Protokół nr VI/2019
Sesji Rady Miejskiej w Białej
odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Obrady VI 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 25-04-2019 o godz. 10:04, a zakończono o godz. 11:57 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:
1. Roman Barysz
2. Marek Klinke
3. Józef Roden
4. Irena Wotka
5. Maria Moszczeńska
6. Małgorzata Fluder
7. Gabriela Neugebauer
8. Mariusz Kwoczek
9. Andrzej Osiewacz
10. Damian Tarnowski
11. Mateusz Kosiński
12. Sabina Gorek
13. Alfred Krupa

Ad 2/
Przedstawienie porządku obrad. (10:04)
Przewodnicząca Rady Sabina Gorek przedstawiła porządek obrad, który obejmował:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.
9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2018
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ;
3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
4) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Biała;
5) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
6) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2019 r.;
7) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu
Południowego -Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 -2020.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie.
8.

Burmistrz Białej Edward Plicko wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 10 ppkt
1 tj.;
1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Przewodnicząca poddała od głosowanie złożony wniosek przez Burmistrza Białej.
głosowanie - przyjęcie porządku obrad (10:05)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Gabriela
Neugebauer, Roman Barysz, Sabina Gorek, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Małgorzata
Fluder, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jacek Czerwiński, Adrian Harnys
Ad 3/
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. (10:06)

Radny Józef Roden zgłosił uwagę dotyczącą zapisu w protokole zgłoszonego wniosku przez
radnego Jacka Czerwinskiego. Zaznaczył, radny Jacek Czerwiński nie złożył na sesji ustnie
żadnego wniosku.
Protokolant Gabriela Prokopowicz wyjaśnił, że wniosek został na sesji złożony w formie
pisemnej Przewodniczącej Rady, stąd też zapis w protokole.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu
głosowanie (10:08)
Wyniki imienne:
ZA(10):
Sabina Gorek, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Mateusz
Kosiński, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Józef Roden
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jacek Czerwiński, Adrian Harnys

Ad 4/
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. (10:09) złożył Burmistrz
Białej Edwar Plicko.

Ad 5/
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. (10:16) przedstawił Burmistrz Białej
Edward Plicko.

Ad 6/
Interpelacje i zapytania radnych. (10:19)złożyli:
Radny Damian Tarnowski :
1.Proszę o protokół (ksero – za zgodność z oryginałem) z przeglądów przewodów kominowych i
wentylacyjnych ze świetlicy wiejskiej w Kolnowicach za rok 2018 -2019

2. Proszę o ostatnie protokoły(ksero – za zgodność z oryginałem) z przeglądów dróg gminnych
w sołectwach Kolnowice, Laskowiec oraz Miłowice.
3. Proszę o wyliczenie kosztów utrzymania budynków gminnych w miejscowości Kolnowice.
4. Proszę o wyliczenie kosztów rocznych wywozu śmieci w obiektach gminnych
z wyszczególnieniem na sołectwa.
5. Jakie SA koszty utrzymania świetlic wiejskich ogrzewanych elektrycznie a ogrzewanych
poprzez CO?
6. Ile wynosiły wkłady własne sołectw (fundusz sołecki) na remonty dróg gminnych, a jaki był
wkład gminy w latach 2015 – 2018 z wyszczególnieniem na sołectwa?
7. Ilość śmieci przyjmowanych jest przez PSZOK w ciągu roku? Proszę o tonaż od początku
istnienia.
8.Ile ścieków w m3 jest przyjmowanych miesięcznie od początku funkcjonowania przez naszą
oczyszczalnię z poza miasta, i jaki jest ich koszt, oraz ile płacą klienci za 1 m3?
9.Ile gmina Biała wydała środków własnych na inwestycje we wszystkich sołectwach?(proszę o
wyszczególnienie każdego z sołectw) proszę o szczegółowe wyliczenie z lat 2015-2018.
9.Proszę o przekazanie map dróg z gminy Biała dotyczących które drogi gminny są objęty
zimowym utrzymaniem.
10. Proszę o podanie cennika usług koszenia oraz pielęgnacji terenów zielonych wykonywanych
przez spółkę WiK w Białej.
11.Jak gmina Biała ma zamiar rozwiązać problem istniejący na drodze gminnej w Kolnowicach
dotyczący garbu na środku drogi brukowej prowadzącej do kościoła obok posesji 68-77?
Istniejący garb może powodować uszkodzenie aut.
12.Zwracam się w imieniu Klubu Nasza Ziemia oraz mniejszość Niemiecka. Czy prawdą jest
(gdyż chodzą takowe pogłoski po gminie) iż dyrektor GOK w Białej dostał od Pana Burmistrza
wypowiedzenie o pracę? Jeśli tak to dla czego ? I czy prawdą jest to iż powyższe stanowisko ma
objąć żon prezesa WiK w Białej?
13.Proszę o zestawienie czynności jakie spółka WiK w Białej powinna wykonywać na terenach
sołectw naszej gminy. Zestawienia na które zostały zawarte umowy. Porządki, prace
pielęgnacyjne itp.
14. Jak Pan burmistrz ma zamiar rozwiązać problem utrzymania porządku w budynku Centrum
Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach. Jest tam około 41 m2 okien do mycia oraz 130 m2
powierzchni do posprzątania.
15 Ile jest wodomierzy na terenie naszej gminy? Jaki jest koszt legalizacji 1 sztuki takiego
urządzenia? I ile w ostatnich 5 latach zostało takich urządzeń zalegalizowanych?

