
 

Protokół Nr 28/2018 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 26 marca  2018 r. 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Elżbieta Malik, 

która stwierdziła, że w posiedzeniu komisji uczestniczą wszyscy członkowie /stan 15 

członków komisji/. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

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

kierownicy referatów. 

 

Ad 2/ 

Porządek posiedzenia komisji obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2017 rok 

/ druk  Nr 1/ 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny   

/druk Nr 2 / 

6. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2017 rok. 

/druk 3/ 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2016 rok. 

 / druk Nr 4/   

8. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

1) udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku 

/druk Nr 5/ 

2) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu / druk Nr 6/ 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 7/ 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu  na realizację zadania 

budowa chodnika powiatowego w miejscowości Olbrachcice / druk Nr 8/ 

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała – Górka Prudnicka” 

 / druk Nr 9/ 

6) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w miejscowości Pogórze / druk Nr 

10/ 

7) zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r./ druk Nr 11/ 

8) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 / druk Nr 

12/ 

9) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso / druk Nr 13/ 

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

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



wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia 

terminu płatności dla inkasentów / druk Nr 14/ 

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

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagradzania za inkaso / druk Nr 15/ 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w 

drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz 

zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała / druk Nr 16/ 

13) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała / druk Nr 17/ 

14) podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu / druk Nr 18/ 

15) podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych/ druk Nr 19/ 

16) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację 

inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. 

/ druk Nr 20/ 

17) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Jeleni Dwór” / druk 

Nr 21/ 

18) przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw / druk Nr 22/ 

19) ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała / druk 

Nr 23/ 

20) rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Białej / druk Nr 24// uzasadnienie do 

uchwały zostanie przekazane w terminie późniejszym 

9. Informacja na temat realizacji zamierzeń w zakresie promocji gminy / temat z planu pracy 

Komisji Gospodarczej / druk Nr 25 - zostanie przekazany w terminie późniejszym. 

10. Informacja o dochodach z podatków od przedsiębiorstw -osoby prawne / temat z planu 

pracy Komisji Gospodarczej/ druk Nr 26 

11. Informacja na temat realizacji programów proekologicznych na terenie miasta i gminy 

Biała za okres 2015-2017 / temat z plany pracy Komisji Oświaty…/ druk Nr 27 - zostanie 

przekazany w terminie późniejszym. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie. 

                                                                         

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji w miesiącu  lutym  2018 r.  

został przyjęty. 

 

Ad 4/ 

Informację o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2017 rok 

przedstawiła Starszy Pracownik Socjalny wykonujący obowiązki Kierownika Opieki 

Społecznej w Białej Pani Teresa Suchodolska.  



Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.  

 

Ad 5/ 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

przedstawiła Starszy Pracownik Socjalny wykonujący obowiązki Kierownika Opieki 

Społecznej w Białej Pani Teresa Suchodolska.  

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.  

 

Ad 6/ 

  

Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2017 

rok. przedstawiła Kierownik Stacji Caritas w Białej Pani Judyta Scholz. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.  

 

Ad 7 / 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2017 rok 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Maria Moszczeńska  

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.  

 

Ad 8-1/ 

Projekt uchwały  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łączniku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, 

że dniu 28.02.2018 r. OSP Łącznik złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację 

projektu „Wyszkoleni strażacy – Gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców” dofinansowanego 

w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Republika 

Czeska- Polska INTERREG V-A. 

Łączny koszt zadania wynosi 21.941,67 EURO, w tym: 

- dofinansowanie z EFRR - 18.650,41 EURO, 

- środki z budżetu państwa 1.097,08 EURO, 

- wkład własny OSP - 2.194,18 EURO. 

Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony, należy uzupełnić m.in. umowę  

o udzielenie pożyczki. 

Pożyczkę w przedmiotowej uchwale udziela się do kwoty 84.000,00 zł. 

Pożyczka spłacona zostanie przez OSP Łącznik w momencie uzyskania dofinansowania.  

