
Protokół  Nr 6/2015 

Z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji  

 Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 20 lipca  2015 r. 

 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca  Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer, która stwierdziła, że w 

posiedzeniu komisji   uczestniczą wszyscy jej członkowie tj. 15 członków. Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Burmistrz Białej, Sekretarz Gminy , Skarbnik 

Gminy. 

 

Ad 2/ 

 

Przewodnicząca  przedstawiła  porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała / druk Nr 1/ 

2) utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w referendum 

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. / druk Nr 2/ 

3) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach 

na ławników / druk Nr 3/ 

4) zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;/druk Nr 4/ 

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

Biała na lata 2015-2028;/ druk Nr 5/ 

6) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Białej na 2015 r. / druk Nr 6/ 

5. Wolne wnioski 

6. Zakończenie.        

 

     Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 4 następujących 

ppkt.: 

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

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

inkasentów , wysokości wynagradzania  za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 

inkasentów / druk Nr 7/ 

8) 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 8/ 

 

 

      Wnioskowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

 



 Wobec powyższego Przewodnicząca  ponownie przedstawiła porządek obrad wraz                     

z wniesionymi zmianami.  

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała / druk Nr 1/ 

2) utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w referendum 

ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. / druk Nr 2/ 

3) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o 

kandydatach na ławników / druk Nr 3/ 

4) zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;/druk Nr 4/ 

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

Biała na lata 2015-2028;/ druk Nr 5/ 

6) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Białej na 2015 r. / druk Nr 6/ 

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

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

wyznaczenia inkasentów , wysokości wynagradzania  za inkaso oraz określenia 

terminu płatności dla inkasentów / druk Nr 7/ 

8) 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 8/ 

5. Wolne wnioski 

6. Zakończenie.        

 

 

Ad 3/ 

Protokół z  poprzedniego wspólnego  posiedzenia Stałych  Komisji Rady Miejskiej w 

Białej odbytego  w  dniu  8 czerwca br.  został przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4 - 1/ 

Projekt uchwały w sprawie  ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że Działania związane z ustaleniem symboli 

samorządowych Gminy Biała, zostały rozpoczęte przez Urząd Miejski Białej w marcu 2014 roku 

kiedy to zlecono Panu dr Markowi Wójcikowi historykowi-heraldykowi z Uniwersytetu 

Wrocławskiego opracowanie ekspertyzy historyczno-heraldycznej w odniesieniu do projektu 

herbu, flagi i pieczęci. W oparciu o tę ekspertyzę opracowanie projektu plastycznego zostało 

zlecone Pani dr Barbarze Widłak – plastykowi z Krakowa, jako osobie współpracującej z Panem 

dr. M. Wójcikiem. 

Procedurę prawną dot. ustalenia symboli samorządowych reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 

1978 r. o odznakach i mundurach. Zgodnie z art. 3 tejże 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 tradycja historyczną. Wzory symboli wymagają 

zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną działającą obecnie przy Ministrze Administracji i 

Cyfryzacji. 

Stosowne projekty uchwał zostały przygotowane i przedłożone Radzie Miejskiej w Białej do 

podjęcia. Uchwałą Nr XXXII.367.2014 z 12 września 2014 r. Rada przyjęła projekt herbu, flagi, 

pieczęci Gminy Biała oraz chorągwi miasta Białej. 

W dniu 18 września 2014 r. Burmistrz przesłał do Komisji Heraldycznej przy Ministrze 

Administracji i Cyfryzacji wniosek ( wraz z wymaganym pakietem dokumentów – tj. wzorami 

graficznymi i opisami projektów symboli przyjętymi powyższą uchwałą Rady oraz ekspertyzą 

historyczną-heraldyczną ) o zaopiniowanie symboli samorządowych Gminy Biała. 

W dniu 26 stycznia 2015 r. otrzymano od Ministra Administracji i Cyfryzacji uchwałę 

Komisji Heraldycznej z 14 listopada 2014 r. w sprawie projektów herbu, flagi i pieczęci gminy 

Biała. Komisja wyraziła negatywną opinię. 

