
 

Protokół  Nr XXXII.2018 

z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 14 września 2018 r. 

 

 

 Obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Robert Roden,  który stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 11 radnych     

/   stan rady 15 radnych /.Nieobecni; Adrian Harnys, Aneta Hampel, Joanna Słowińska, Maria 

Moszczeńska. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich 

zebranych na sesji : zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu do 

protokołu.  

 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 zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu  komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu czerwcu 2018 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2018 r.  

i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej / druk Nr 1 został przesłany  

w terminie wcześniejszym/ 

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

            2017/2018 . / druk Nr 2/ 

10. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 3/ 

2) zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r.; / druk Nr 4/ 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ; / druk  

Nr 5/ 

4) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała na 2019 r.  

/ druk Nr 6/ 

5) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. / druk Nr 

7/ 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Biała / druk Nr 8/ 

7) upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej / druk Nr 9/ 

8) upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej / druk Nr 10/ 

9) pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza 

Białej / druk Nr 11/ 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski. 



13. Zakończenie. 
 

 

Burmistrz Białej wnioskowała o wykreślenie w pkt 10 ppkt.7  projektu uchwały  w sprawie 

upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej i    

wprowadzenie do porządku obrad  w pkt 10  ppkt 7 projektu uchwały wyrażenia zgody na 

przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „ Wdrażanie strategii 

niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gmin; Głuchołazy, Prudnik, Biała, 

Otmuchów” / druk Nr 9/ 

 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Białej 

„za” było 11 radnych  

„przeciw” nie było 

„ wstrzymujących się „ nie było 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden wnioskował o wprowadzenie w pkt 10 pkt 9 projektu 

uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność 

Burmistrza Białej / druk Nr 11/ 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony przez siebie wniosek 

„za” było 11 radnych  

„przeciw” nie było 

„ wstrzymujących się „ nie było 

 

Wobec zmiany porządku obrad sesji przewodniczący przedstawił  ponownie 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 zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu  komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu czerwcu 2018 r. 

7.  Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2018 r.  

i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej / druk Nr 1 został przesłany  

w terminie wcześniejszym/ 

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

            2017/2018 . / druk Nr 2/ 

10. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 3/ 

2) zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r.; / druk Nr 4/ 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ; / druk  

Nr 5/ 

4) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała na 2019 r. / 

druk Nr 6/ 

5) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek 

samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. / druk Nr 

7/ 



6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Biała / druk Nr 8/ 

7) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego 

projektu pn. „ Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym 

na terenie Gmin; Głuchołazy, Prudnik, Biała, Otmuchów” / druk Nr 9/ 

8) upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej / druk Nr 10/ 

9) pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza 

Białej / druk Nr 11/ 

10) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej/ druk Nr 12/ 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie. 

 

 

Następnie poddał go pod głosowanie powyższy porządek obrad. 

„za”  był 13 radnych  

 „przeciw” nie było 

„ wstrzymujących się „ nie było 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w miesiącu  29 czerwca 2018 r.  został 

przyjęty. 

 

Ad 4/ 

 Burmistrz Białej  przedstawił  informację o pracy Burmistrza Białej w okresie między 

sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad 5/  

Burmistrz Białej   przedstawił  odpowiedzi na zgłoszone wnioski z ostatniej sesji.  

 

Ad 6/ 

Wnioski na wspólnym posiedzeniu nie zostały zgłoszone 

Ad 7/ 

 

Interpelacje i zapytania  zgłosili: 

Interpelacja: 

 

Radny Robert Roden - ponowił interpelację o dostarczenie radnym szczegółowych danych na 

podstawie , których została obliczona taryfa za m
3 

oczyszczenia ścieków w perspektywie 3 lat 

dla Gminy Biała. Poprzednią  interpelację nie wykonano wg złożonej treści. Dane zostały 

dostarczone tylko dla osoby wnoszącej interpelację.  

 

Radny Robert Roden – w związku z zaistniałym problemem stałych opóźnień w dowozie 

dzieci do szkoły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łączniku i rozbieżnymi opiniami 

Gminy , że to do Dyrektora Szkoły należy zgłaszać problemy z tym związane, Dyrektora, 

który twierdzi że stroną jest tylko Gmina nie Dyrektor. Proszę o udzielenie informacji do 



kogo rodzice powinni zgłaszać przypadki nagminnych problemów z dowozem dzieci do 

szkół. 