W ramach środków z Funduszy Mikroprojektów wydatki muszą zostać dokonane, a ich zwrot 

następuje po rozpatrzeniu wniosku o płatność, który składany będzie w drugiej połowie 

2018r. Przewidywany zwrot nastąpi w 201 r. stąd też pożyczka ma charakter długoterminowy. 

W budżecie uwzględniono rozchody w formie pożyczki długoterminowej. 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 1  

Projekt chwała Nr XXIX.289.2018 został przyjęty. 

 



Ad 8-2/ 

Projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że pożyczka zaciągnięta zostanie na wkład własny gminy 

do realizacji zadania związanego z termomodernizacją obiektów szkolnych w Białej. Jeżeli 

zadanie zostanie wprowadzone na listę priorytetową WFOŚiGW w Opolu oprocentowanie 

będzie w wysokości 2%. 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.290.2018 został przyjęty. 

 

Ad 8-3/ 

Projekt uchwały  w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że na poprzedniej sesji podjęta została 

uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 7.119.000 zł, w tym 

kwota 1.300.000 zł  zaciągnięta miała zostać na zadanie „Termomodernizacja obiektów 

szkolnych w Białej” - etap II (nie finansowany ze środków europejskich). 

W związku z tym, że w wyniku toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie związane z Termomodernizacją - etap I - nie doszło do zawarcia 

umowy i zamówienie będzie musiało zostać powtórzone dokonuje się zmiany źródeł 

finansowania tego zadania. 

Zgodnie z cenami zaproponowanymi w zamówieniu publicznym kwota przeznaczona na  

I etap może być nie wystarczająca, stąd też proponuje się przeznaczyć kwotę z II etapu na 

etap pierwszy, co daje łączne wydatki na termomodernizację w kwocie 2.497.540 zł. 

Równocześnie pojawiła się możliwość pozyskania pożyczki z WFOŚiGW na wkład własny. 

Oprocentowanie będzie wynosić (jeżeli zadanie zostanie wprowadzone na listę priorytetową, 

wniosek taki złożono o wpis) 2% w skali roku. 

Stąd też z kwoty 7.119.000 zł odejmuje się kwotę 1.580.000 zł (z równoczesnym 

zmniejszeniem zadań) i podejmuje się uchwałę o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej 

 w WFOŚiGW na kwotę 1.580.000 zł. 

Suma przychodów budżetu 2018 r. nie ulega zmianie i wynosi 7.119.000 zł. 

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.291.2018 został przyjęty. 

 



Ad8 -4/ 

Projekt uchwały  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu  

na realizację zadania budowa chodnika powiatowego w miejscowości Olbrachcice 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w dniu 03.01.2018 r. 

Powiat Prudnicki wystąpił do tut. Urzędu z pismem o partycypowanie  w kosztach budowy 

chodnika w Olbrachcicach. Pismem z dnia 01.02.2018 r. Sołtys wsi Olbrachcice 

poinformował tut. urząd, że przeznacza kwotę 40.000 zł przyznanych dla organizatora 

dożynek na budowę w/w chodnika. Na podstawie pisma sołtysa w zmianach do budżetu 

dokonano odpowiednich zmian tj. zadanie ujęte zostało w budżecie gminy Biała w dziale 600 

- Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. 

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 zadań. 

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.292.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8-5/ 

Projekt uchwały  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu 

na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała – Górka 

Prudnicka” przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie  

z przyjętym budżetem gminy Biała na 2018 r. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 

60014 - Drogi publiczne powiatowe ujęta została kwota 1.325.000 zł przeznaczona na 

dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Górka Prudnicka”. 

     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 zadań. 

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków 

„za" głosowało 15  



„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.293.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8-6/ 

Projekt uchwały  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w miejscowości 

Pogórze przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z 

przyjętym budżetem gminy Biała na 2018 r. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 

60013 - Drogi wojewódzkie ujęta została kwota 75.000 zł przeznaczona na opracowanie 

dokumentacji na rozbudowę drogi w miejscowości Pogórze. Dotacja przyznana została na 

podstawie Uchwały Nr 2970/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20.11.2012 r. w 

sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których 

zarządcą jest zarząd Województwa Opolskiego , współfinansowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. 

