
 
Protokół Nr 13/2016 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 13 czerwca  2016 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. Lista obecności stanowi załącznik 

do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

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

Gminy oraz kierownicy referatów. 

 

Porządek sesji obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Rozpatrzenie   sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy  za 2015 r. 

wraz z opinią RIO  w Opolu  /druk Nr 1 został przekazany w terminie wcześniejszym/ 

5. Rozpatrzenie   sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2015 r, / druk Nr 2 został 

przekazany w terminie wcześniejszym / 

6. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 r. / druk Nr 3 /; 

2) udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Białej za  2015 r.  / druk Nr 4/; 

3) zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r. / druk Nr 5/; 

4) zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028;/ druk 

Nr 6/; 

5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; / druk Nr 7/; 

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na realizację zadania                     

„ Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice” / druk Nr 8/; 

7) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała / druk Nr 9/; 

8) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała / druk Nr 

10/; 

9) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów / druk Nr 11/; 

10) ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla 

dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała / druk Nr 12/; 

11) przyznania odznaki honorowej „ zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” / druk Nr 

13/ 

12) przyznania odznaki honorowej „ zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” / druk Nr 

14/ 

13) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała: /druk Nr 14a/ 

14) 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 14b/ 



15) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

/ druk Nr 14 c/ 

7. Informacja na temat : w jaki sposób gmina Biała włączy się do obchodów Światowych 

Dni Młodzieży Kraków 2016 / temat wynikający z planu pracy Komisji Oświaty – druk 

Nr  15 / 

8. Stan zabezpieczeń OSP do sezonu żniw / temat wynikający z planu pracy Komisji  

Rolnictwa.. – druk Nr 16 / 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie.                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                        

 

Burmistrz Białej Edward Plicko wnioskował o ujęcie do porządku obrad w pkt. 6  ppkt 13,   

14 i 15 tj. : 

13) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała: /druk Nr 14a/ 

14) 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 14b/ 

15) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;    

/ druk Nr 14 c/  

 

Zaproponowane zmiany zostały jednogłośnie przyjęte.  

 

Przewodnicząca  ponownie przedstawił porządek obrad wraz z wniesionymi pununktami. 

                                                                  

Następnie Przewodnicząca poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi 

zmianami 

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniego posiedzenia odbytego  w  dniu  27 kwietnia 2016 r.  

został przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

 

Ad 4/ 

 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2015 r. wraz z opinią 

RIO w Opolu  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

  

Członkowie komisji  do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie 

wnieśli uwag. 

 

 

 



Ad 5/  

 

  Sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2015 r, przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie to  stanowi załącznik do protokołu. 

   

Członkowie komisji  do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag. 

 

Ad 6-1/ 

 

 Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że zgodnie z art. 270 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe 

jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w 

terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Uchwała ta z formalno-

prawnego punktu musi zostać podjęta przed uchwałą w przedmiocie absolutorium wobec 

powyższego odczytał projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 r.  

  Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 „Za" głosowało 15 członków 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

 

Projekt uchwały NR XVI.144.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy 

Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 r. został przyjęty. 

 

Ad 6-2/  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska   przedstawiła  uchwałę Nr 

4/2016 podjętą przez Komisję Rewizyjną w dnia 12 maja  2015 r. w sprawie wniosku o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2015 r. wraz z 

szerokim uzasadnieniem. Uchwała ta pozytywnie  opiniuje  przedłożone sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna 

wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 

2015 rok.  Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. 

 „Za" głosowało 15 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.145.2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 

2015 rok. został przyjęty. 

 

 

Ad 6-3/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Białej Edward Plicko poinformował, że planuje się w zmianach do budżetu 

przeznaczyć 126 tys. zł na remonty lokalne dróg wiejskich wzorem poprzedniego roku. 

Zaznaczył, że które drogi zostaną zakwalifikowane do remontu to jeszcze zostanie 

uzgodnione. 



Radny Alfred Krupa – czy nie byłoby zasadnym przeznaczyć  planowane środki na 

remonty dróg lokalnych  na dofinansowanie do powiatu na remont drogi w Śmiczu? 