Radny Robert Roden ponowił interpelację o dostarczenie radnym szczegółowych danych na 

podstawie , których została obliczona taryfa za m
3 

oczyszczenia ścieków w perspektywie 3 lat 

dla Gminy Biała. Poprzednią  interpelację nie wykonano wg złożonej treści. Dane zostały 

dostarczone tylko dla osoby wnoszącej interpelację.  

 

 

Ad 8/ 

 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy Biała za I półrocze  

2018 r. wraz z opinią RIO w Opolu szeroko przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie stanowiska komisji rady 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, która przewodniczyła wspólnemu posiedzeniu 

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej przedstawiła stanowisko dotyczące sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy Biała za I półrocze  2018 r.   

Radni do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag. 

 

 

Ad 9/ 

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

            2017/2018 przedstawiła Podinspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota.  

Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli uwag. 

 

Na obrady przybył radny  Adian Harnys i radna  Aneta Hampel 

Wobec czego w obradach uczestniczy 13 radnych. 

 

 

Przewodniczący Rady  ogłosił 15 min. przerwę.  

 

Ad 10-1/ 

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały  w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w  związku ze zmianą 

terminu realizacji ul. Prudnickiej w Białej przesuwa się równocześnie kwotę kredytu na 

realizację tego zadania na 2019 r.  

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

 

Uchwała Nr XXXII.326.2018 została podjęta. 



Ad 10- 2/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.327.2018 została podjęta. 

 

Ad 10-3/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2018 -2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.328.2018 została podjęta. 

 

 

Ad 10-4/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie  ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Biała na 2019 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że  

w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych stawek kwotowych  

podatków i opłat lokalnych w 2019 r., przeliczono na podstawie art.. 20 ustawy o podatkach i opłatach  

lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług  

konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r.,  

który wyniósł 101,9% (jest to wzrost cen o 1,9%). 

Proponuje się aby stawki podatku od nieruchomości w gminie Biała na 2019 r. wzrosły wg  

podanych w tabeli wartości. Średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 2,5%.  

Skutki finansowe wprowadzenia tych stawek na 2019 r. dają kwotę 82.000 zł. 

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 19 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 4  radnych 

Uchwała Nr XXXII.329.2018 została podjęta. 

 

Ad 10-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach 

organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

przedstawił Burmistrz Białej Edward Plicko. Poinformował, że zgodnie  z art. 12 § 1  ustawy 

z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy , głosowanie   w wyborach  przeprowadza się 

w stałych  i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. 

Obecnie w naszej Gminie utworzonych jest 16 stałych obwodów głosowania. 

Jednocześnie zgodnie z art. 12 §    5  wyżej cytowanej ustawy istnieje obowiązek tworzenia 

tzw. odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej jeżeli w dniu 

wyborów będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców 

prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka 

W przypadku  Domu Pomocy Społecznej w Grabinie liczba wyborców z terenu gminy 

Biała ( czyli ujętych w rejestrze wyborców w tut. Urzędu)   przekracza  15 wyborców 

natomiast w odniesieniu do Szpitala w Białej   prawdopodobnym jest że w dniu wyborów  

będzie przebywało w  tej placówce  co najmniej 15 wyborców z terenu naszej gminy. 

Ponadto w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r ( pismo ZPOW-

531-2/18) obwód odrębny rada powinna utworzyć jeśli w zakładzie leczniczym , domu 

pomocy społecznej w dniu wyborów będzie przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych 

w rejestrze wyborców prowadzonym przez gminy, na obszarze województwa, w którym 

położona jest dana jednostka. 

Stosownie do art. 12 § 10 Kodeksu wyborczego utworzenie odrębnych obwodów 

głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. 

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały  o utworzeniu dwóch obwodów 

odrębnych, tj. w Szpitalu w Białej i DPS w Grabinie. 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.330.2018 została podjęta. 

 



Ad 10-6/ 

Projekt uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała przedstawił Podinspektor ds. 

Gospodarki Nieruchomościami Dawid Scholz. Poinformowała, że Zmiana Uchwały „Nr 

XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała ” jest podyktowana 

koniecznością doprecyzowania zasad wynajmu, dzierżawy, użyczania oraz udostępniania 

nieruchomości. 

