
Protokół  Nr XXXII/2014 

z Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 12 września  2014 r. 

 

 

  Obrady XXXII  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. 12
45

. 

 

 Ad 2/ 

 Przewodniczący rady przedstawił porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Biała    / druk Nr 1/ 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi 

Olbrachcice / druk Nr 2/ 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz- Gostomia – 

Solec   / druk Nr 3/ 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – 

Rostkowice- Wilków / druk Nr 4/ 

8.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014r. i o  

      kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej.  

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

      2013/2014 i przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015/ druk Nr 5/ 

10. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

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

            Biała na lata 2014-2028 / druk Nr 6/ 

2) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2014 rok / druk Nr 7/ 

3) udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Centrum Kultury w Białej / druk Nr 

8/ 

4) 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,/ druk Nr 9/ 

5) przyjęcia projektu herbu, flagi i  pieczęci Gminy Biała oraz Chorągwi miasta Białej / druk 

Nr 10/ 

6) zmian do Statutu Gminy Biała / druk Nr 11/ 

7) utworzenia w Gminie Biała odrębnych odwodów głosowania w wyborach do organów 

jednostek samorządu terytorialnego , zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. / druk Nr 

12/ 



8) dostosowania nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej do stanu faktycznego/ druk 

Nr 13/ 

9)  zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, 

sportowe lub w zakresie kultury w gminie Biała./ druk Nr 14/ 

10) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej/ druk Nr 15/ 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13.  Zakończenie.                                                                                                     

 

      Zastępca Burmistrza Białej Karina Grelich – Deszczka wnioskowała o zmiany do porządku 

obrad a  mianowicie w pkt. 7 ppk1 1 uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała    / druk Nr 1/przenieść za projektami uchwał 

zmieniającymi  uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych., oraz w pkt 10 dodać ppkt 11 tj. podjęcie 

uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso / druk Nr 16/ 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany, które zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

Następnie ponownie przedstawił porządek obrad: 

  

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi 

Olbrachcice / druk Nr 2/ 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz- Gostomia – 

Solec   / druk Nr 3/ 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – 

Rostkowice- Wilków / druk Nr 4/ 

4) uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Biała    / druk Nr 1/ 

8.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014r. i o  

      kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej.  

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

      2013/2014 i przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015/ druk Nr 5/ 

10. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

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

a. Biała na lata 2014-2028 / druk Nr 6/ 

2) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2014 rok / druk Nr 7/ 

3) udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Centrum Kultury w Białej / druk Nr 

8/ 



4) 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,/ druk Nr 9/ 

5) przyjęcia projektu herbu, flagi i  pieczęci Gminy Biała oraz Chorągwi miasta Białej / druk 

Nr 10/ 

6) zmian do Statutu Gminy Biała / druk Nr 11/ 

7) utworzenia w Gminie Biała odrębnych odwodów głosowania w wyborach do organów 

jednostek samorządu terytorialnego , zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. / druk Nr 

12/ 

8) dostosowania nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej do stanu faktycznego/ druk 

Nr 13/ 

9)  zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, 

sportowe lub w zakresie kultury w gminie Biała./ druk Nr 14/ 

10) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej/ druk Nr 15/ 

11) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso / druk Nr 16/ 

11.Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie.                                                                                                     

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu  27 czerwca  2014r. został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

Zastępca Burmistrza Karina Grelich – Deszczka  przedstawiła  informację o pracy 

Burmistrza  w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

      Ad 5/ 

Zastępca Burmistrza Karina Grelich – Deszczka przedstawiła odpowiedzi na wnioski  

zgłoszone na poprzedniej sesji.  

 

Ad 6/ 

Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7- 1/ 

Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała 

oraz wsi Olbrachcice  przedstawiła Inspektor ds. planowania przestrzennego pani Grażyna 

Samitowska oraz architekt z pracowni DDD Pani Magdalena Czechowska.   Poinformowały, że 

przedstawione uzasadnienie jest takie same do wszystkich trzech projektów uchwał zamierających  

uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice ,  na gruntach wsi 

Krobusz- Gostomia – Solec oraz na  gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice- Wilków. 



