
Protokół nr IV/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 8 lutego  2019 r. 

 

 Obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Sabina Gorek. Następnie powitała wszystkich zebranych na sesji : zaproszonych gości  i 

sołtysów.  

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

Obrady rozpoczęto 2019-02-08 o godz. 10:05:27, a zakończono o godz. 12;28 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Roman Barysz 

2. Jacek Czerwiński 

3. Marek Klinke 

4. Józef Roden 

5. Irena Wotka 

6. Maria Moszczeńska 

7. Małgorzata Fluder 

8. Gabriela Neugebauer 

9. Mariusz Kwoczek 

10. Andrzej Osiewacz 

11. Damian Tarnowski 

12. Mateusz Kosiński 

13. Sabina Gorek 

14. Adrian Harnys 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła  porządku obrad. (10:06:00) 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji . 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji 

6. Interpelacje i zapytania radnych 

7. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2018 

rok 

8. Podjęcie uchwały Nr IV.39.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.; 

9. Podjęcie uchwały Nr IV.40.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Biała na lata 2019 – 2028; 

10. Podjęcie uchwały Nr IV.41.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_biala2&pi=5545


11. Podjęcie uchwały Nr IV.42.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Opolu 

12. Podjęcie uchwały Nr IV.43.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi  wojewódzkiej nr 407 na odcinku 

Pogórze-Łącznik 

13. Podjęcie uchwały Nr IV.44.2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Biała, a także trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

14. Podjęcie uchwały Nr IV.45.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała 

15. Podjęcie uchwały Nr IV.46.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na 

terenie Gminy Biała; 

16. Podjęcie uchwały Nr IV.47.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Biała na lata 2019-2022 

17. Podjęcie uchwały Nr IV.48.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do współpracy  

w ramach projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie 

pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami 

neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób 

starszych; 

18. Podjęcie uchwały Nr IV.49.2019 w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości 

stawek procentowych bonifikat oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów; 

19. Podjęcie uchwały Nr IV.50.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2019 

20. Podjęcie uchwały Nr IV.51.2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej w Białej na rok 2019 

21. Wolne wnioski i informacje; 

22. Zakończenie. 

 

Ad 3. 

 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji . (10:06:00) 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Do protokołu nie wniesiono uwag.  

głosowanie (10:07:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (14): 

Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena 

Wotka, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Sabina Gorek, Małgorzata 

Fluder, Adrian Harnys, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Józef Roden 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_biala2&pi=5546


Wobec powyższego głosowania protokół został przyjęty. 

 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (10:08:00) przedstawił 

Burmistrz Edward Plicko. 

 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji (10:19:00) przedstawił 

Burmistrz Edward Plicko. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych (10:28:00) 

Radny Damian Tarnowski zgłosił zapytanie następującej treści: 

 dlaczego w dniu 04.01.2018 nie odebrano śmieci segregowanych z posesji 54 oraz 56 

w Kolnowicach. 

  dlaczego nie jest porządkowana kostka z drobnego potłuczonego szkła, pod tak 

zwanymi dzwonami na szkło. Intencja ułożenia kostki miała na celu możliwość 

porządkowania jej. 

Radna Maria Moszczeńska  zgłosiła zapytanie w sprawie przyczyn i warunków likwidacji 

Związku Aqua Silesia przez Zarząd oraz skutków finansowych dla Gminy. 

 

7. Informację dotyczącą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2018 

rok (10:30:00)   przedstawiła  Skarbnik Gminy Klaudia  Kopczyk.  

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

8. Podjęcie uchwały Nr IV.39.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.; 

(10:32:00). 