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 zadań. 

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt chwały Nr XXIX.294.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8-7/ 

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

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.295.2018 został przyjęty. 

 



 

Ad 8-8 / 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2018 -2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

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  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.296.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8-9/ 

Projekt uchwały  w sprawie  zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej 

Rada Gminy uprawniona jest do wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej. W tut. Urzędzie 

uchwała taka obowiązywała, w treści nowej uchwały ulegają zmianie pracownicy, którzy 

dokonywać będą poboru tej opłaty. 

 

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 

 „przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX.297.2018 został przyjęty. 

 

Ad 8-10/ 

Projekt uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

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

oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu 

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

w związku ze śmiercią inkasenta w miejscowości Kolnowice dokonano nowej osoby do 

pełnienia tej funkcji. 

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 



„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.298.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8-11/ 

Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagradzania za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że w związku ze śmiercią inkasenta w miejscowości Kolnowice 

dokonano nowej osoby do pełnienia tej funkcji. 

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków . 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.299.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8-12/ 

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek 

opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w 

drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień 

z opłaty targowej na terenie gminy Biała przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że zmiana inkasenta wynika z podjęcia Przez obecnego inkasenta pracy, co 

uniemożliwia pobór tej opłaty  

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.300.2018 został przyjęty 

 

Ad 8-13/ 

Projekt uchwały  w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała przedstawiła Podinspektor 

ds. gospodarki odpadami . Poinformowała, że zgodnie z art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz.1840) Rada Miejska w Białej ma obowiązek 

corocznie do 31 marca określić w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami 



bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.   

W odniesieniu do powyższego w dniu 12 lutego 2018r. został przesłany projekt uchwały  

w celu wydania opinii do 

1.  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku, 

1. Zrzeszenia Producentów Rolnych Trzody Chlewnej we wsi Grabina, 

2.  Zrzeszenie Producentów Rolnych w Białej, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  

w Opolu 

3. Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu oraz do 

Ogólnopolskiego 

4.  Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. 

Dnia 22 lutego 2018r. otrzymaliśmy odpowiedź o nie wnoszeniu uwag do projektu od 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Od pozostałych 

podmiotów nie otrzymaliśmy żadnej informacji. Zgodnie z tym, powołując się na art.11a ust.8 

w/w ustawy niewydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu 

uznaje się za akceptację przesłanego programu. Wobec powyższego wnosi się o podjęcie 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.                                                   

Projekt uchwały został opracowany w dniu 12 lutego 2018r. przez J. Ernsta - inspektor ds. 

gospodarki odpadami 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.301.2018 został przyjęty. 

 

 

 

Ad 8-14/ 

Projekt uchwały  w sprawie  podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Biała. Poinformowała, że celem niniejszego projektu uchwały 

jest utworzenie okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organu 

stanowiącego samorządu terytorialnego – Rady Miejskiej w Białej, po zakończonej 

kadencji 2014-2018. Na podstawie ar. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn.zm.)  w związku z art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

 ( Dz. U. poz. 130) rada gminy, na wniosek organu wykonawczego dokonuje podziału na 

okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych 

w każdym okręgu. Termin dokonania podziału na okręgi : w terminie  60 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy czyli do 1 kwietnia 2018 r. 

Zgodnie z art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym 

da wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego. 

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 



stanowi, że w skład rady  w gminach do 20 000 mieszkańców wchodzą radni w liczbie 

piętnastu. 

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców 

ujętych w stałym rejestrze wyborców w gminie na koniec kwartału poprzedzającego 

kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi , czyli  obecnie według stanu na dzień 

31 grudnia 2017 r. 

Podziału na okręgi dokonuje się przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa 

obliczonej poprzez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych do 

rady. Liczba mieszkańców naszej gminy  ( tj. suma liczby wyborców ujętych w rejestrze 

wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru na wniosek  oraz pozostałych  osób 

zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano 

zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie) wyniosła wg. stanu na 

dzień  31 grudnia 2017 r.  10.501. 