 

Radca Prawny Tomasz Surma przedstawił informację dotyczącą spadku po Państwie 

Kiwer. 

 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca poddała  pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.146.2016 została przyjęty. 

 

Ad 6-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2016-2028. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk, która poinformowała, że 

dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 w 

związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie dochodów i wydatków 

budżetowych. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli więcej uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XV.147.2016 została przyjęty. 

 

Ad 6-5/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z Uchwałą Nr XII.106.2015 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Biała na rok kalendarzowy 2016 z późniejszymi zmianami zaplanowano przychody z tytułu 

zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 600.000,00zł. 

Uchwała w sprawie zaciągania kredytu długoterminowego jest pochodną w/w uchwały. 

Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Budowa drogi na ul. Kilińskiego w Białej". 

Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości  

i podatku rolnego. Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

 o samorządzie gminnym do wyłącznych kompetencji rady Gminy należy wyrażanie zgody na 

zaciągnięcie kredytu długoterminowego. W tej sytuacji podjęcie uchwały jest uzasadnione  

i konieczne. W/w kredyt zaciągnięty zostanie w wielkościach wynikających z faktycznie 

poniesionych wydatków na w/w zadanie. 

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 członków . 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.148.2016 został przyjęty. 

 

Ad 6-6/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na 

realizację zadania   „ Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice” przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że W dniu 25.04.2016 r. Zarząd Powiatu 

Prudnickiego wystąpił do Burmistrza Białej o wsparcie finansowe zadań: 

1) Zarurowanie przydrożnego rowu i budowę chodnika dł. Około 35 m na zarurowanym 

rowie oraz wykonanie przed przystankiem autobusowym przejścia przez jednię drogi 

powiatowej w miejscowości Kolnowice – koszt szacunkowy 30.000 zł, 

2) Dokończenie przebudowy chodnika w miejscowości Śmicz – koszt szacunkowy 

180.000 zł, 

3) Budowa kolejnych odcinków chodnika w miejscowości Miłowice – koszt szacunkowy 

110.000 zł, 

4) Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice na długości około 350 m – koszt 

szacunkowy 82.000 zł, 

5) Dokończenie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1281 O relacji Żabnik – 

Zawada na długości około 530 m – koszt szacunkowy 175.000 zł, 

co daje łączny koszt zadań 577.000 zł. Zarząd wystąpił do gminy Biała o dofinansowanie w/w 

zadań w 50% łącznych kosztów. Mając na uwadze charakter zadań, tj. zadania mają charakter 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych wystosowano pismo tej treści do zarządu powiatu 

(w załączeniu kserokopia pisma). 

Jednakże sołectwo Chrzelice w ramach środków przyznanych dla organizatora dożynek w 

piśmie z dnia 23.05.2016 r. wyraziło wolę przyznania 30.000 zł na przebudową chodniak w 

ich miejscowości. 

 

Stąd w zmianach do budżetu gminy na rok 2016 wprowadzono w dziale 600 - Transport i 

łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zarezerwowane zostały środki 

finansowe w wysokości 30 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. na dofinansowanie zadania pn. 

„Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”. 

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy, 

to jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały, w 

których określa zakres pomocy i jej wysokość.  

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, która 

będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji. 

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadania. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Białej Edward Plicko zwrócił uwagę , że Gmina Głogówek nie dofinansowuje 

budowy mostu na terenie swojej gminy , a my mamy dofinansować drogę Górka Prudnicka 

Pogórze 50%  

Zaproponował aby dofinansowanie wynosiło 20-30%, ale zwrócił się w tej kwestii o 

stanowisko radnych. 



Radny Adrian Harnys zwrócił się z zapytaniem , czy nie można przygotować uchwały 

określającej wysokość dofinansowania inwestycja  dla powiatu czy województwa. 

Radna Gabriela Neugebauer zaznaczyła , że powinno  się  prowadzić  rozmowy z Starostwem 

w sprawie dofinansowania. 