 Projekt powyższej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Nastąpiła zmiana quorum (10:34:00) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni Alfred Krupa 

Projekt powyższej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań.  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  
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Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwały Nr IV.39.2019 (10:43:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (11): 

Adrian Harnys, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz 

Kwoczek, Irena Wotka, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Marek 

Klinke, Małgorzata Fluder 

 WSTRZYMUJE SIĘ (4): 

Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

9. Podjęcie uchwały Nr IV.40.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Biała na lata 2019 – 2028; (10:44:00) 

Projekt powyższej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań.  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.40.2019 (10:48:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (13): 

Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Mateusz 

Kosiński, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Irena Wotka, Alfred Krupa, Andrzej 

Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Józef Roden 

 WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

Ad 10.  

Podjęcie uchwały Nr IV.41.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

(10:49:00) Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zgodnie z 

Uchwałą Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019 zaplanowano przychody z tytułu 

zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 5.710.000,00 zł. Korekta kwoty kredytu 

dokonana została w zmianach do budżetu i obecnie wynosi 5.700.000,00 zł. Z tej kwoty 

przychody na konkretne zadanie tj. Rewitalizację miasta Biała realizowane w 2019 r. 
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określone zostało w uchwale Nr XXXIII.336.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 

października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 

jest to kwota 1.600.000,00 zł. 

Ponadto cześć przychodów zaciągnięta zostanie w formie pożyczki z WFOŚiGW - 

1.500.000,00 zł. 

Na pozostałą cześć kwoty kredytu przygotowana jest przedmiotowa uchwała. 

Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację 

następujących zadań: 

1)  Dotację dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1206 O relacji Biała - Górka Prudnicka o długości 5,53 km”.  do w kwocie 

1.325.000,00 zł; 

2)  Budowa drogi na ul Prudnickiej w Białej w kwocie 1.275.000,00 zł 

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 zadania. 

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.41.2019 (10:55:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (14): 

Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Marek Klinke, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, 

Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Maria 

Moszczeńska, Józef Roden, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek 

 WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Damian Tarnowski 

Uchwała NR IV.41.2019  została  podjęta. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Nr IV.42.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu (10:56:00). Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

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

realizacji zadania związanego z budową kotłowni w szkole w Białej (nazwa zadania 
„Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia-etap II”.  

    Jeżeli zadanie zostanie wprowadzone na listę priorytetową WFOŚiGW w Opolu 

oprocentowanie będzie w wysokości 2,2%. 
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Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek gmina może zaciągnąć pożyczkę w wysokości 95% 

kosztów kwalifikowanych, okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od daty uzyskania 

efektu rzeczowego. 

Dodatkowo po okresie min. 5 lat spłaty można ubiegać się o umorzenie pożyczki w 

wysokości nie wyższej niż 15% pożyczki. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.42.2019 (10:58:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (15): 

Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, 

Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, 

Józef Roden, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian 

Tarnowski 

Uchwała NR IV.42.2019 została  podjęta. 

 

12. Podjęcie uchwały Nr IV.43.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na 

odcinku Pogórze-Łącznik (10:59:00). Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z przyjętym budżetem gminy Biała na 2019 r. 

w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60013 - Drogi wojewódzkie ujęta została kwota 

825.000 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej 

nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik od km 28-280 do km 30+325. 

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. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.43.2019 (11:02:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (15): 

Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Marek Klinke, Adrian Harnys, Alfred Krupa, 

Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Sabina 
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Gorek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, 

Damian Tarnowski 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

 

13. Podjęcie uchwały Nr IV.44.2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Biała, a także trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (11:02:00). 

 Projekt uchwały przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych Jadwiga 

Małota. Poinformowała, że odjęcie nowej uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania wynika  

z konieczności dostosowanie  zapisów  do obowiązującego prawa w tym zakresie. W ustawie 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych artykułem 35 ust. 4 

wprowadzono rozwiązanie analogiczne do stosowanego wcześniej przez ustawodawcę w 

przypadku szkół prowadzonych przez samorządy, tj. określono przeznaczenie środków 

przekazywanych w ramach dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych na dzieci 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Dotacja przekazana na ww. 

uczniów może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją 

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. 