Zaznaczyła  że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktem prawa 

miejscowego, do ustanowienia których uprawnia Radę Miejską w Białej ustawa z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 

647 z późn. zm.). 

Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na wyżej wymienionych gruntach przyjęte zostały  uchwałami  Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r., jest zakończeniem procedury planistycznej 

sporządzania zmiany planu, podjętej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej W Białej z dnia 

15 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta 

BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE, na gruntach wsi Krobusz- Gostomia – Solec oraz na   gruntach 

wsi Browiniec Polski – Rostkowice- Wilków. 

Uzasadnienie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów lokalizacji farm wiatrowych  w zakresie zmiany stawek procentowych służących do 

obliczania renty planistycznej stanowi interes ekonomiczny Gminy. Renta planistyczna jest 

jednorazową opłatą pobieraną przez Burmistrza w przypadku zbycia nieruchomości objętej 

planem miejscowym. Pobiera się ją tylko wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego wartość danej nieruchomości wzrosła. Renta planistyczna obliczana jest od różnicy 

wartości nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego oraz wartości tej nieruchomości 

w dniu sprzedaży i nie może być wyższe niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. W związku 

z sytuacją ekonomiczną oraz tendencją do nakładania na samorządy nowych obciążeń 

finansowych konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł przychodów Gminy. Obowiązujące 

stawki procentowe w innych gminach są znacznie wyższe. Dla przykładu w Gminach Prudnik, 

Głogówek czy też Głuchołazy dla części terenów objętych planem obowiązują stawki 

maksymalne tj. 30 %, co czyni zasadną zmianę stawek procentowych i podjęcie przedmiotowej 

uchwały. 

Procedura sporządzenia przedmiotowej zmiany planu przeprowadzona została zgodnie z treścią 

art. 17 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie 

z procedurą planistyczną, w lokalnej gazecie ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji 

farm wiatroychj. Na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz na stronach internetowych 

(http://bip.biala.gmina.pl/) zamieszczono obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ww. 

planów. 

Działając zgodnie z art. 48 ust. 4, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu 

(pismo nr WOOŚ.411.1.9.2014.MH z dnia 08.04.2014r.) oraz Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Prudniku (pismo nr NZ/JK-H-4321-3/14 z dnia 15.04.2014 r.), 

Burmistrz Białej odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm 

wiatrowuych Zmiana ww. planów obejmuje bowiem niewielką modyfikację ustaleń wyłącznie 

w zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę pobieraną przez 

Burmistrza w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w zawiązku z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ukazało się dnia 28.05.2014 r. 



Opracowany projekt zmiany planu, w dostosowaniu do wymagań ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeń wykonawczych i pozostałych przepisów 

odrębnych, został poddany procedurze opiniowania i uzgadniania. 

W prasie miejscowej oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego dnia 9 lipca 2014r. 

ukazało się ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych. Na tablicy informacyjnej 

Urzędu oraz na stronach internetowych (http://bip.biala.gmina.pl/) zamieszczono również 

obwieszczenie o wyłożeniu w/w. miejscowych  planów. 

Projekty zmiany planów zostały wyłożone do publicznego wglądu w okresie od 18.07.2014 do 

18.08.2014r. W ramach wyłożenia w dniu 22 lipca 2014r. przeprowadzona została publiczna 

dyskusja nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. W terminie określonym w ogłoszeniu i 

obwieszczeniach dotyczącym składania uwag (który upłynął z dniem 1 września 2014r.) 

nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zmiany planu. 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska 

w Białej podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta 

BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE,  na gruntach wsi Krobusz- Gostomia – Solec oraz na  gruntach 

wsi Browiniec Polski – Rostkowice- Wilków  stwierdza także, iż nie narusza ona ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała. 

