminy Biała, 

które należy nagrodzić. Deklarację nagradzania właśnie takich działań złożył sam pan 

Burmistrz publicznie w dniu wręczania nagrody pieniężnej pani sołtys Gostomi.  

 owołując się na słowa pana Burmistrza o wyróżnianiu organizacji promujących gminę, 

o nagrodzenie grupy Adamant Dance Studio z Białej za osiągnięte mistrzostwa 

 i wicemistrzostwa Polski  Cheerleaders PFT. Realne owoce ciężkiej pracy, wykute 

wysiłkiem i zaangażowaniem sukcesy, które dodatkowo promują w kraju i za granicą 

gminę Biała należy w szczególny sposób nagrodzić. Zwłaszcza jeżeli chodzi  

o uhonorowanie dzieci i młodzieży oraz osób opiekujących się nimi, którzy swoją 

postawą, pracą dają przykład, że wielkie sukcesy i uznanie można zdobyć trenując  

i angażując się w stosunkowo niewielkiej miejscowości jaką jest Białą, niekoniecznie 

w dużej aglomeracji miejskiej.  

 



Radny Damian Tarnowski – wnioskował o nieodpłatne przekazanie sołectwu Prężyna kostki 

brukowej w ilości 60 
2
m z rozebranych chodników przy ul. Kilińskiego w Białej. Pozyskaną 

kostkę sołectwo chce wykorzystać na ułożenie jej przy świetlicy wiejskiej. Sołectwo Prężyna 

odbierze w/w materiał własnym transportem.  

 

Irena Wotka  sołtys wsi Łącznik – wnioskowała o: 

 położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Reja, oraz przedłużenie tej 

drogi do przystanku autobusowego przy ul. Świerczewskiego. 

 

 kompleksowy remont ul. Fabrycznej w Łączniku. Ulica ta jest droga powiatową. 

Obecny stan  drogi naraża kierowców na kosztowne naprawy samochodów, jak 

również stanowi realne zagrożenie w bezpieczeństwie drogowym.  

 

 kompleksowy remont ul. Świerczewskiego w Łączniku. Ulica ta jest drogą 

wojewódzką. Obecny stan  drogi naraża kierowców na kosztowne naprawy 

samochodów, jak również stanowi realne zagrożenie w bezpieczeństwie drogowym.  

 

 

Alfred Brajer  sołtys wsi Nowa Wieś Prudnicka  – wnioskował o zwrócenie uwagi Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja w Białej aby w trakcie wywozu kontenerów ze szkłem zostało 

również zabrane szkło leżące obok wywożonego kontenera. 

 

Dyrektor ZSP w Łączniku Janusz Siano – wnioskował o : 

 przebudowę sanitariatów na parterze budynku nr  4b przy ul. Fabrycznej w ZSP 

w Łączniku. Szacunkowy koszt to 50 tyś. zł.  W załączeniu decyzja Państwowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Prudniku 

 zmianę poszycia dachu budynku przedszkola w Pogórzu nr 162. Dach notorycznie 

przecieka i dalsze łatanie nie ma sensu . Koszt szacunkowy 30 tyś zł.  

 wykonać ogrodzenie  gminnego placu zabaw przy przedszkolu w Chrzelicach,  

z którego korzystają dzieci. Zadanie pilne do zrealizowania ze względu na 

bezpieczeństwo. 

 

 

Ad 13/ 

 

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

 

 

    Protokołowała                                                                                       Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                                      Robert Roden 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