Zapisy projektu uchwały doprecyzowują sposób rozliczenia dotacji przekazanej na realizacje 

zadań  w zakresie kształcenia specjalnego. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.44.2019 (11:31:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (15): 

Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Andrzej 

Osiewacz, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Adrian Harnys, Irena Wotka, Sabina 

Gorek, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Damian 

Tarnowski. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

14. Podjęcie uchwały Nr IV.45.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała (11:31:00).  Projekt uchwały 

przedstawiła  Podinspektor ds. gospodarki odpadami Aneta Hampel.  
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Radny  Damian Tarnowski jako przewodniczący Klubu Radnych Koalicji KWW „Nasza 

Ziemia” i KWW Mniejszość Niemiecka poinformował, że radni  klubu  są przeciwni podjęcia 

w/w uchwały ze względu na  brak szerokiego uzasadnienie i kalkulacji  podwyższenia opłat 

za odpady komunalne.  

Radna Gabriela Neugebauer przedstawiła wysokość stawek za odpady komunalne w 

ościennych  gminach. Zaznaczyła, że stawki w tych gminach są niższe od proponowanych 

przez gminę Biała. 

Burmistrz Białej poinformowała radnych o przeprowadzonym przetargu na odbiór odpadów 

komunalnych. Zaznaczył, że do przetargu przystąpiły dwie firmy –REMODIS Opole i WiK 

Biała . Po rozstrzygnięciu  przetargu WiK Biała oferowała niższą cenę i tym samym wygrała 

przetarg.  

Damian Tarnowski zwrócił się z zapytaniem czy przedsiębiorcy mają możliwość segregacji 

śmieci? 

Burmistrz Białej poinformował , że zgodnie z ustawą o odpadach komunalnych 

przedsiębiorcy zaliczani są go grupy gospodarstw niezamieszkałych i podpisują 

indywidualnie umowy z podmiotami uprawnionymi do wywozu odpadów. 

Prezes Spółki WiK w Białej – poinformował, że przedsiębiorcy mają ustaloną jedną stawkę 

za odbiór odpadów i nie było zróżnicowania w cenie  na odpady segregowane czy zmieszane.   

Radni nie wnieśli  więcej uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.45.2019 (12:07:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (10): 

Marek Klinke, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, 

Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Andrzej 

Osiewacz 

 PRZECIW (4): 

Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Józef Roden, Maria Moszczeńska 

 WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Irena Wotka 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

 

15. Podjęcie uchwały Nr IV.46.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej na terenie Gminy Biała; (12:07:00). Przedstawiła Inspektor ds. funduszu 

sołeckiego Maria Dryszcz. Poinformowała, że zgodnie z art. 19 c ust.1 ustawy z dnia 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_biala2&pi=5571


24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosku 

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego, definiuje inicjatywę lokalną, jako formę 

współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego 

realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy gminy Biała 

bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mogą złożyć wniosek o realizację zadnia 

publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce 

zamieszkania lub siedzibę. Zakres inicjatywy lokalnej określa art.19b ust. 1w/w ustawy. 

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Burmistrz Białej opublikował w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.671.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. dotyczące 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnej poprzez wyrażenie opinii oraz 

zgłaszania uwag i propozycji w terminie od 27.04.2018 r. do 14.05.2018r. 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zamieszczone jest na stronie internetowej 

Gminy Biała:  www.bip.biala.gmina.pl, zakładka Inicjatywa Lokalna - konsultacje projektu 

uchwał. 

Zmiana niniejszej uchwały ma na celu ujednolicenie tekstu dokumentu z uwzględnieniem 

do tej pory  wprowadzonych zmian oraz wprowadzonych nowych kryteriów oceny wniosków 

w ramach inicjatywy lokalnej. Wprowadzenie nowych zapisów spowodowana jest 

koniecznością wyeliminowania błędów ujawnionych w trakcie kontroli inicjatywy lokalnej 

w roku 2017. 