Ze względu na fakt, iż zmiana planu dotyczy wyłącznie części tekstowej w zakresie zmiany 

stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę pobieraną przez Burmistrza 

w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w zawiązku z uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w żaden sposób nie zmienia ustaleń planu 

wyrażonych w części graficznej, do niniejszych uchwał nie załączono rysunku planu 

wprowadzając informację, iż załącznik nr 1 do uchwał  Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 

2010 r., stanowiący rysunek planu pozostaje bez zmian. 

Zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada 

Miejska w Białej podejmuje również rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie 

planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 

o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Podkreśla się, że procedura planistyczna sporządzania zmiany planu została przeprowadzona 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

a projekt zmiany planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia, mogąc 

stanowić prawo miejscowe w rozumieniu art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu uchwały. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i stwierdzili , że zgodnie 

z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE,  nie narusza  

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXXII.360.2014 została podjęta. 



 

 

 

 

Ad 7-2/ 

Uzasadnienia  do projektu uchwały  zmieniającego  uchwałę    w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na 

gruntach wsi Krobusz- Gostomia – Solec zostało przedstawione wcześniej.    

 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu uchwały. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i stwierdzili , że zgodnie 

z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach na gruntach wsi Krobusz- Gostomia – Solec  nie narusza  

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXXII.361.2014 została podjęta. 

 

Ad 7-3/ 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego  uchwałę w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na 

gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice- Wilków zostało przedstawione w pkt 7-1 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu uchwały. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i stwierdzili , że zgodnie 

z art. 20 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach na gruntach wsi Krobusz- Gostomia – Solec  nie narusza  

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXXII.362.2014 została podjęta. 

 

Ad 7-4/  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała  przedstawiła architekt urbanista Pani Maria 

Oleszczuk. Poinformowała, że zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biała, przyjętego uchwałą nr XX/235/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

28 listopada 2008r., została podjęta na podstawie uchwały Nr XIII.165.2012 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała. Zmiany studium dokonano głównie 

w zakresie: 

1) uwarunkowań i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochrony środowiska 

i krajobrazu kulturowego; 



2) zasad rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami; 

3) granic i zasad ochrony ustanowionych stref ochronnych od ujęć wód podziemnych; 

4) zasad rozwoju obiektów energetyki odnawialnej, w tym wyznaczono nowe tereny 

przeznaczone pod lokalizację obiektów energetyki słonecznej, biogazownie rolnicze oraz farmę 

wiatrową; 

5)  wyznaczenia stref ochronnych dla ujętych w studium farm wiatrowych, związanych 

z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów; 

6) przeznaczenia gruntów we wsi Pogórze, Chrzelice i Biała pod usługi oraz różnorodną 

aktywność gospodarczą; 

7) złożonych wniosków do zmiany studium. 

Prace nad projektem dokumentu rozpoczęto w czerwcu 2012 roku ogłaszając i obwieszczając 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium dla obszaru położonego w granicach 

administracyjnych gminy. W ustalonym w ogłoszeniach i obwieszczeniach terminie  do 20 lipca 

2012 roku wpłynęły wnioski od organów opiniujących i uzgadniających projekt dokumentu, 

o których mowa w art. 11 pkt 5-6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz dwa wnioski od osób fizycznych. Jeden z wniosków, dot. gruntów wsi Chrzelice, został 

rozpatrzony negatywnie, a drugi nie naruszał ustaleń studium ale wymagał dokonania zmiany 

obowiązującego studium. Jednocześnie zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu dot. 

oceny oddziaływania projektu zmiany studium na środowisko,  zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2008.199.1227). 

Projekt zmiany studium uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia, zgodnie z art. 11 pkt 5-6 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wymagane art. 54 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Prudniku (postanowienie Nr NZ/IK-H-4321-6/13 z dnia 14.05.2013 r.) i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr WOOŚ.410.64.2013.KM z dnia 15.05.2013r. 

oraz pismo nr WOOŚ.410.86.2013.KM z dnia 27.06.2013r.). 