 

Radny Robert Roden – uważam, że powinniśmy się pozytywniw przychylić do tej drogi , 

gdyż jest to droga na terenie naszej gminy. 

 

Radny Damian Tarnowski – dostałem odpowiedź z Starostwa w Prudniku , że również 

zadanie w Kolnowicach zostanie wykonane przy 50% wsparciu.  

 

 Burmistrz Białej – jak wszystkie sprawy poukładamy do zadanie w Kolnowicach zostanie 

wykonane. 

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk- powiedzieliśmy staroście , że do zadań bieżących gmina 

nie będzie dofinansowywać.  

 

Radny Robert Roden – jak mi wiadomo , przy deklaracji 50% dofinansowania do drogi Górka 

Prudnicka – Pogórze   zadanie w Kolnowicach zostanie wykonane przez powiat  

 

Burmistrz Białej – uważam , że powinniśmy z powiatem wielkośc dofinansowania 

negocjować.  

 

Członkowie komisji nie wnieśli więcej uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.149.2016 została przyjęty. 
Obrady posiedzenia opuściła radna Joanna Słowińska . Skład posiedzenia 14 członków. 

 

Ad 6-7/ 
 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Biała przedstawiła Inspektor ds. promocji Karina Grelich – Deszczka. Poinformowała, że 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała (dalej zwany - PGN) przyjęty uchwałą nr 

X.80.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. został przesłany w celu 

zaopiniowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie (dalej zwany - NFOŚiGW). NFOŚiGW w Warszawie pismem z dnia 02.03.2016 

r. (w załączeniu) przesłał do Gminy Biała listę sugerowanych uwag/ rekomendacji do PGN, 

które należy wprowadzić w przyjętym już dokumencie. Projekt PGN uwzględniający 

wszystkie uwagi został ponownie przesłany do akceptacji przez NFOŚiGW. W dniu 

15.04.2016 r. Gmina otrzymała informację z NFOŚiGW o potwierdzeniu zgodności 

dokumentu Planu z wymaganiami Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 oraz zapisami 

Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-206/13-00. Warunkiem niezbędnym 

otrzymania przez Gminę Biała dofinansowania na realizację PGN jest ponowne jego 

zatwierdzenie przez Radę Gminy z uwzględnieniem wskazanych uwag. 



Zatem ze względu na konieczność wprowadzenia dużej liczby zmian do PGN 

uzasadnione jest podjęcie nowej uchwały w tym zakresie. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.150.2016 została przyjęty. 

 

 

Ad 6-8/ 

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Biała  przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że konieczność  zmiany regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie Biała związana jest ze zmianami wprowadzonymi 

znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 2014 r.  gdzie w myśl 

zapisów art. 11 ustawy uchwały wydane na podstawie art. 4, art.6l, 6n, 6r ust 3 i 4 przed          

1 lutym 2015 roku tracą moc w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli     

z dniem 01.08.2016 r. 

W związku z powyższym koniecznej jest przygotowanie nowej uchwały ws. regulaminu 

utrzymania porządku i czystości w gminie . 

W przedkładanym regulaminie wprowadzono zmiany w rozdziale 8 dotyczącym deratyzacji 

na terenie gminy : uszczegółowiono tereny objęte koniecznością deratyzacji, wydłużono 

terminy przeprowadzania procesu do całych miesiący marca i października oraz 

wprowadzono konieczność wykonania deratyzacji poza wyznaczonymi okresami na wniosek 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego . 

Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian , ponieważ nie ma konieczności 

wprowadzania zmian do system gospodarowania odpadami w gminie. W latach 2012-2014 na 

bieżąco wprowadzano zmiany wynikające  z funkcjonowania systemu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Prudniku ( pismem z dnia 27 maja 2016 r.;  Nr  HK.072.3.2016.KT 

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla gminy. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.151.2016 została przyjęty. 

 

 



 

Ad 6-9/ 

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 Gospodarki Komunalnej i 

Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że Rada Miejska, na 

podstawie zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   i porządku w 

gminach ( Dz.U. 2016 poz. 205), ma obowiązek określenia szczegółowego sposobu realizacji 

usług z zakresu gospodarowania odpadami dla nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy Biała. Jednym z elementów systemu jest zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) . W gminie Biała taki punkt został zorganizowany 

przy ulicy Lipowej   w Białej i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jest on 

obsługiwany przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej na podstawie zawartej umowy. 