Poprzednie brzmienie §19 ust.1  nie określało wprost w jaki sposób przekazuje się 

nieruchomości do dyspozycji: 

„Burmistrz Białej może przekazywać nieruchomości osobom prawnym i osobom 

fizycznym w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz udostępniać na podstawie innych tytułów 

prawnych na okres dłuższy niż 3lata, jeżeli miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

plany inwestycyjne gminy nie przewidują zmiany ich dotychczasowej funkcji lub gdy cele 

inwestycyjne nie będą realizowane w okresie na który opiewa umowa ” 

W związku z tym proponuje się dodać słowa „po przeprowadzeniu przetargu ” po to aby 

jasno określić  procedurę przekazywania nieruchomości przez Burmistrza Białej. Po zmianie 

treść §19 ust.1 przymnie brzmienie: 

„Burmistrz Białej może po przeprowadzeniu przetargu przekazywać nieruchomości 

osobom prawnym i osobom fizycznym w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz udostępniać 

na podstawie innych tytułów prawnych na okres dłuższy niż 3lata, jeżeli miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, plany inwestycyjne gminy nie przewidują zmiany ich dotychczasowej 

funkcji lub gdy cele inwestycyjne nie będą realizowane w okresie na który opiewa umowa ” 

Ponadto proponuje się zmianę w §19 ust.2 to jest mozliwość zawierania umów (dzierżawy, 

najmu) bez obowiązku przetargowego na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego 

najemcy. 

Treść §19 ust.2 przyjmującą brzmienie: 

„ Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, na 

rzecz dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy, gdy po upływie zawartej umowy na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość.” 

Jednocześnie dotychczasowe brzmienie §19 ust.2 oznacza się jako §19 ust.3 : 

„Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustala się w umowie zawieranej 

przez Burmistrza Białej z osobą fizyczną lub prawną ” 

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 



„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.331.2018 została podjęta. 

 

Ad 10-7/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu 

realizacji wspólnego projektu pn. „ Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie 

Południowym na terenie Gmin; Głuchołazy, Prudnik, Biała, Otmuchów” przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarni Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 szczególny nacisk na realizację projektów partnerskich w 

miejsce projektów składanych samodzielnie, gdzie projekty partnerskie na etapie oceny 

merytorycznej otrzymują znaczną ilość punktów mających niejednokrotnie decydujące 

znaczenie na liście rankingowej a tym samym o pozyskaniu dofinansowania lub też nie.  

Mając na względzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

harmonogram naborów projektów w miesiącu listopadzie 2018 r. zgodnie z którym 

planowany jest nabór projektów do poddziałania „Strategie niskoemisyjne w miastach 

subregionalnych” podjęte zostały rozmowy z Gminami: Głuchołazy, Biała oraz Otmuchów 

mające na celu wygenerowanie projektu partnerskiego, który mógłby skutecznie aplikować o 

uzyskanie dofinansowania.  

Przeprowadzone rozmowy doprowadziły do porozumienia Gmin: Prudnik, Głuchołazy, Biała 

oraz Otmuchów, którzy to partnerzy rozpoczęli prace związane z przygotowaniem projektu 

pt. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym”.  

Planowany do opracowania projekt swoim zakresem rzeczowym w odniesieniu do Gminy 

Biała dotyczyć będzie budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy.   

Uchwała stanowić będzie jeden z obowiązkowych załączników do projektu oraz stanowić 

będzie podstawę do zawarcia z wszystkimi partnerami projektu stosownych umów i 

porozumień związanych z przygotowaniem projektu jak też i jego realizacją w przypadku 

uzyskania przez niego dofinansowania. 

Podobnej treści uchwały zostaną podjęte przez Gminy: Głuchołazy, Prudnik oraz Otmuchów 

a Gmina Głuchołazy w wyniku przeprowadzonych uzgodnień pełnić będzie rolę lidera 

projektu.          

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu w drodze głosowania nie  przyjęły projektu 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. 

 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

Uchwała Nr XXXI.332.2018  została  podjęta. 

 

 

Ad 10-8/ 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie 

administracji publicznej przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw pomocy społecznej 



Jadwiga Małota. Poinformowała, że na mocy art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym 

Rada Gminy  może upoważnić do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej organ jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 w tym organy jednostek organizacyjnych. 