Projekt zmiany studium został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 15 lipca do 13 sierpnia 2013 roku. Dyskusja publiczna 

nad przyjętym w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbyła się dnia 22 lipca 2013 roku. 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

publicznego wglądu, a także po zakończeniu okresu wyłożenia do dnia 3 września 2013 roku, 

osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wniosły 

trzynaście uwag, w tym 12 uwag (o jednakowej treści) wnieśli mieszkańcy gminy oraz jedna 

uwaga od firmy zainteresowanej budową farmy wiatrowej na obszarze gminy. Uwagi złożone do 

projektu zmiany studium w części zostały odrzucone przez Burmistrza Białej, a w części 

uwzględnione. Pozytywny sposób rozpatrzenia uwag przyczynił się do powtórzenia procedury 

planistycznej prac nad zmianą studium. Ponowiono ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do 

sporządzenia dokumentu oraz ponownie zbierano wnioski w dniach od 13 września 2013 r. do 

07 października 2013 roku. Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej złożyły łącznie 27 wniosków. Wnioski dotyczyły przeznaczenia nowych 

terenów pod zabudowę oraz lokalizacji farm wiatrowych, dla których obowiązują plany 

miejscowe i wskazanych w zmianie studium nowych terenów pod farmy wiatrowe. Niektóre 

wnioski zostały uwzględnione w projekcie zmiany studium. 



Projekt zmiany studium uzyskał ponownie pozytywne uzgodnienia i opinie, w tym pozytywną 

opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku (postanowienie Nr NZ/IK-

H-4321-6/14 z dnia 23.05.2014r.) oraz pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu (pismo nr WOOŚ.410.73.2014.KM z dnia 02.06.2014r.). 

Powtórnie wyłożono projekt zmiany studium do publicznego wglądu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 25 czerwca do 25 lipca 2014 roku. Dyskusja publiczna 

nad przyjętym w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła się dnia 18 lipca 2014 roku. 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

publicznego wglądu, a także po zakończeniu okresu wyłożenia do dnia 18 sierpnia 2014 roku, 

osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie 

wniosły żadnych uwag. Żadna z zainteresowanych stron nie brała także udziału w dyskusji 

publicznej. 

Prognoza oddziaływania projektu zmiany studium na środowisko była sporządzona w pełnym 

zakresie, określonym w art. 51 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 r.  poz. 1235) oraz równolegle 

z projektem zmiany studium. Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany studium uznano za 

korzystne dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, krajobrazu kulturowego oraz ochrony 

przyrody. W ustaleniach zmiany studium nie występują zapisy, które wpływałyby w istotny 

sposób negatywnie na cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Obszary 

wiejskie gminy Biała położone są peryferyjnie w stosunku do obszarów mających znaczenie 

międzynarodowe i krajowe w ochronie środowiska. niemniej obszary takie zidentyfikowano 

i przedstawiono – OChK Bory Niemodlińskie, RP Jeleni Dwór, tereny rozwoju OZE i GZWP. 

W zasięgu oddziaływania zmiany studium nie stwierdzono występowania istniejących 

i projektowanych obszarów Natura 2000. Występujący najbliżej projektowany obszar SOO Góry 

Opawskie jest chroniony przed antropopresją z obszaru gminy. Projekt zmiany studium 

nie narusza ustalonych w obowiązującym studium rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, z tego względu, że nie przewiduje się istotnych negatywnych 

oddziaływań w tym zakresie. 

Zmiany wprowadzone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biała należy uznać za korzystne. Regulują one precyzyjnie zasady rozwoju 

i sytuowania odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy, zapewniając jednocześnie ochronę 

środowiska i ludzi, a także zaspokajają potrzeby mieszkańców gminy w zakresie ich potrzeb 

inwestycyjnych. 