Radna Maria Moszczeńska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zgłoszonego wniosku w 

poprzedniej kadencji a dotyczącego stosownego nagrodzenie działań promocji Gminy Biała 

przez miejscowość Pogórze, w związku z sukcesem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Pogórze 

oraz Sołectwa Pogórze za zdobycia III miejsca w konkursie najlepszy projekt Piękna Wieś 

Opolska. Zaznaczyła , że w odpowiedzi na złożony wniosek Burmistrz udzielił informacji, że 

nagrodzeniem Pogórza zajmie się już nowa rada. Kiedy miejscowość Pogórze zostanie 

nagrodzona? 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.46.2019 (12:10:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (11): 

Roman Barysz, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, 

Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Sabina 

Gorek, Irena Wotka 

www.bip.biala.gmina.pl


 PRZECIW (1): 

Józef Roden 

 WSTRZYMUJE SIĘ (3): 

Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

 

16. Podjęcie uchwały Nr IV.47.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Biała na lata 2019-2022 (12:11:00). Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS 

Maria Klimowicz. Poinformowała, że zgodnie z treścią art.6, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390) do zadań 

własnych gminny należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. „Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Biała  na lata 2019-2022 zakłada działania profilaktyczne a  przede wszystkim integrowanie i 

koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów zaangażowanych w przeciwdziałanie 

zjawiska przemocy w rodzinie. Nadrzędnym celem Programu jest dobro i bezpieczeństwo 

rodziny, w szczególności ochrona osób doznających przemocy, w tym dzieci. Cel ten można 

osiągnąć jedynie przez interdyscyplinarne działania służb i podmiotów realizujących zadania 

związane z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy w rodzinie. Zapewnić to 

mają działania zaplanowane do realizacji na lata 2019-2022 w ramach niniejszego Programu. 

Działania te mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy i wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa rodzin z terenu gminy Biała.                                                                        

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy                             

dla Gminy Biała na lata 2019-2022 jest kontynuacją  Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z lat 2011-2018. Założenia 

Programu współgrają z założeniami zawartymi w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Biała, Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

na lata 2014 -2020 oraz Gminnym Programem Wspierania Rodziny.                                                                                                     

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.47.2019 (12:13:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (15): 

Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Marek Klinke, Adrian Harnys, Gabriela 

Neugebauer, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, 

Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Damian 

Tarnowski, Józef Roden 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 



 

17.  Podjęcie uchwały Nr IV.48.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do 

współpracy w ramach projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i 

przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 

chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz 

osób starszych; (12:13:00). Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS Maria Klimowicz. 

Poinformowała, że powyższą uchwałą Rada Gminy wyraża zgodę na przystąpienie 

i realizację Projektu Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu 

w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, 

w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Osi Priorytetowej 

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt realizowany jest 

formule współpracy partnerskiej, między Gminą Biała a Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Opolu (ROPS). Celem Projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających 

niezależne życie osobom z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, 

chorobą Parkinsona oraz osobom starszym oraz wdrożenie wypracowanego modelu w formie 

mieszkania wspomaganego,  w lokalu  wskazanym przez Gminę, stanowiącym Jej zasób 

mieszkaniowy. 

W ramach przedmiotowego Projektu przewiduje się wstępnie następujące działania: 

1)wdrożenie opracowanego modelu mieszkania wspomaganego dla osób z chorobami 

neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych, 

w tym m.in.: adaptację i wyposażenie mieszkania wspomaganego, zatrudnienie kadry oraz 

rekrutację mieszkańców, a także realizację usług wspierających pobyt i aktywność 

mieszkańców; 

2)udział w realizacji zadań Projektu, tj. w działaniach edukacyjno-szkoleniowych 

i ewaluacyjnych. 

Do prowadzenia mieszkania zostanie zaangażowana organizacja pozarządowa wybrana 

przez ROPS w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie . 

 W celu dokonania adaptacji i wyposażenia mieszkania wspomaganego 

z wykorzystaniem środków EFS, niezbędne jest czasowe użyczenie ROPS w Opolu,  lokalu 

wskazane przez Gminę na mieszkanie wspomagane, które po zakończeniu etapu 

wdrożeniowego zostanie z powrotem przekazane Gminie. 