Niniejsza uchwała wynika z zapisów ww. ustawy oraz art. 52 ust.15  ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych i uchwały Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.  

W związku z tym, iz dyrektor przedszkola dysponuje dokumentacją dotycząca korzystania 

dziecka z wychowania przedszkolnego zasadnym jest aby to właśnie dyrektor dokonywał 

czynności administracyjnych w przedmiotowej sprawie. 

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.333.2018 została podjęta. 

 

Ad 10-9/ 

 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej przedstawił 

Przewodniczący rady. Poinformował, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Białej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,   

Departament Organizacyjno - Administracyjny wpłynęła skarga  na działalność Burmistrza 

Białej. Z informacji posiadanych przez Urząd Miejski w Białej wynika, że w rejestrze 

mieszkańców osoba skarżąca nie jest zameldowana na ternie gminy Biała, oraz ze  względu 

na brak adresu skarżącej,  skarga ta została zakwalifikowana jako skarga anonimowa. 

 Warunki formalne, jakie powinna zawierać skarga w rozumieniu art.227 k.p.a. 

określa rozporządzenie Rady Ministra z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ), wydane na 

podstawie art. art.226 k.p.a.     

Zgodnie z § 8 ust.1 w/w rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska 

(nazwy)  oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

Zgodnie z brzmieniem art.229 pkt.3 k.p.a. organem właściwy do rozpatrzenia skargi 

dotyczącej działalności burmistrza jest rada gminy. Zgodnie z art.237 § 1 k.p.a. organ 

właściwy do załatwienia skargi powinień załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w ciągu miesiąca. Termin określony w art. 237 k.p.a. nie dotyczy skargi, która z uwagi na 

braki nieusuwalne została pozostawiona bez rozpoznania, a rada jedynie stwierdza ten fakt.       

 

 

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.335.2018 została podjęta. 

 

Ad 10-10/ 

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na 

działalność Burmistrza Białej przedstawił Przewodniczący Rady. Poinformował, że w dniu 1 

sierpnia 2018 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej za pośrenictwem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,   Departament Organizacyjno - 

Administracyjny wpłynęła skarga  na działalnośc Burmistrza Białej. Z informacji posiadanych 

przez Urząd Miejski w Białej wynika,że w rejestrze mieszkańców osoba skarżąca nie jest 

zameldowana na ternie gminy Biała, oraz ze  względu na brak adresu skarżącej,  skarga ta 

została zakwalifikowana jako skarga anonimowa. 

 Warunki formalne, jakie powinna zawierać skarga w rozumieniu art.227 k.p.a. 

określa rozporządzenie Rady Ministra z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ), wydane na 

podstawie art. art.226 k.p.a.     

Zgodnie z § 8 ust.1 w/w rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierajce imienia i nazwiska 

(nazwy)  oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

Zgodnie z brzmieniem art.229 pkt.3 k.p.a. organem właściwy do rozpatrzenia skargi 

dotyczącej działalności burmistrza jest rada gminy. Zgodnie z art.237 § 1 k.p.a. organ 

właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w ciągu miesiąca. Termin określony w art. 237 k.p.a. nie dotyczy skargi, która z uwagi na 

braki nieusuwalne została pozostawiona bez rozpoznania, a rada jedynie stwierdza ten fakt.       

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 13 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXI.334.2018 została podjęta. 

 

Ad 11/ 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Białej Edward Plicko 

- w sprawie pozyskania frezowiny wyjaśnił, iż w momencie pozyskania frezowiny zostanie 

ona rozdysponowana na wskazane miejsca wg.  zapotrzebowania.  

- realizacja dowozu dzieci do szkół należy do zadań dyrektora szkoły.  

 

 

 

Ad 12/ 

 



Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Damian Tarnowski  wnioskował  o uprzątniecie z drogi powiatowej oraz z pobocza tej 

drogi naniesionego żwiru, piasku w miejscowości Miłowice przy posesji nr 22. W/ w żwir 

naniesiony jest na łuku drogi, co stanowi zagrożenie dla kierowców jadących tą drogą.” 