Postanowienia zmiany studium są wiążące dla Rady Gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych, nie są natomiast adresowane ani też bezpośrednio nie kształtują sytuacji prawnej 

innych podmiotów. Skonkretyzowane działania dot. polityki przestrzennej w zakresie sytuowania 

farm wiatrowych, w zmianie studium, powinny być formułowane i realizowane w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu uchwały. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13 radnych 

„ Przeciw” nie było 



„ Wstrzymujących się” 1 radny 

Uchwała Nr XXXII.359.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 8/ 

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014r. i o  

      kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Ad 9/ 

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

      2013/2014 i przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015 

przedstawiła Podinspektor ds. oświaty Jadwiga Małota. Do przedstawionej informacji nie 

wniesiono uwag i zapytań. 

 

Ad 10-1/ 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu uchwały. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr XXXII.363.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 10-2/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014rok przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje nie wniosły uwag do powyższego projektu uchwały. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr XXXII.364.2014  została podjęta. 

 

 

Ad 10-3/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Centrum 

Kultury w Białej  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że W dniu 27 

sierpnia 2014 r.  Gminne Centrum Kultury w Białej zawarło trzy umowy na dofinansowanie zadań 

w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

1) „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii” w kwocie 25.000,00 zł; 



2) „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Grabinie” w kwocie 25.000,00 zł; 

3) „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Chrzelicach” w kwocie 24.433 zł;  

Wkład własny gminy przekazany zostanie dla GCK w formie dotacji na realizację zadań 

inwestycyjnych, natomiast kwota dofinansowanie ze środków UE przekazana zostanie w formie 

pożyczki długoterminowej. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu przez GCK w Białej 

dofinansowania, zwrot planowany jest w 2015 r. Organem uprawnionym do udzielenia pożyczki 

długoterminowej (tj. przekraczającej poza rok budżetowy) jest Rada Miejska.  

W budżecie gminy Biała w 2014 r. uwzględnione zostały rozchody, które przeznaczone zostaną na 

udzielenie pożyczki, o której mowa w uchwale.  

  

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.365.2014 została podjęta. 

 

Ad 10-4/ 

 

Projekt uchwały 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 z powstaniem 

nowego sołectwa Przedmieście na terenie gminy Biała, dokonuje się odpowiednich zmian w 

uchwale dotyczącej poboru inkasa podatków na terenie gminy. Mając na uwadze liczne zmiany 

dokonane w pierwotnej uchwale proponuje się podjęcie nowej uchwały, z równoczesnym 

uchyleniem poprzedniej z wprowadzonymi zmianami.  

Zmiana uchwały wiąże się z wprowadzeniem do wykazu sołectw nowego sołectwa Przemieście ze 

wskazaniem inkasenta Pani Anny Solloch, pozostała treść uchwały pozostaje nie zmieniona. 

 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.366.2014 została podjęta. 

 

Ad 10-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi i  pieczęci Gminy Biała oraz 

Chorągwi miasta Białej przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że Herb 

Gminy Biała – jego opis i odzwierciedlenie plastyczne w różnych opracowaniach, 

wydawnictwach jest zróżnicowany. 



Odmienność jego poszczególnych wersji polega m.in. na: różnym układzie kolorystycznym pół na 

tarczy, umieszczaniu bądź nie krat w bramie wieży, występowaniu bądź nie gzymsu na murze 

ceglanym, różnej wysokości muru , różnym wyglądzie podków na tarczy. 

 

Temat rozbieżności w wyglądzie herbu podnoszony był przez radnych. Dogłębniej również 

analizowany był podczas opracowywania w 2012 roku projektu nowego Statutu Gminy Biała 

.Trudno było ustalić jaka jest poprawna jego wersja i jaki wzór winien znaleźć się w załączniku do 

Statutu Gminy, jako wzór oficjalny. 

Aby temat herbu został ostatecznie wyjaśniony podjęto działania w kierunku rozpoczęcia 

procedury ustalenia herbu Gminy Biała, i innych gminnych symboli samorządowych, stosownie 

do obowiązujących regulacji w tym zakresie. 

Tak więc obecny herb ( określony w załączniku do Statutu Gminy) musi zostać skonfrontowany 

z źródłami historycznymi, a następnie ustalony zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii. 