Po przeanalizowano paroletniej działalności PSZOK-u Spółka zawnioskowała o zmianę 

godzin otwarcia punktu, biorąc pod uwagę dotychczasowe zainteresowanie.  

Wnioskujemy o następującą zmianę godzin otwarcia :  

- sezon letni ( kwiecień - wrzesień)  : w dni robocze od 9.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 16.00, 

każda sobota od godziny 9.00 do 12.00, 

- sezon zimowy ( październik-marzec) : w dni robocze od 9.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 

16.00, każda pierwsza sobota miesiąca od godziny 9.00 do 12.00. 

Zaproponowane godziny otwarcie PSZOK-u odpowiadają faktycznemu zainteresowaniu 

mieszkańców i nie wpływają na finansowe rozliczenie ze Spółką. 

Pozostałe uregulowania pozostają bez zmian. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.152.2016 została przyjęty. 

 

 

Ad 6-10/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa 

drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała przedstawił Inspektor ds. 

drogownictwa Henryk Adamik. Poinformował, że Na podstawie zapisów art. 40 ust. 8 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rada Miejska ustala wysokości opłat za 

zajęcie pasów drogowych dróg gminnych pod instalacje lub urządzenia nie związane  

z drogami. Biorąc pod uwagę rozwój sieci dróg gminnych oraz potrzeby przedsiębiorców  

proponuje się wprowadzić dwie nowe opłaty : 

-  za zajęcie powierzchni  ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszojezdnych ( min. nowo 

planowane ścieżki w obrębie ulicy Opolskiej) - 2,00 zł /m2 / dziennie 

- za zajęcie pasa drogowego pod ogródki konsumpcyjne - 0,10 zł/m2 / dzień 

Wysokość tych opłat skalkulowana została w oparciu o dotychczas obowiązujące na terenie 

gminy opłaty. 



Wprowadzenie nowych opłat ma na celu zabezpieczenie interesów gminy poprzez 

uzyskanie dodatkowych wpływów do budżetu. Wyznaczenie atrakcyjnej stawki za zajęcie 

pasa pod ogródki konsumpcyjne (min. dla kawiarni, restauracji) przyczyni się do znacznego 

ożywienia Rynku w Białej. Pozwoli na rozszerzenie oferty przez lokale gastronomiczne  co 

przedkłada się na ich rozwój. 

Wprowadzenie nowej opłaty za zajęcie chodników, ścieżek rowerowych i pieszojezdnych 

ma na celu dostosowanie istniejących stawek do rozwijającej się infrastruktury gminnej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.153.2016 został przyjęty. 

 

Ad 6-11/ 

 

Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej „ zasłużony dla Miasta i Gminy 

Biała”  przedstawiła  Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że  Koalicyjny Klub  

Radnych Alternatywa dla Białej, KWW Henryk Małek i Nasza Ziemia wystąpił w dniu 27 

kwietnia br. na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji rady  o nadanie odznaki honorowej 

„Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” p. Andrzejowi Bani, Kierownikowi Posterunku Policji 

w Białej. 

Poniżej przedkłada się uzasadnienie wniosku: 

Kierownik Posterunku Policji w Białej, p. Andrzej Bania jest funkcjonariuszem z misją, 

który dla mieszkańców gminy Biała stał się symbolem rzetelnej pracy, którą od lat traktuje 

priorytetowo. Efekty tego zaangażowania i misyjnego traktowania służby widać – gmina 

Biała jest obszarem bezpiecznym. W 2015 roku p. Andrzej Bania obchodził sześćdziesiąta 

rocznicę urodzin, a w listopadzie 2016 r. będzie świętował 40 lat służby. W ciągu tych dekad 

na zwolnieniu lekarskim przebywał zaledwie kilka dni, poświęcając swój czas na pilnowanie 

porządku w naszej gminie, zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony jej mieszkańców, 

prowadzenie działań profilaktycznych, a od 2008 r. – odkąd został kierownikiem posterunku - 

organizowanie pracy funkcjonariuszy. To postać wybitna zarówno dla całej polskiej policji, 

jak i dla naszej społeczności. W trakcie długoletniej służby p. Andrzej Bania był wielokrotnie 

odznaczany: otrzymał między innymi Brązową i Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant, 

Brązowy Krzyż za Zasługi oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę. 

