
Wyciąg z protokołu nr V/2019 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 28 marca  2019 r. 

 

 Obrady V 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;01 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 

15. Alfred Krupa 

Ad 2.  

Przedstawienie porządku obrad. (10:08) 

 

 

Ad 3.  

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. (10:08) 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

1. Do protokołu Radny Damian Tarnowski wniósł uwagę, że brak zapisu  w pkt. 

dotyczącym zaopiniowania projektu  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 zapytania dotyczącego  ilu w 

naszej gminie jest przedsiębiorców  ? i brak odpowiedzi w tym zakresie.  

Zapis do protokołu zostanie uzupełniony. 

głosowanie (10:07:00) 



 

Głosowanie - przyjęcie protokołu (10:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Józef 

Roden, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Damian 

Tarnowski, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Ad 4.  

 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. (10:09) 

przedstawił Burmistrz Edward Plicko. 

 

Ad 5.  

 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. (10:21) przedstawił 

Burmistrz Edward Plicko. 

 

Ad 6. 

  Interpelacje i zapytania radnych. (10:30)zgłosił: 

Radny Józef Roden: 

Rolnicy skarżą się , że słupy telefoniczne , które znajdują się bezpośrednio na ich polach 

uprawnych utrudniają im sprawne ich uprawianie. Sprzęt rolniczy, którym dysponują jest 

coraz nowocześniejszy i znacznych gabarytów, a słupy o których mowa przeszkadzają im w 

sprawnym ich użytkowaniu i niejednokrotnie są przyczyną aarii tego sprzętu. Na terenie 

sołectwa Chrzelice jest około 40 takich słupów, które rozmieszczone są wzdłuż drogi 

powiatowej i wojewódzkiej jadąc w kierunku Opola. Rolnicy sami próbowali załatwić tę 

sprawę z właścicielami tych słupów aby je usunąć z pół, ale bezskutecznie.  

WW związku z tym zwracam się z zapytaniem, czy Gmina byłaby w stanie pomóc rolnikom 

rozwiązać ten problem? 

Radny Damian Tarnowski: 

1.Czy Gmina Biała poczęła starania o nabór środków z budżetu państwa na remonty dróg  

   lokalnych? Dodatkowe pieniądze dla samorządów które potwierdził Premier Morawiecki. 



2.W jakich sołectwach są zatrudnione osoby do opieki nad świetlicami? 

   Wyszczególnić proszę sołectwa gdzie są świetlice środowiskowe, oraz sołectwa gdzie są   

    osoby opiekujące się pozostałymi świetlicami (budynkami). 

 

Ad 7.  

 Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku policji w Białej  

za 2018 r. (10:32)przedstawił Kierownik Policji w Białej Pan Jarosław Kociuga. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań i uwag.  

Ad 8.  

 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. (10:40) 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Pani Maria Klimowicz. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań i uwag.  

Ad 9.  

 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

za 2018 r. (10:45) ) przedstawiła Kierownik OPS w Białej Pani Maria Klimowicz. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań i uwag.  

Ad 10.  

 Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w 2018 r. 

(10:49) przedstawiła Kierownik Stacji Caritas w Białej Pani Judyta Scholz.. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań i uwag.  

Ad 11. 

  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2018 r. 

(10:54) przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Harnys. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań i uwag.  

Ad 12.  

 Podjęcie uchwała w sprawie: (11:21): 

 

12.1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Biała  na lata 2019-2028; (11:21) przedstawiła Kierownik OPS w Białej 

Pani Maria Klimowicz. Poinformowała, że konieczność opracowania  i realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   ( Dz. U .z 2018 1508.1693,2192,2354  i 2529) 

.Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Dokument określa misję 

oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób 

przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. 

Strategia stanowi zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 

społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, 

w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym raz 

maja  doprowadzić do integracji społecznej. Strategia stanowi materiał wyjściowy do 

opracowania szczegółowych programów  i projektów pomocy społecznej. Skuteczność 



wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych 

i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej 

współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym 

organizacji pozarządowych. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały Nr V.52.2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028; (11:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, 

Sabina Gorek, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Roman Barysz, Jacek 

Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Uchwała Nr V.52.2019 została podjęta. 

12.2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r.; (11:26) 

przedstawiła  Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały Nr V.53.2019 w sprawie  zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r. (11:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, 

Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Irena Wotka, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 



 

12.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2019 -2028 ; (11:35) przedstawiła  Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały NR V.54.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2019 -2028 (11:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Alfred Krupa, Roman Barysz, Adrian Harnys, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Gabriela 

Neugebauer, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Józef 

Roden, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 12.4. Podjęcie uchwały Nr V.55.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała,  

że  w uchwale Nr  IV.41.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego wystąpił błąd pisarki dotyczący spłaty kredytu wraz z 

odsetkami. Poprawka została naniesiona w przedmiotowej uchwale. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.  