 

Radny Damian Tarnowski – wnioskował o: 

 przestawienie znaku drogowego A-7 na drodze gminnej w miejscowości Kolnowice 

na wysokości posesji 10( obecnie usytuowany). Znak powinien znajdować się  bliżej 

skrzyżowania z drogą powiatową, gdyż obecnie jest   ustawiony przed jedną z dróg 

gminnych. Kierowcy wyjeżdżający z tej drogi nie widzą w/w znaku. 

 remont podłogi na sali w świetlicy wiejskiej w Kolnowicach. Podłoga ta jest zgnita- 

pozapadała się. W chwili obecnej pomieszczenie to nie nadaje się do użytku. Nie ma 

możliwości jako sołtys przeprowadzenia zebrania lub organizacji innych imprez 

integracyjnych. 

 Przegląd przewodów dymowych oraz wentylacyjnych w świetlicy wiejskiej  

w Kolnowicach. 

 o gwarancyjne naprawienie wpustu drogowego w Kolnowicach przy posesji 22.   

 

  

Radny Robert Roden – wnioskował o: 

 w związku z licznymi robotami drogowymi w mieście Biała wnioskuję o zwiększenie 

nadzoru przy właściwym oznakowaniu robót drogowych, gdyż oznakowanie robót 

drogowych jest niewłaściwe. 

 Stosowne nagrodzenie działań promocji Gminy Biała przez miejscowość Pogórze, w 

związku z sukcesem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Pogórze oraz Sołectwa Pogórze za 

zdobycia III miejsca w konkursie najlepszy projekt Piękna Wieś Opolska. Nagrodzona 

została miejscowość Gostomia za wyróżnienie. 

  

Radna Lidia Cziomer – wnioskowała o wyrównanie wjazdu na most na drodze gminnej na 

młynówce w Radostyni, gdyż wgłębienia i ubytki są coraz większe i stanowią zagrożenie dla 

jednośladów, jak również mogą spowodować uszkodzenie pojazdów. 

 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla w Białej Katarzyna Dragańczyk   złożyła wniosek 

następującej treści: 

„ nawiązując do naszego wcześniejszego wniosku, w odpowiedzi na który zapewniono nas  

o podjęciu decyzji o utwardzeniu ulicy Ogrodowej, wnosimy o realizację wyżej 

wymienionego przedsięwzięcia przed zbliżającym się świętem Wszystkich  Świętych. 

 Mieszkańcy obawiają się, że po raz kolejny odwiedzenie grobów bliskich będzie 

wiązało się z kompromitacją miasta przed gośćmi, brodzeniem w błocie i nerwami 

związanymi z niemożnością dojazdu na cmentarz wózkami dziecięcymi czy inwalidzkimi. 

Prośby o utwardzenie tej drogi powtarzają się ze strony mieszkańców stale, od wielu lat  

i mamy nadzieję , że zostaną w końcu wysłuchane.  

 

Sołtys wsi Grabina Magdalena Sobota  wnioskowała o: 

1. o przegląd słupów energetycznych, ich ewentualną wymianę, gdyż większość z nich 

jat stara i spróchniała. 

2. „ wnioskuję o przegląd wysokości na jakiej wiszą kable telefoniczne. W ostatnim roku 

kilkakrotnie zostały zerwane linie telefoniczne oraz przewrócone słupy telefoniczne. 

Kable wiszą zbyt nisko, co utrudnia przejazd maszyn rolniczych. 

 



Sołtys wsi Olbrachcice Jan Smiatek podziękował wszystkim za udział w dożynkach. 

Szczególnie podziękował wszystkim, którzy pomogli w przeddzień dożynek w oczyszczeniu 

wsi po ulewie.  

 

Burmistrz Białej złożył słowa podziękowania dla radnej Pani Joanny Słowińskiej w związku z 

wygaśnięciem mandatu. 

 

Przewodniczący Rady Robert poinformował, że w związku z prowadzonymi pracami 

dotyczącymi rewitalizacji miasta Białej, przedsiębiorcy z ul. Krótkiej zwrócili się do mnie 

jako przewodniczącego w związku z tym że rada jest władna do finasowania wejść do 

butików. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii? 

 

Burmistrz Białej poinformował, że w tej sprawie już przeprowadził rozmowy w w/w kwestii. 

 

Sołtys wsi Chrzelice Grażyna Dolak zwróciła uwagę o brak przepływu informacji z LGD do 

Stowarzyzeń. 

 

Ad 13/ 

 

Przewodniczący zamknął  obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                         Robert Roden 
 

 

 

 

 