W dowód pracowitości i uznania dla komendanta proponujemy, by zgodnie z § 1 

Regulaminu przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” wystąpić z 

inicjatywą własną Rady Miejskiej w Białej o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla 

Miasta i Gminy Biała”. 

W związku z wniesieniem wniosku zgodnie z Regulaminem Przyznawania Odznaki 

Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała uchwalonym uchwałą Nr XL/325/98 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 18 czerwca 1998 r. przedkłada się projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 



Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.154.2016 została przyjęty. 

 

 

Ad 6-12/ 

 

Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Biała” przedstawił  Radny Leonard Peszel. Poinformowała, że Klub Koalicyjny Radnych 

Mniejszości Niemieckiej , Naszej Ziemi i SLD w dniu 17 maja 2016 r.  zwrócił się z 

wnioskiem  i projektem uchwały  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej o przyznanie 

Ludowemu Klubowi Sportowemu "Polonia Biała" odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta 

i Gminy Biała". 

Poniżej  uzasadnienie wniosku: 

Ludowy Klub Sportowy  "Polonia Biała" to klub z 70 letnią tradycją. Powstały w 1946 

roku Klub Sportowy, następnie LZS, Włókniarz Biała, Bialski Klub Sportowy Polonia Biała i 

LKS Polonia Biała przez dziesiątki lat skupiał wokół siebie pasjonatów piłki nożnej i sportu. 

Setki mieszkańców gminy i nie tylko, żyło sukcesami  ale również porażkami rywalizacji 

sportowej. Klub ten jest najstarszym klubem sportowym w gminie. Zapoczątkował tworzenie 

się klubów sportowych w innych miejscowościach naszej gminy. Jest pionierem w rozwijaniu 

i krzewieniu sportu w Białej. Przyznanie odznaki będzie podziękowaniem i pochwałą  

działalności społecznej dla wielu działaczy sportowych i zawodników związanych z klubem 

sportowym Polonia Biała na przełomie 70 lat. 

W związku z wniesieniem wniosku zgodnie z Regulaminem Przyznawania Odznaki 

Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała uchwalonym uchwałą Nr XL/325/98 Rady Miejskiej w 

Białej z dnia 18 czerwca 1998 r. przedkłada się projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.155.2016 został przyjęty. 

 

 

Ad 6-13/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała przedstawiła Inspektor ds.. planowania 

przestrzennego  Grażyna Samitowska . Poinformowała, że Rozstrzygnięciem nadzorczym nr 

IN.VI.743.1.61.AD z dnia 8 czerwca 2016 r. Wojewoda Opolski stwierdził nieważność w 

całości uchwały nr XV.140.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 



przestrzennego miasta Biała, z powodu naruszenia art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie sposobu przedstawienia 

na załączniku graficznym granic obszaru objętego projektem planu poprzez brak ich 

jednoznacznego wyznaczenia. 

W związku z zaistniałą sytuacją ponownie przedkładany jest Radzie Miejskiej w Białej 

projekt niniejszej uchwały do podjęcia. Dnia 21 marca 2016 r.  firma Dekorbud z Wrocławia 

wniosła wniosek o zmianę ustaleń obowiązującego planu miejscowego w zakresie 

niezbędnym dla adaptacji  zabytkowego zamku, usytuowanego w centrum miasta Biała, na 

potrzeby domu spokojnej starości oraz mieszkań-apartamentów dla osób starszych wraz z 

niezbędnymi usługami hotelarskimi i handlowymi. Jednocześnie Gmina Biała zgłosiła 

potrzebę realizacji  dwóch zamierzeń inwestycyjnych obejmujących  budowę dojazdu wraz z 

parkingiem do obsługi przyszkolnych terenów sportowych oraz targowiska miejskiego, 

promującego produkty lokalne, wraz z możliwością wykorzystania terenu na potrzeby 

organizacji imprez okolicznościowych. 