16. Jaki jest koszt utrzymania porządku na rynku w Białej od początku rozpoczęcia prac
związanych z rewitalizacją? Jakie prace były wykonywane w tym czasie związane z
porządkowaniem rynku?
17.Jakie kroki podjęła spółka WiK w białej aby wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność
na terenie naszej gminy odprowadzali opłaty za śmieci (nadmienię iż jest ich około 393, a
podpisanych umów spółka ma tylko 154), i jakie są prowadzone prace aby takowi przedsiębiorcy
mieli możliwość segregacji odpadów a co za tym idzie mogli ponosić mniejsze opłaty z tego
tytułu?
Radny Józef Roden – czy firma Orange w jakikolwiek sposób odpowiedziała na pisma
wysyłane przez Gminę odnośnie przeszkadzających słupów telefonicznych na polach
uprawnych.

Ad 7/
Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 r. (10:23) przedstawiła Kierownik OPS w Białej
Maria Klimowicz.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.

Ad 8/
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2018 r. (10:24) przedstawiła Inspektor ds. Rolnictwa i
Funduszu Sołeckiego Maria Dryszcz.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.

Ad 9/
Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2018 (10:30)
przedstawiła Podinspektor ds. gospodarki odpadami Elwira Gaier.
Roden Józef zwrócił uwagę na zapis w dwóch pozycjach na budowę i rozbudowę PSZOK.
Burmistrz Białej Edward Plicko – jest zapis w dwóch pozycjach ze względu na to , że była
możliwość pozyskania środków na rozbudowę i budowę PSZOK. Rozbudowa jest na ul.
Lipowej , a budowa przy ul. Prudnickiej pomieszczenia magazynowe i na środki niebezpieczne
oraz miejsce edukacyjne.

Ad 10 -1
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przedstawiła Inspektor ds., drogownictwa i gospodarki mieszkaniowej
Monika Miczka. Poinformowała, że zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy uprawniona jest do podejmowania uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących
tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.
Uchwała Nr XXV/286/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej ustala
m.in. zasady wnoszenia udziałów i akcji do spółek z udziałem Gminy Biała.
Pod pojęciem przystąpienia do spółki należy niewątpliwie rozumieć także nabycie pakietu
udziałów w spółce. Przepis ten nakłada na burmistrza obowiązek uzyskania uprzedniej zgody
rady na przystąpienie do spółki jeżeli pociąga ono za sobą konkretne zobowiązania
przekraczające zakres zwykłego zarządu.
PKS w Głubczycach Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej. Spółka jest
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000232677. W chwili obecnej kapitał zakładowy Spółki wynosi
1.935.150,00 zł. Głównym kierunkiem działalności spółki jest publiczny transport zbiorowy.
Wstąpienie Gminy Biała jako udziałowca do Spółki ma na celu zaspokojenie potrzeb
wspólnoty samorządowej w zakresie zorganizowania publicznego transportu zbiorowego na
ternie Gminy Biała.
Takie rozwiązania związane z kompleksową obsługą transportu zbiorowego przez wewnętrzny
podmiot znacznie zwiększają niezależność jednostki samorządowej, gdzie Gmina staje się
władna do podejmowania działań strategicznych bez obawy o jej uzależnienie od podmiotów
trzecich.
Realizacja zadań naszej gminy związana z organizacją dowozu uczniów do szkół
podstawowych oraz przedszkoli do tej pory odbywała się przy udziale podmiotu zewnętrznego
wyłonionego w postępowaniach przetargowych. Umowa na świadczenie usług w zakresie
przewozu dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019, ale i w
latach ubiegłych była zawierana z Spółką z o.o. Arriva Bus Transport Polska, Oddział
w Prudniku. Spółka ta wygrywała postępowania przetargowe składając ofertę odpowiadającą
wymaganiom przedstawionym w ustawie pzp, SIWZ, najkorzystniejszą w oparciu o podane
kryteria wyboru ofert. Likwidacja Oddziału w Prudniku spółki z o.o., Arriva Bus Transport
Polska spowodowała, że działalność przewozowa będzie prowadzona na naszym terenie do
zakończenia wszystkich zobowiązań umownych, a ostateczne jej zakończenie planowane jest na
dzień 30 czerwca 2019 roku. Zakończenie działalności tego oddziału spowoduje również
zamknięcie wielu linii regularnych tego przewoźnika na terenie naszej gminy. W wielu
miejscowościach linie te były jedynymi funkcjonującymi liniami przewozowymi, które
umożliwiały mieszkańcom naszej gminy dotarcie do głównych miast naszego powiatu, również
dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych.
Po przeanalizowaniu rynku zaistniała konieczność poszukiwania rozwiązań najbardziej
ekonomicznych i wychodzących naprzeciw naszym potrzebom. Poszukiwane rozwiązania miały
na celu nie tylko zapewnienie dowozu uczniów do szkół, ale wyjście naprzeciw wszystkim
mieszkańcom gminy i znalezienie takiego, które zapewni funkcjonowanie dotychczasowych linii
regularnych. Spółka będzie wykonywać zadania związane z dowozem uczniów do szkół
i przedszkoli, ale również świadczyć usługi przewozowe. Umożliwi to mieszkańcom naszej