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie uchwała NR V.55.2019  

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Damian Tarnowski, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, 

Roman Barysz, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, 

Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

BRAK GŁOSU(0): 



 

12.5. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji; (11:39) 

przedstawiła  Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała,  że zgodnie z art. 13 ust. 4 a 

Rada może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między 

organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki 

finansowe stanowiące dochody własne gminy, dla Policji z przeznaczeniem na: 

1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, 

2) nagrodę za osiągnięcia w służbie, 

dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy 

realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. W przedmiotowej uchwale przeznaczonych 

zostało 1.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania 

w zakresie służby prewencyjnej na terenie Gminy Biała. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały Nr V.56.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

(11:41) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

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

Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Irena 

Wotka, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Alfred Krupa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

12.6. 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; (11:41) 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 ukończeniem kadencji sołtysów i wyborem 

nowych sołtysów w poszczególnych miejscowościach dokonuje się zmiany inkasentów 

podatków w poszczególnych miejscowościach gminy Biała. Pierwszeństwo do poboru 

podatków w drodze inkasa przyznaje się sołtysom wsi, na spotkaniu 12 marca br. 

sporządzono nowy wykaz inkasentów, co przełożono do niniejszej uchwały. 



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. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały NR V.57.2019 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 (11:43) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, 

Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, 

Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

12.7. Projekt uchwały w sprawie  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso; (11:43) 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 ukończeniem kadencji sołtysów i wyborem nowych sołtysów w poszczególnych 

miejscowościach dokonuje się zmiany inkasentów opłaty w poszczególnych miejscowościach 

gminy Biała. Pierwszeństwo do poboru opłat w drodze inkasa przyznaje się sołtysom wsi, na 

spotkaniu 12 marca br. sporządzono nowy wykaz inkasentów, co przełożono do niniejszej 

uchwały.  
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. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały Nr V.58.2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso (11:48) 



Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Andrzej 

Osiewacz, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder, 

Sabina Gorek, Alfred Krupa, Irena Wotka, Józef Roden, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

12.8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała; (11:48) przedstawiła  

Podinspektor ds. gospodarki odpadami Elwira Gaier. Poinformowała, że zgodnie z art.11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Rada Miejska w Białej ma obowiązek 

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

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. 

W związku z powyższym, przygotowany został przedmiotowy program, który obejmuje 

zakres realizacji zadań, takich jak: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

6. Usypianie ślepych miotów. 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 

8. Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

i innych zdarzeń losowych, z udziałem zwierząt z terenu Gminy Biała. 

Niniejszy projekt uchwały został przesłany do: 

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku; 

2) Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu; 

3) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  Oddział w Opole; 

4) Zrzeszenia Producentów Rolnych Trzody Chlewnej wsi Grabina; 

5) Zrzeszenie Producentów Rolnych ul. Składowa 1 w Białej. 

6) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu 

w celu zaopiniowania zgodnie z art. 11a ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt.4 

niniejszego programu. Nie wniesiono żadnych uwag odnośnie programu, wobec powyższego 

projekt uchwały przyjmuje się pozytywnie zaopiniowany. Kwota, jaka będzie przeznaczona 

na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

w 2019r wyniesie 45 tyś zł. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 



Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały Nr V.59.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała (11:51) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, 

Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Irena 

Wotka, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

12.9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych 

szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała; (11:51) przedstawiła Podinspektor 

ds. oświaty i spraw społecznych Jadwiga Małota. Poinformowała, że w 2017 roku w związku 

z wprowadzaniem reformy oświatowej zostały podjęte uchwały dotyczące sieci szkół 

w jakich placówki funkcjonować będą do 31 sierpnia 2019 r. czyli do wygaśnięcia gimnazjów 

i funkcjonowania ośmioletnich publicznych szkół podstawowych. W związku z powyższym 

przedłożony projekt uchwały określa plan sieci publicznych szkół podstawowych 

funkcjonujący na terenie Gminy Biała począwszy od 1 września 2019 r. i zapewniający  

spełnienie warunków określonych w art. 39 ust. 1, 2 , 5a i 7a ustawy Prawo oświatowe: 

1) Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób 

umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem 

zapisu, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 

- 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 

- 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

2) W uchwale, wskazuje się adresy siedzib szkół, oraz adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Projekt uchwały  uzyskał pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty.  