Prace zostały rozpoczęte przez nawiązanie współpracy z Panem dr Markiem Wójcikiem – 

historykiem – heraldykiem z Uniwersytetu Wrocławskiego , któremu następnie zlecono 

opracowanie ekspertyzy historyczno- heraldycznej w odniesieniu do symboli samorządowych 

Gminy Biała ( projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała). W oparciu o tę ekspertyzę 

opracowanie projektu plastycznego zostało zlecone Pani dr Barbarze Widłak – plastykowi 

z Krakowa, jako osobie współpracującej z Panem M. Wójcikiem. 

Procedurę prawną ustalenia symboli samorządowych reguluje ustawa z dnia 

21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Zgodnie z art. 3 tej ustawy jednostki samorządu 

terytorialnego mogą ustanawiać , w drodze uchwały organu stanowiącego, własne herby, flagi, 

emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory tych symboli ustanawiane są w zgodzie 

z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Wzory symboli wymagają 

zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną działającą obecnie przy Ministrze Administracji 

i Cyfryzacji. 

Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały zawiera 4 załączniki określające: 

1) wzór herbu Gminy Biała, 

2) wzór flagi Gminy Biała, 

3) wzory pieczęci Gminy Biała 

4) wzór chorągwi miasta ( chorągiew może posiadać tylko miasto) 

Opracowany i przedkładany projekt herbu nie wprowadza zasadniczo nowego wzoru herbu, 

wcześniej wątpliwe detale herbu zostały określone już poprawnie według dostępnych źródeł 

historycznych. 

Zaakceptowane przez Wysoką Radę w/w wzory zostaną przesłane ( wraz z ekspertyzą 

historyczno-heraldyczną i weksylologiczną) do Ministra Administracji i Cyfryzacji, do 

zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rada Miejska w Białej podejmie uchwałę 

ustalającą herb, flagę, pieczęcie Gminy Biała oraz chorągiew Białej. 

Dalsze uzasadnienie – merytoryczne do przedkładanych wzorów symboli samorządowych 

Gminy Biała, stanowi Ekspertyza historyczno- heraldyczna i weksylologiczna opracowana przez 

Pana dr. M. Wójcika., który również był obecny na sesji i dokładnie również przybliżył temat 

heraldyki. 

 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 



„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.367.2014 została podjęta. 

  

 

Ad 10-6/ 

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

Grażyna Biały. Poinformowała,  że w związku z przekształceniem Osiedla Nr 2 w Białej 

w sołectwo "Przedmieście" w Białej dostosowuje się powyższą zmianę do zapisów w statucie 

Gminy Biała w § 9 ust 1 oraz załączniku Nr 4 do statutu. 

Również w związku z podjęciem w dniu 16 kwietnia 2014r. nowej uchwały w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała dostosowuje się zmianę 

w zapisach statutu w § 10 ust. 1 pkt. 2. 

 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.368.2014 została podjęta. 

  

Ad 10-7/ 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych odwodów głosowania w 

wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego , zarządzonych na dzień 16 listopada 

2014r. przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że zgodnie 

z art. 12 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy , w wyborach głosowanie 

przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. 

Obecnie w naszej Gminie utworzonych jest 16 stałych obwodów głosowania. 

Ponadto 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 prawdopodobnym jest że w dniu wyborów będzie przebywało w tej placówce co 

najmniej 15 wyborców z terenu naszej gminy. 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 



„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.369.2014 została podjęta. 

  

Ad 10-8/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  dostosowania nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej 

do stanu faktycznego przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że uchwałą 

Nr XV.191.2012  Rady Miejskiej w Białej  z dnia 3 sierpnia 2012 r.  dokonano podziału Gminy 

Biała na stałe obwody głosowania , ustalając ich numery , granice i siedziby obwodowych komisji 

wyborczych.   

W uchwale tej   na siedzibę  Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Białej wyznaczono  Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury.  Nazwa tej jednostki  uległa zmianie na : Gminne Centrum Kultury i 

dlatego zachodzi konieczność dostosowania nazwy siedziby komisji wyborczej do stanu 

faktycznego. 