 

Dla wnioskowanych terenów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta Biała uchwalony uchwałą Nr XXV/284/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 

2009 r.,  który zakłada w miejscach objętych ww. wnioskiem i zamierzeniami: 

1) dla terenu 3U – zabudowę usługową usług kultury, upowszechniania kultury, nauki, 

kształcenia, obsługi turystyki, gastronomii, rozrywki, rekreacji oraz biura; 

2) dla terenu 1MZ – zabudowę zagrodowo-mieszkaniową z dopuszczeniem zabudowy 

usługowej oraz technicznej; 

3) dla terenu 2KS – przeznaczenie pod urządzenia parkowania (parking otwarty) z 

dopuszczeniem sytuowania usług gastronomii i handlu detalicznego w tzw. małych 

obiektach usługowych. 

 

Analiza zasadności przystąpienia do zmiany obowiązującego planu  miejscowego wykazała, 

że zmiana planu jest zasadna ze względu na: 

1) potrzebę ochrony walorów kulturowych obiektów i terenów zabytkowych, możliwość 

uporządkowania i wykorzystania terenów zabudowanych położonych w centrum 

miasta wraz z przyległym terenem zieleni urządzonej wzgórza zamkowego 

(oznaczonego w planie symbolem ZS),  oraz wzmocnienie rangi  miasta Biała jako 

centrum usługowego o znaczeniu gminnym; 
2) konieczność poprawy standardów użytkowania i dostępu do terenów infrastruktury 

społecznej (tj. przyszkolnych terenów sportowych) oraz konieczność zwiększenia  

bezpieczeństwa użytkowników terenów sportowych i budynku szkolnego, w tym 

bezpieczeństwa pożarowego; 
3) możliwość pełniejszego wykorzystania terenu 2KS, użytkowanego sezonowo, na 

potrzeby targowiska zapewniającego promocję lokalnych produktów, a tym samym 

promocję miasta na rynku regionalnym, rozwój lokalnego rynku pracy oraz 

wzmocnienia atrakcyjności  miasta  dla turystów.   
Przewiduje się, że podjęta zmiana planu nie będzie naruszać  ustaleń „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała”, w brzmieniu  przyjętym 

uchwałą Nr XXXIII.380.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 roku. 
W związku z powyższym  należy wprowadzić odpowiednie ustalenia w tekście 

obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała w celu 

umożliwienia Inwestorowi oraz Gminie Biała podjęcia działań na rzecz rewitalizacji obiektów 

zabytkowych i wzmocnienia rangi miasta Biała jako  centrum  usługowego o znaczeniu 

gminnym, poprawy dostępu do infrastruktury społecznej i jej bezpieczeństwa oraz rozwoju 

gospodarczego miasta. 



Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.156.2016 została przyjęty. 

 

Ad 6-14/ 

 

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 zgodnie z 

ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym rada uprawniona 

jest do zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz do wyznaczenia inkasentów 

podatków lokalnych.  

W związku z ze złożoną rezygnację inkasenta poboru podatków z terenu sołectwa Mokra 

dokonuje się zmian inkasentów podatków.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. W związku iż przedmiotowa uchwała stanowi 

akt prawa miejscowego, a proponowana zmiana byłaby już drugą zmianą tej uchwały - 

przedstawia się  do podjęcia nową uchwałę określająca całość zapisów tejże uchwały ze 

zmianami dotyczącymi zmian w/w inkasentów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i od tego dnia nowo wyznaczone osoby będą pełniły funkcję 

inkasenta. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XVI.157.2016 została przyjęty. 