10.501: 15 mandatów = 700,06  norma przedstawicielstwa 

Następnie  liczbę mieszkańców  w  okręgu dzieli się przez jednolitą normę 

przedstawicielstwa w gminie . 

W odniesieniu  do poprzedniego podziału na okręgi wyborcze  dokonanego w 2012 r ., 

niniejszy projekt   uchwały wprowadza n/w zmiany : 

Okręg  nr 1  BIAŁA :   dodano ul. Kilińskiego  od skrzyżowania z ul. Stare Miasto do 

końca ulicy (czyli od nr 28 do końca ulicy). Terytorialnie ta część ulicy stanowić będzie 

całość z terenem okręgu nr 1. Obecnie na tym terenie zameldowane są  4 osoby. 

Okręg nr 2 BIAŁA:  dodano ul. Szkolną i część ul. Prudnickiej tj. nr 3,4,5,7,9 i 11, 

terytorialnie   stanowić to będzie ścisłe centrum  Białej oraz bardzo bliska odległość  do 

siedziby lokalu wyborczego w Urzędzie Miejskim stanowi podstawę do dokonania 

zmiany. 

Ponadto dodano ul. Piotra Skargi  ( obecnie nikt nie jest tam zameldowany, ale w planie 

zagospodarowania przestrzennego jest to teren pod zabudowę). 

Okręg  nr 3 BIAŁA : w związku z zmianami określonymi w okręgu nr 2, wyłączono  

w/w  część ul. Prudnickiej oraz  ul. Kilińskiego. Obecnie będzie ul. Prudnicka  nr 8,10 oraz 

od nr 12 do końca ulicy  oaz ul. Kilińskiego od nr 1 do skrzyżowania z ul. Stare  Miasto  

( czyli od nr 1 do nr 26). Dodano ul. Stawową i Ogrodową ( teren  obecnie nie zamieszały, 

ale w planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren pod zabudowę). 

Jednocześnie w związku z zmianami ulic  wprowadzono  ich nowe   nazewnictwo. 

OKRĘG nr 11:  obejmuje obecnie  Kolnowice, Laskowiec, Miłowice. Na poprzednio 

obowiązujące granice okręgu (Kolnowice, Laskowiec ,Prężyna)  Delegatura Krajowego 

Biura Wyborczego nie wyraziła akceptacji , zwrócono uwagę iż Kolnowice i Laskowiec 

nie graniczy z Prężyną).  

OKRĘG nr 12 : obejmuje obecnie Śmicz i Prężynę, miejscowości te graniczą z sobą.  

Zmiana  dokonana w związku z koniecznością zmiany granic okręgu nr 11.  

Obecna propozycja spełnia wymogi Kodeksu wyborczego i uchwały Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie  wytycznych i wyjaśnień 

dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. 

W/w projekt podziału Gminy na okręgi wyborcze  został  przeanalizowany przez 

Krajowe Biuro Wyborcze  Delegaturę w Opolu  i został  zaakceptowany. 



Działając na podstawie art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego przedkładam Wysokiej Radzie 

projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Biała na 15 jednomandatowych okręgów 

wyborczych. 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX.302.2018 został  przyjęty. 

 

 

Ad 8-15/ 

Projekt uchwały  w sprawie  podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że na odstawie art. 12 §2 i § 11 ustawy  

z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) w związku 

z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych ( Dz. U. oz.130) rada gminy w drodze uchwały,  na wniosek  

wójta ( burmistrza) dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania ustalając numery  

i granice obwodów oraz wyznaczając siedziby obwodowych komisji wyborczych. Uchwała ta 

winna zostać podjęta w terminie 1 miesiąca od dnia podziału na okręgi wyborcze. 

Zgodnie z art.12 § 3 stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 

mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może 

obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. 

Dotychczas w Gminie Biała utworzonych jest  na mocy uchwały z 2012 roku 16 stałych 

obwodów głosowania.   