 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.370.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 10-9/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne 

osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury w gminie Biała przedstawiła 

Podinspektor ds. oświaty Jadwiga Małota . Poinformowała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a 

ustawy o samorządzie gminnym -do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 

uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. W związku ze zmianami 

regulaminu przeprowadzania konkursów przedmiotowych, regulującymi zasady uzyskania tytułu 

finalisty i laureata na szczeblu wojewódzkim przedkłada się projekt uchwały zmieniający warunki 

jakie musi spełnić uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, aby otrzymać stypendium w formie 

jednorazowej nagrody pieniężnej. Ponadto zmieniono kwotę stypendium z 1 200zł. na 1 500zł.  

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.371.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 10-10/ 



 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej 

przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek.  

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.372.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 10-11/ 

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że W dniu 4 września 2014 r. wpłynęło do tut. urzędu pismo Pani Joanny 

Rybotyckiej - inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie odpadami - w sprawie rezygnacji z 

pełnionej funkcji inkasenta. Równoczesne uzgodnione zostało z sołtysem wsi Śmicz, że funkcję tą 

przejmie Pani Katarzyna Peszel, która wyraziła wolę pełnienia tej funkcji. 

Mając powyższe na uwadze dokonuje się stosownych zmian w uchwale, która wyznacza 

inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXII.373.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 14/  

 

Odpowiedzi na interpelacje nie zostały udzielone , gdyż nie zgłoszono interpelacji. 

 

 

Ad 15/ 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

 

Radna Lidia Cziomer  wnioskowała o położenie rur i wykonanie studzienki przy posesji 123 w 

miejscowości Radostynia gdyż rów, który biegnie wzdłuż drogi powiatowej jest systematycznie  

zamulany. 



Radny Jacek Czerwiński   wnioskował o wykonanie oświetlenia płyty boiska sportowego do 

piłki nożnej na stadionie w Białej. Wnioskowane  oświetlenie jest koniecznie potrzebne celem 

prowadzenia treningów w okresie jesiennym i wiosennym dla wszystkich sekcji piłki nożnej przy 

klubie Polonia w Białej.    
Radny Joachim Kosz poparł wniosek radnego Jacka Czerwińskiego.  

 
Radny Jan Malek  złożył wnioski  następującej treści: 

 „Do kogo lub do jakiego  referatu należy zgłaszać sytuacje kryzysowe np. zalania 

budynków nieprzejezdność dróg gminnych spowodowane ulewami deszczu. Ostatnie 

ulewy 30 sierpnia 2014r. spowodowały zalanie posesji i zabłocenie drogi gminnej. W 

związku z tym mieszkańcy interweniowali w Urzędzie miejskim i nie można było znaleźć  

referatu który byłby władny podjąć decyzje  w kierunku pomocy mieszkańcom”.                                      

  

 

 „ Proszę o podjęcie decyzji odnośnie rozbiórki  przystanku autobusowego pod którym 

podczas budowy zostały zamontowane trzy rury  o przekroju 30 zamiast jednej o przekroju 

100. Ten błąd wykonawczy jest powodem zalewania dwóch posesji podczas obfitych 

opadów. Wody opadowe niosą z sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia co powoduje  

niedrożność kręgów o przekroju 30.” 
 
Następnie Radny Jan Malek ustosunkowała się do otrzymanej  odpowiedzi na złożony 

wniosek dotyczący wyposażenia osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów 

strażackich w alkomat. Ustosunkowanie to stanowi załącznik do protokołu. 

 

Sołtys wsi Mokra Karol Biskup zwrócił uwagę na źle wykonywaną pracę przez służby 

drogowe powiatu dotyczącą łatania dziur na drodze powiatowej. Łatanie dziur polegało na 

wsypaniu kamienia lub frezowiny w dziury.  

 

Ad 16/ 
 

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

 

 

 Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Robert Roden 

 

 

 

 
 