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały NR V.60.2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 

publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała (11:53) 

Wyniki imienne: 



ZA(15): 

Adrian Harnys, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, 

Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Irena Wotka, Maria 

Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

12.10. Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie uchwalenia statutu  Osiedla Nr 1 w 

Białej; (11:53) przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w czerwcu 

2017 r.  uchwałą Rady Miejskiej w Białej  dokonano zmiany nazw   ulic w Białej. Trzy 

z czterech zmienionych nazwy ulic  znajdują się w obszarze  działania Osiedla 

w Białej.Celem uporządkowania i dostosowania  zapisów w statucie  Osiedla  do  obecnie 

obowiązujących nazw ulic zachodzi konieczność dokonania zmiany w uchwale nr 

XXXI/364/10  Rady Miejskiej w Białej z 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Osiedla w Białej , zmienionej uchwałą nr VI.43.2015 z dnia 31 marca 2015 r.  Zmiana 

obejmuje wykreślenie z § 5 statutu  starych nazw 3 ulic ( Aleksandra Zawadzkiego,  Armii 

Ludowej, Hanki Sawickiej a wprowadzenie nowych nazw, tj.: Słoneczna, Armii Krajowej 

i Wodna. 

Ponadto wprowadza się  korektę w tytule uchwały  skreślając wyrazy „ Nr 1”  gdzie 

określono  numer Osiedla w Białej w czasie kiedy funkcjonowały 2 osiedla.  Zmiany 

w statucie osiedla  w zakresie skreślenia  numeru osiedla  zostały dokonane uchwałą 

zmieniającą  z marca 2015 r., po przeprowadzeniu wówczas konsultacji społecznych.   

Numeracja  osiedla pozostała jedynie w tytule uchwały. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Harnys, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, 

Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Maria 

Moszczeńska, Józef Roden, Roman Barysz, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 



12.11. Projekt uchwały w sprawie zmieniający  uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

pomocniczej „Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu. (11:56) przedstawiła Sekretarz 

Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w czerwcu 2017 roku uchwałą  Rady Miejskiej 

w Białej dokonano zmiany nazw ulic w Białej. Jedna z czterech zmienionych nazw ulic  

znajduje się w obszarze działania  sołectwa Przedmieście. 

Celem  dostosowania zapisów  w statucie sołectwa do obecnie obowiązujących nazw  ulic 

zachodzi konieczność dokonania zmiany w uchwale nr XXXI.354.2014 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej: sołectwa 

„Przedmieście” i nadania jej statutu. 

Zmiana ta dotyczy  § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały, gdzie   ulicę Świerczewskiego zastępuje się  

nową nazwa ulicy tj. Przedmieście. Ta sama zmiana dotyczy § 5 statutu sołectwa. 

Ponadto w treści § 1 statutu sołectwa  skreśla się wyrazy „ Nr 1 „  przy nazwie  osiedla 

w Białej, gdyż numer osiedla został zniesiony  uchwałą z 31 marca  2015 r. nowelizującą 

statut  osiedla w Białej a nie dokonano  stosownej zmiany  w statucie sołectwa 

„Przedmieście.” 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Podjęcie uchwały Nr V.62.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

pomocniczej „Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu. (11:57) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, 

Adrian Harnys, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Irena 

Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Sabina Gorek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

13. Wolne wnioski i informacje. (11:58) 

Radny Damian Tarnowski złożył wnioski następującej treści:  

 Wnioskuję ponownie o zalanie pęknięć w asfalcie drogi gminnej w miejscowości 

Kolnowice. Pęknięcia mogą powodować kruszenie się asfaltu. 

 Ponownie wnioskuję o naprawienie dziury w asfalcie w miejscowości Kolnowice przy 

posesji nr 28. 

 Wnioskuję o poprawienie nawierzchni wjazdu drogi gminnej w miejscowości 

Kolnowice.  



Nadmieniam iż remont tego wjazdu był wykonywany przez WiK Biała w I kwartale 

ubiegłego roku. Wierzchnia warstwa kruszy się i powstają dziury. Wjazd z drogi gminnej 

przy posesji nr 68 (wjazd do kościoła) 

 Ponownie wnioskuję o przekazanie wraz z transportem frezowin (drobnych) dla 

sołectwa Kolnowice, które chcielibyśmy wykorzystać do utwardzenia drogi gminnej 

do posesji nr 41. 

 

Radny Jacek Czerwiński złożył wnioski następującej treści: mieszkańcy Białej proszą o 

uporządkowanie terenu  po budowie – remoncie drogi przy ul. Opolskiej i Lipowej tj. proszą 

o usunięcie pozostałego gruzu i uzupełnienie ziemi na poboczu drogi.  

 

Radny Józef  Roden złożył wniosek następującej treści okres zimowy przyczynił się do 

powstania znacznej ilości dziur gminnej relacji Chrzelice – Racławiczki. Stwarza to 

zagrożenie dla użytkowników tej drogi . W związku z powyższym wnioskuję o jak najszybsze 

wykonanie łatania dziur na tejże drodze.  

Więcej wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.  

 

14. Zakończenie. (12:00) 

Przewodnicząca zamknęła obrady V Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

Zakończono sesję (12:01) 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady  

 

           Gabriela Prokopowicz                 Sabina Gorek                    