Na adaptację i wyposażenie wskazanego lokalu przewiduje się przyznać Gminie łączną 

kwotę 185 370 zł, w tym: 72 685 zł na remont(adaptację) lokalu, 71 150 zł na wyposażenie 

mieszkania stanowiące środek trwały oraz 40 tys. zł na wyposażenie w meble i sprzęt. 

Ponadto w projekcie są przewidziane środki na prowadzenie mieszkania wspomaganego – 

zgodnie z opisany modelem, przez okres 3 lat od wdrożenia modelu, a po tym okresie Gmina 

jest zobowiązana do utrzymania trwałości mieszkania wspomaganego prze okres kolejnych 

3 lat. 

Efektem Projektu będzie funkcjonowanie nowoczesnej formy wsparcia dla osób 

niesamodzielnych, polegającej na świadczeniu usług społecznych w formie 

zdeinstytucjonalizowanej. Jak wynika z analiz regionalnych oraz potrzeb zgłoszonych przez 

Gminę, w woj. opolskim – mimo bogatej oferty pomocy na rzecz osób niesamodzielnych, 

odnotowuje się niską dostępność środowiskowych form wsparcia, w tym szczególnie 

w formie mieszkania wspomaganego. Tymczasem dynamicznie wzrastająca liczba seniorów 

oraz nasilenie występowania w starszych grupach wieku chorób neurologicznym, (m.in. 

Alzheimera i Parkinsona), wymaga rozwoju i upowszechnienia środowiskowych form 

wsparcia, takich jak mieszkanie wspomagane. Wobec niewystarczającego zakresu działań 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_biala2&pi=5575


o charakterze środowiskowym – coraz więcej osób starszych lub niepełnosprawnych 

zmuszonych jest do korzystania z pomocy w placówkach całodobowych, w których pobyt jest 

kilkukrotnie wyższy niż pobyt w mieszkaniu wspomaganym. 

Projekt przyczynić się ma do powiększenia i polepszenia infrastruktury społecznej na rzecz 

osób niesamodzielnych w Gminie, a także zwiększenia możliwości zatrudnienia mieszkańców 

gminy  w powstającym mieszkaniu wspomaganym. 

Wskazuje się, że wypracowane w ramach projektu rekomendacje oraz działania edukacyjne 

wpłyną korzystnie na zmianę wizerunku osób z niepełnosprawnościami, upowszechnią 

wiedzę na temat przyczyn, objawów i sposobów pomagania osobom z chorobami 

neurologicznymi, w tym szczególnie z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona. Z uwagi na 

zakres projektu, wsparcie otrzymają również rodziny osób chorych, opiekunowie i otoczenie 

społeczne. 

Wypracowany model wsparcia w formie mieszkania wspomaganego uwzględniał będzie 

specyficzne potrzeby osób z chorobami neurologicznymi, jednocześnie umożliwi osobom 

chorym pozostanie w środowisku lokalnym, utrzymanie kontaktów z rodziną i najbliższym 

otoczeniem, oraz prowadzenie względnie niezależnego życia. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.48.2019 (12:15:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (15): 

Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, 

Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Józef 

Roden, Sabina Gorek, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Damian 

Tarnowski 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

 

18. Podjęcie uchwały Nr IV.49.2019 w sprawie określenia warunków udzielania  

i wysokości stawek procentowych bonifikat oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów; (12:16:00). Projekt uchwały przedstawił Inspektor ds. gospodarki 

nieruchomościami Dawid Scholz. Poinformował, że Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawyz dnia 

20 lipca 2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Rada Miejska może udzielić osobom 

fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali 

mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty w przypadku wniesienia 

jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia. Proponowana w uchwale wysokość bonifikaty 

jest analogiczna do bonifikat jakie ustawodawca wprowadził dla użytkowników wieczystych 

na gruntach Skarbu Państwa. Przyznanie bonifikat dla użytkowników wieczystych na 

gruntach Gminy spowoduje wyrównanie sytuacji prawnej wszystkich użytkowników 

wieczystych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_biala2&pi=5577


Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 6 w/w ustawy wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej 

z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązuje w dniu przekształcenia czyli 1 stycznia 

2019 r. i  jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia 1 stycznia 2019 r. 