 

 

Ad 6-15/ 

Projekt 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 

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada uprawniona jest do 

zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa oraz wskazania 

inkasentów do poboru tej opłaty. W związku z ze złożoną rezygnację inkasentów poboru 

opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu sołectwa Chrzelice, Józefów i Mokra dokonuje 

się zmian inkasentów tych opłat.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. W związku iż przedmiotowa uchwała stanowi 

akt prawa miejscowego, a proponowana zmiana byłaby już trzecią zmianą tej uchwały - 



przedstawia się  do podjęcia nową uchwałę określająca całość zapisów tejże uchwały ze 

zmianami dotyczącymi zmian w/w inkasentów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i od tego dnia nowo wyznaczone osoby będą pełniły funkcję 

inkasenta. 

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. 

 

 „za" głosowało 14 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XVI.158.2016 został przyjęty. 

 

Ad 7/  

Informację  na temat : w jaki sposób gmina Biała włączy się do obchodów Światowych 

Dni Młodzieży Kraków 2016 / temat wynikający z planu pracy Komisji Oświaty…/ 

przedstawiła zastępca Burmistrza  Dagmara  Duchnowska 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag. 

 

Ad 8/ 

Stan zabezpieczeń OSP do sezonu żniw / temat wynikający z planu pracy Komisji  

Rolnictwa… /przedstawił Inspektor ds. zarządzania Kryzysowego Artur Sztechmiler.  

 

Radny Robert Roden wnioskował o przegląd i zabezpieczenie  hydrantów 

przeciwpożarowych.  



 

 

Ad 9/ 

 

Wolne wnioski: 

 

Radny Karol Biskup zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja z przejazdami 

kolejowymi w naszej gminie 

 

Burmistrz Białej poinformował, że w tej sprawie będzie składany protest przez wszystkie 

gminy, których ten problem dotyczy. 

 

Burmistrz Białej poinformował, że został w częsi rozpatrzony wniosek dotyczący nagrywania 

sesji i komisji  

 

Informatyk Urzędu Sebastian Siorak przedstawił koszty i parametry nagłośnienia i 

nagrywania sesji w Sali Urzędu i Sali GCK w Białej. Poinformował, że koszt nagłośnienia w 

Sali Urzędu to około 4.900 zł brutto  + 350 zł utrzymanie, natomiast w GCK w Białej koszt 

nagłośnienia to 3.700 zł. brutto + 350 zł utrzymanie . 

 Radny Adrian Harnys zgłosił swoje wątpliwości co do prawidłowego odbioru dźwięku.  

 

Radny Robert wnioskował o przegłosowanie wniosku dotyczącego nagrywania sesji . 

Nagrywanie sesji w  Urzędzie Miejskim w Białej   

za" głosowało 13 

„przeciw" 1 

„ wstrzymało się" nie było 

 

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie nagrywania obrad sesji a komisje mogą być 

nagrywane 

za" głosowało 13 

„przeciw" 1 

„ wstrzymało się" nie było 

 

Wobec powyższego głosowania ustalono, że obrady sesji odbywać się będą w Sali Urzędu 

Miejskiego w Białej i będą nagrywane , natomiast komisje mogą być nagrywane.  

 

Radna Joanna Słowińska złożyła wniosek aby w przyszłości prace stałych komisji 

prowadzone były osobno 

Wnioskowała również o wykoszenie poboczy na drodze Biała- Korfantów oraz o naprawę 

powierzchni drogi w całej miejscowości Grabina.  

 

Radna Gabriela Neugebauer  ponownie wnioskowała o wykarczowanie samosiejek wzdłuż 

drogi powiatowej z Pogórza do Kolonii Pogórze. Samosiejki te bardzo utrudniają widoczność 

na w/w drodze szczególnie na zakrętach.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek Joanny Słowinskiej w sprawie 

prowadzenia osobnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej  

 

za" głosowało 0 

„przeciw" 10 



„ wstrzymało się" 3 

 

Wobec powyższego głosowania wniosek w sprawie prowadzenia osobnych komisji nie został 

przyjęty.  

 

 

Ad 15/ 

 

Przewodnicząca zamknęła wspólne  posiedzenie Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodnicząca posiedzenia  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                       Gabriela Neugebauer 
 

 

 
 

 

 

 