Przedstawiany projekt uchwały nie zawiera zmian w zakresie  ilości obwodów glosowania . 

Projekt zawiera  zamiany związane z zmianami granic okręgów wyborczych  oraz  w dwóch 

przypadkach proponuje się zmiany dot. siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Zmiany te dotyczą: 

1) Obwód nr 9 z siedzibą w Śmiczu obejmuje  tylko mieszkańców Śmicza ( czyli część 

okręgu nr 12 obejmującego Prężynę i Śmicz) 

2) Obwód nr 16 z siedzibą w Kolnowicach obejmuje  mieszkańców Kolnowic, Laskowca 

i Miłowic ( czyli cały okręg nr  11) 

3) Nieznaczne zmiany granic obwodów głosowania dotyczą Białej w takim zakresie jak 

nastąpiły zmiany granic okręgów w uchwale o okręgach wyborczych. 

W zakresie siedzib obwodowych komisji wyborczych proponuje się następujące zmiany: 

Obwód nr 1  w Białej  : nowa siedziba w  Szkole Podstawowej  w Białej  , dotychczasowa   

siedziba: Gimnazjum Publiczne w Białej 

Obwód nr 11  w Gostomi : nowa siedziba w sali Samorządu Mieszkańców , dotychczasowa 

siedziba : Szkoła Podstawowa. 

Zmiana siedziby zasadna jest w związku z łatwiejszym dostosowaniem tych  lokali  dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie na terenie naszej gminy musi być dostosowanych  

co najmniej 8 lokali dla osób niepełnosprawnych. 



Przedkładany projekt uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania został 

skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Opolu i został zaakceptowany. 

Działając na podstawie art. 12 §2 Kodeksu wyborczego  i art. 13 ustawy, o której mowa na 

wstępie uzasadnienia, przedkłada się  Wysokiej Radzie projekt podziału Gminy Biała na stałe 

obwody głosowania. 

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.303.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8-16/ 

Projekt uchwały  w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 

Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł 

ogrzewania na ekologiczne przedstawił Inspektor ds. Ochrony Środowiska Norbert Ofiera. 

Poinformował, że zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, może polegać na udzielaniu 

dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. 

W celu zachęty mieszkańców Gminy Biała do wymiany starych węglowych źródeł 

ogrzewania na ekologiczne wprowadza się dofinansowanie z budżetu gminy do wymiany 

węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. Udzielenie dotacji na przedsięwzięcia 

związane z ochroną powietrza umożliwia bezpośrednio art. 400 a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.304.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8-17/ 

Projekt uchwały  w sprawie  zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „ Jeleni Dwór” przedstawiła Podinspektor ds. gospodarki odpadami Elwira Gaier. 

Poinformowała, że  na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, projekt planu ochrony wymaga zaopiniowania przez właściwą miejscowo radę 



gminy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 7 lutego 2018 r. 

zwrócił się do Rady Miejskiej w Białej o zaopiniowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Jeleni Dwór”, położonego na terenie Gminy Biała. W przedłożonym projekcie, 

celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 

fragmentu lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej 

Puszczy Niemodlińskiej. 

 

Przedstawiony plan ochrony jest zasadny i z tych względów wskazane jest podjęcie niniejszej 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.305.2018 został przyjęty. 

 

Ad 8-18/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że 

przepis artykułu 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkołę 

obowiązek określenia, w drodze regulaminu między innymi wysokość stawek dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Celem podjęcia uchwały jest ustalenie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Biała, a konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika ze zmiany ustawy - Karta 

Nauczyciela zapisanej w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 znoszącej dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli. 

Niniejsza uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.306.2018 został przyjęty. 

 

 



Ad 8-19/ 

Projekt uchwały  w sprawie  ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 

Biała przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. 