Stwierdzone przez Komisję Heraldyczną uwagi zostały przekazane do realizacji 

Panu dr. M. Wójcikowi oraz Pani dr B. Widłak celem dokonania zmian, poprawek w ekspertyzie 

historyczno-heraldycznej oraz opracowaniach plastycznych symboli gminnych. 

Poprawki te zostały dokonane i przedłożono ponownie Wysokiej Radzie nowy projekt 

uchwały zawierającej: 

1) projekt herbu Gminy Biała, 

2) projekt flagi Gminy Biała, 

3) projekt wzorów pieczęci Gminy Biała 

Zgodnie z stanowiskiem Komisji Heraldycznej odstąpiono od ustalania wzoru chorągwi 

Białej. 

Uchwałą Nr VI.42.2015 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 r. przyjęto w/w projekty. 

W dniu 7 kwietnia Burmistrz Białej przesłał ponownie wniosek do Ministra Administracji        

i Cyfryzacji – Komisji Heraldycznej o zaopiniowanie poprawionych( zgodnie z uwagami 

komisji) symboli samorządowych gminy Biała. 

Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała projekt herbu flagi i pieczęci gminy Biała – 

uchwałą nr 42-1980/O/2015 z dnia 15 maja 2015 r. pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. Minister 

Administracji i Cyfryzacji poinformował w oparciu o w/w uchwałę iż pozytywnie opiniuje 

przedłożone projekty. 

Szczegółowe uzasadnienie merytoryczne do przedkładanych wzorów symboli samorządowych 

stanowi Ekspertyza historyczno-heraldyczna i weksylologiczna opracowana przez Pana dr. M. 

Wójcika, która została radnym przekazana we wrześniu 2014 r. i marcu 2015 r. kiedy uchwalane 

były projekty herbu, flagi i pieczęci. 



Niniejsza uchwała, (po podjęciu prze Radę) podlegała będzie publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni do dnia jej 

publikacji. 

Gmina Biała od tej chwili posiadać będzie poprawnie uchwalony herb oraz ustaloną flagę 

gminną jak i pieczęcie i nie będzie już wątpliwości jaka jest poprawna postać herbu co często 

budziło wiele wątpliwości. 

Do obecnie ustalanego herbu nie wprowadza się nowych elementów jedynie opisuje się 

poprawnie jego wizerunek zgodnie z źródłami historycznymi i zasadami heraldyki. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt  uchwały Nr IX.71.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4 - 2/ 

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

referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. przedstawiła Sekretarz 

Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że referendum ogólnokrajowe zostało zarządzone 

postanowieniem Prezydenta RP na dzień  6 września 2015 r. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym 

( Dz.U z 2015 r. poz. 318) głosowanie w referendum ogólnokrajowym przeprowadza się 

w stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie ustawy Kodeks Wyborczy oraz 

obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej. 

Obecnie w naszej Gminie utworzonych jest 16 stałych obwodów głosowania. 

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy do obwodów głosowania w szpitalach 

i zakładach pomocy społecznej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks wyborczy. 

Stosownie do art. 12 § 4 kodeksu tzw. odrębne obwody głosowania w szpitalach, domach 

pomocy społecznej rada gminy ( miejska) tworzy jeżeli w dniu wyborów będzie w niej 

przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. 

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Grabinie liczba wyborców przekracza 15, 

natomiast w odniesieniu do szpitala prawdopodobnym jest że w dniu wyborów będzie 

przebywało w tej placówce co najmniej 15 wyborców. 

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

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



Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr IX.72.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4 - 3/ 

Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji            

w Opolu informacji o kandydatach na ławników przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Poinformowała, że Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych nakłada 

na rady gmin obowiązek przeprowadzenia wyboru ławników do sądów okręgowych oraz sądów 

rejonowych. Wybory odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym 

upływa kadencja dotychczasowych ławników. Wcześniej stosownie do art. 162§9 w/w ustawy 

rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na 

ławników. 