Skutki finansowe przedmiotowej uchwały są trudne do ustalenia i zależne od liczby 

właścicieli, którzy zdecydują się na uregulowanie opłaty za przekształcenie w formie 

jednorazowej. Zasadnym jest założenie, że duża część właścicieli zechce uiścić opłatę 

w ciągu pierwszych dwóch lat po przekształceniu, czyli wtedy, kiedy stawki bonifikat będą 

najwyższe, co w początkowych latach spowoduje wzrost dochodu Gminy, natomiast w latach 

następnych będzie skutkować spadkiem dochodów z tego tytułu. W skali naszej Gminy 

nie jest to kwota znacząco wpływająca na budżet. 

Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR IV.49.2019 (12:19:00) 

Wyniki imienne: 

 ZA (15): 

Marek Klinke, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, 

Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Sabina Gorek, 

Roman Barysz, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian 

Tarnowski 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

 

19.  Podjęcie uchwały Nr IV.50.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2019 (12:19:00) przedstawił Przewodniczący 

Kmisji Rewizyjnej Adrian Harnys.   

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Wyniki imienne: 

 ZA (15): 

Marek Klinke, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, 

Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, 

Józef Roden, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian 

Tarnowski 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_biala2&pi=5579


 

20. Podjęcie uchwały Nr IV.51.2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2019 (12:22:00) . Projekt uchwały kolejno 

przedstawili Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Wyniki imienne: 

 ZA (15): 

Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Adrian 

Harnys, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, 

Roman Barysz, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Józef Roden, 

Damian Tarnowski 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 

 

21. Wolne wnioski i informacje; (12:27:00) 

Przewodnicząca Rady Sabina Gorek przedstawiła sprawozdani z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  za 2018 rok. 

Radny Damian Tarnowski złożył wnioski następującej treści  

 „ ponawiam wniosek o zatrudnienie osoby opiekującej się świetlicą w Centrum 

Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach. Opieka nad świetlicą środowiskową jest 

sprawowana i opłacana z GCK w Białej.  Dotyczy ona jedynie pomieszczenia 

świetlicy środowiskowej. Pozostała część budynku nie jest objęta opieką ” 
 „ ponawiam wniosek o remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kolnowicach.” 
 „wnioskuję o naprawienie rynny na budynku Centrum Aktywności Wiejskiej  

w Kolnowicach. Rynna jest dziurawa, co powoduje podczas opadów zaciekanie  

i dalsze niszczenie rynny.” 
 

Radna Maria Moszczeńska złożyła  wniosek zgłoszony przez mieszkankę Łącznik Panią 

Dorotę Małek  następującej treści:  

 przy głównej ulicy w Łączniku są dwie  niezamieszkałe od lat kilkudziesięciu posesje 

z ruderami szpecącymi obraz wsi, których właściciele zmarli ( bezpotomnie)  

w Niemczech. 

Pani Dorota Małek zobowiązuje się zdobyć dla w/w zmarłych niemieckie akty zgonu  

i przekazać je Panu Burmistrzowi celem wszczęcia postępowania spadkowego , a po 

pomyślnym przejęciu nieruchomości, zagospodarowania posesji lub ich sprzedaży 

zainteresowanym.  

 

Radna Gabriela Neugebauer  złożyła  wniosek  następującej treści:  

 „zwracam się o wycięcie samosiejek wzdłuż drogi powiatowej w Pogórzu tj. od 

zakrętu przed lasem Naglo oraz przez cały odcinek wzdłuż lasu po obydwu stronach . 

Krzewy zagrażają bezpieczeństwu.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_biala2&pi=5581
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_biala2&pi=5583


Więcej wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.  

 

22. Zakończenie. (12:28:00) 

Przewodnicząca zamknęła obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                 Sabina Gorek                    

 

 

 

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_biala2&pi=5584