Poinformowała, że w nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz.157 ze zm.) wprowadzono szereg zmian m.in. 

rozszerzono zakres podmiotów mogących zakładać żłobki, kluby dziecięce i zatrudniać 

dziennych opiekunów. Ponadto zmieniono zapisy dotyczące warunków lokalowych  

w żłobkach - zniesiono obowiązek posiadania co najmniej dwóch pomieszczeń co istotnie 

wpłynęło na ilość miejsc w placówkach. W Niepublicznym Żłobku „eMisiowo" w Białej 

w związku ze zmianami przepisów ilość miejsc do dyspozycji dzieci wzrosła z 10 do 17. 

Ponadto zmieniły się wymogi w zakresie personelu, wyżywienia i uprawnień rodziców. Na 

podstawie art. 60 ust. 2 ww. ustawy podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz 

mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową 

z budżetu gminy. Nowelizacja ustawy daje możliwość radzie gminy określenia nie tylko 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, ale także wybrania kategorii 

dzieci, na które gmina będzie jej udzielać. Zniesiony został zapis, który nakazywał gminie 

udzielać dotację na „każde” dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Mając na 

uwadze powyższe zmiany Burmistrz Białej wystosował do sąsiednich gmin zapytanie 

o wyrażenie gotowości do ewentualnego współfinansowania pobytu dzieci będących 

mieszkańcami tych gmin w żłobku korzystającym z dotacji udzielanej przez gminę Biała. 

Niestety nie wszystkie samorządy wyraziły zainteresowanie wspólnym finansowaniem 

pobytu dzieci w żłobku dotowanym z budżetu gminy Biała. W związku z tym, proponuje się 

przyznać dotację na dziecko, które jest mieszkańcem gminy Biała w celu zapewnienia miejsc 

opieki nad dzieckiem do lat 3 mieszkańcom naszej gminy. 

Przedstawiona propozycja jest uzasadniona względami społecznymi. Proponowane 

w uchwale rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców gminy Biała i przyczyni się do 

zwiększenia dostępności opieki dla dzieci do lat 3, ochrony budżetów domowych młodych 

rodzin oraz szansy powrotu rodziców na rynek pracy, co uzasadnia potrzebę jej przyjęcia. 

 

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. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX.307.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8-20/ 

Projekt uchwały  w sprawie  rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Białej 

przedstawiła  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska. Poinformowała, że 

W dniu 5 stycznia  2018 r. do Rady Miejskiej wpłynęła skarga mieszkańca Gminy Biała 

(zwanego dalej „Wnioskodawcą”) z dnia 4 stycznia   2018 r.  na bezczynność Burmistrza 

Białej w związku z niezałatwieniem w terminie złożonego wniosku. 



Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 9 lutego  2018 r. została podjęta  uchwała   

Nr XXVIII.286.2018 r. Rady Miejskiej w Białej w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej 

do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi  wniesionej  na 

bezczynność  Burmistrza Białej. 

Komisja Rewizyjna po uzyskaniu upoważnienia Rady Miejskiej w Białej zwołała 

posiedzenie komisji na dzień 26 lutego  2018 r.  celem zbadania zasadności zarzutów 

podniesionych w skardze. 

W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna zapoznała się ze stanem prawnym 

i faktycznym wniesionej skargi, a w szczególności z: 

1. przepisami prawa tj: Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz.1257) – dział VIII „Skargi 

i wnioski” (zwaną dalej Kpa) 

2.  treścią skargi mieszkańca Gminy Biała z dnia 4 stycznia 2018 r. na bezczynność 

Burmistrza Białej (zwanej dalej „skargą”) wraz z kopią złożonego wniosku i listą osób 

popierających wniosek. 

3.  pisemnymi wyjaśnieniami złożonymi w dniu 22 lutego 2018r przez Burmistrza Białej 

do Komisji Rewizyjnej wraz z odpowiedzią na wniosek z dnia 10 stycznia 2018r.   

Komisja Rewizyjna wnikliwie zbadała podniesione w skardze mieszkańca zarzuty. 

Zapoznała się również z ustnymi wyjaśnieniami skarżącego, który uczestniczył w posiedzeniu 

komisji, jak również  ustnymi wyjaśnieniami  Burmistrza w trakcie posiedzenia w dniu  

26.02.2018 r.  