Zespół ds. wyboru ławników , który został powołany już na sesji w dniu 10 czerwca br dokona 

analizy zgłoszeń kandydatów również w oparciu o informacje przedstawione przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Opolu. Ostatecznie zespół ds. ławników przedstawi kandydatury na 

sesji , na której odbywać się będą wybory ławników. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr IX.73.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

Ad 4 - 4/ 

Projekt uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Biała na 2015r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk .  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 



Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków . 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr IX.74.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4 - 5/ 

Projekt uchwały w sprawie  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028; przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk .  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr IX.75.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

Ad 4 - 6/ 

Projekt uchwały w sprawie  o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r. przedstawiła  Przewodnicząca  Komisji 

Rewizyjnej Maria Moszczeńska.  Poinformowała, że zaproponowane zmiany do planu pracy 

Komisji Rewizyjnej wprowadza się w związku z procedurami absolutoryjnymi z wykonania 

budżetu Gminy Biała za rok poprzedni. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej we 

wniosku o udzielenie absolutorium wykazuje przeprowadzenie kontroli z zakresu wykonania 

budżetu. Tematy kontroli nie zostały ujęte w planie pracy w wystarczającym zakresie , wobec 

powyższego wprowadza się w/w zmiany , co pozwoli na dogłębniejszą ocenę z wykonania 

budżetu za 2015 r. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała  projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr IX.76.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 



Ad 4 - 7/ 

Projekt uchwały w sprawie  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku 

od nieruchomości, podatku rolnego i 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 złożeniem rezygnacji przez sołtysa wsi Gostomia, przeprowadzone zostały 

wybory, w których wybrano Beatę Romaniak  na sołtysa wsi. Tym samym dokonana zostaje 

zmiana inkasenta poboru podatków lokalnych. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

 

Projekt uchwały Nr IX.77.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4 - 8/ 

Projekt uchwały w sprawie  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 związku z brakiem inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie sołectwa Solec, uzgodniono zarówno z sołtysem wsi Solec, jak i 

inkasentem w miejscowości Gostomia, że  Pan Józef Bargieł dokonywać będzie poboru tej 

opłaty zarówno na terenie wsi Gostomia jak i Solec. 

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 IX.78.2015 została podjęta. 

 
 



Ad 5 / 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radny Robert  Roden  wnioskował o załatanie dużych  ubytków nawierzchni jezdni na drodze 

gminnej Chrzelice – Dziedzice  na odcinku należącym do gminy Biała.  

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała o: 

 wystąpienie do właściciela posesji Nr 31 w Pogórzu o rozbiórkę budynku na tej 

nieruchomości.   

 wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej o naciągnięcie kabla linii telefonicznej przy 

drodze powiatowej przed miejscowością Brzeźnica. Kabel ten zwisa bardzo nisko nad 

ziemią , co może stwarzać zagrożenie przy pracach polowych.  

Radny Damian Tarnowski  zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie ustawione  lustro na 

skrzyżowaniu dróg ul. Prudnicka – wjazd na ul. Koraszewskiego. Zaznaczył, że ustawienie lustra 

jest zasadne , że względu na utrudnioną widoczność przy wyjeździe z ul Koraszewskiego na 

Prudnicką.  

Radny Leonard Peszel zwrócił się z zapytaniem czy zostanie wykonane doprowadzenie wody do 

posesji Państwa Peszke w miejscowości Śmicz. Zaznaczył, że woda ze studni przy tejże posesji 

nie spełnia wymogów sanepidu co sprawia,  że Państwo Peszke jako młoda rodzina nie może 

zamieszkać w nowo wybudowanym domu.  

Burmistrz Edward Plicko poinformował, że  po rozpoznaniu tematu  dotyczącego przyłącza 

wodociągowego do posesji Peszke z dokumentacji wynikało , że Państwo Peszke decydując się 

na budowę domu wyrazili deklarację , że sami pokryją koszty wodociągu. Obecnie kierują 

podania do urzędu o realizację tegoż zadania. Burmistrz poinformował, że zadania to zostanie 

wykonane ze strony Urzędu jak najmniejszym kosztem , ale część kosztów Państwo Peszke będą 

musieli pokryć sami.  

 

Ad 6/ 

 

Przewodnicząca Gabriela Neugebauer zamknęła wspólne posiedzenie Stałych komisji  Rady 

Miejskiej w Białej. 

 

 

Protokołowała                                                                                         Przewodnicząca Komisji 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                               Gabriela Neugebauer 

 

 

 

 
 

 