W wyniku przeprowadzonych czynności  Komisja Rewizyjna  Rady Miejskiej  

w Białej stwierdziła co następuje: 

W dniu 2 października 2017 r. został złożony do Urzędu Miejskiego w Białej a kierowany 

do Burmistrza Białej  wniosek mieszkańców Łącznika o zamontowanie progów 

zwalniających i wybudowanie chodnika na ul. Sportowej w Łączniku. W dniu 4 października 

2017 r. pismo to zostało odebrane przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej  

i zamówień Publicznych Panią Aleksandrę Sokołowską, co zostało potwierdzone jej 

podpisem w rejestrze przesyłek przychodzących.  Do dnia złożenia skargi tj. do dnia  

4 stycznia 2018 r. nie udzielono żadnej odpowiedzi na złożony wniosek. Po otrzymaniu skargi 

na bezczynność Burmistrza  w dniu 10 stycznia br. została wystosowana do osoby wnoszącej 

skargę  odpowiedź na złożony wniosek w dniu  2 października 2017 r.   

Po otrzymaniu tejże odpowiedzi mieszkańcy ponownie wystosowali pismo w dniu  

12 lutego 2018 r. / wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 19 lutego 2018 r. / do Burmistrza 

Białej w którym wyrażają swoje niezadowolenie z powodu odmowy zamontowania progów 

zwalniających oraz wybudowania chodnika.   

Komisja uznała, że uchybienie miało miejsce tj. przekroczono termin ustawowy 

wynikający z KPA, gdyż nie dotrzymano terminu załatwienia wniosku  i w tym  zakresie 

skarga jest zasadna. Jednocześnie z uwagi na to, że wnioskodawca otrzymał odpowiedź na 

wniosek,  organ tj. Burmistrz Białej na dzień rozpatrywania skargi nie pozostaje w 

bezczynności. 

  Reasumując, Komisja Rewizyjna, analizując zarzuty podniesione przez skarżącego 

i wyjaśnienia dotyczące powyższej skargi,  wnosi  do Rady Miejskiej o uznanie skargi jako 

zasadnej z uwagi na uchybienie terminowi na  udzielenie odpowiedzi na wniosek.  

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. 



 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 12 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. 

Projekt uchwały Nr XXIX.308.2018 został przyjęty. 

 

Ad 9/ 

Informacja na temat realizacji zamierzeń w zakresie promocji gminy / temat z planu 

pracy Komisji Gospodarczej/ . Do powyższej informacji nie wniesiono zapytań i uwag. 

 

Ad 10/ 

Informacja o dochodach z podatków od przedsiębiorstw -osoby prawne / temat z planu 

pracy Komisji Gospodarczej/. Do powyższej informacji nie wniesiono zapytań i uwag. 

 

Ad 11/ 

Informacja na temat realizacji programów proekologicznych na terenie miasta i gminy 

Biała za okres 2015-2017 / temat z plany pracy Komisji Oświaty…/. Do powyższej 

informacji nie wniesiono zapytań i uwag. 

 

Ad 12/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radny Roman Barysz – w imieniu mieszkańców ul. Lipowej w Białej mieszkających 

nieopodal nowo wybudowanego obiektu sportowego zwrócił uwagę że osoby korzystające z 

boisk zakłócają w godzinach wieczornych spokój mieszkańców oraz o zabezpieczenie boiska 

od strony domów jednorodzinnych wyższym ogrodzeniem, gdyż często piłka przelatuje przez 

obecne ogrodzenie na prywatne działki.  

 

Burmistrz Białej Edward Plicko – odpowiadając zaznaczył, że w tej sprawie już były 

prowadzone rozmowy z mieszkańcami. Zaznaczył, że od strony budynków jest odpowiednio 

wysokie ogrodzenie boiska. Obecnie w tej kwestii nic nie można zrobić, że względu na  czas 

ochronny trwania inwestycji. 

 

Ad 13/ 

 

Przewodniczący zamknęła wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodnicząca posiedzenia  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                         Elżbieta Malik 
 

 

 