gminy poruszanie się po ternie naszego powiatu. Mając również na uwadze konieczność dojazdu
młodzieży naszej gminy do szkół ponadpodstawowych istotne jest zapewnienie dalszego
funkcjonowania regularnego transportu zbiorowego.
Zasadność nabycia udziałów z punktu widzenia gospodarczego potwierdza również analiza
przedmiotu działalności Spółki. Przystąpienie Gminy do Spółki w dalszej perspektywie ma
pozwolić na regulację na terytorium Gminy gospodarki komunalnej obejmującej
w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej – w szczególności publiczny
transport zbiorowy, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.70.2019 (10:44)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz,
Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Józef Roden, Marek
Klinke, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jacek Czerwiński, Adrian Harnys
Uchwała Nr VI.70.2019 została podjęta.
Ad 10-2/
Projekt zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.
Projekt uchwały w załączeniu do protokołu.
W dyskusji głos zabrali
Radny Damian Tarnowski zwrócił się z zapytaniem do jakiego puli środków zostały przekazane
środki ze sprzedaży samochodu strażackiego
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że środki te są w ogólnej puli budżetu.
Radny Józef Roden zwrócił się z zapytaniem, które szkoły w gminie Biała są przeznaczone do
termomodernizacji
Burmistrz Białej Edwar Plicko- zgodnie z zapisem Strategii Gminy Biała szkoły w Radostyni i
Pogórzu są przeznaczone do likwidacji

Wobec powyższego zapisu do termomodernizacji są wyznaczone szkoły w Śmiczu i Gostomi
oraz przedszkole w Solcu.
Radny Józef Roden zwrócił się z zapytaniem na jakim odcinku będą ustawione barierki na ul.
Opolskiej?
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk- barierki ustawione będą od sklepu Rolnik w kierunki
budynków Ośrodka Zdrowia.
Maria Moszczeńska – czy projekt modernizacji ul. Opolskiej nie obejmował barierek ? Uznała ,
że jest dużo ważniejszych zadań do wykonania w gminie.
Burmistrz Białej Edward Plicko– projekt nie objął barierek , stąd też musimy teraz we własnym
zakresie to zadanie wykonać.
Radny Damian Tarnowski – jaki będzie koszt utrzymania PSZOK-u przy ul. Prudnickiej?
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk – na dzień dzisiejszy jest wiadomym jaki będzie koszt
utrzymania , ale po modernizacji na pewno wzrośnie.
Damian Tarnowski – powstanie nowego PSZOK-u na ul. Prudnickiej wygeneruje nowe koszty ,
które będą musieli ponieść mieszkańcy.
Burmistrz Białej – PSZOK jest finansowany ze środków z gospodarki odpadami komunalnymi.
Radny Damian Tarnowski – na komisji było mowy o nowych PSZOK-ach w Solcu i Górce
Prudnickiej
Burmistrz Białej – powstanie nowych miejsc PSZOK jest w planach zmiany planistyki
przestrzennej gminy.
Przewodnicząca Rady Sabina Gorek – czy będzie ponownie składany wniosek na drogę w
Krobuszu w tym roku bądź następnych latach ?
Burmistrz Białej – na drogę w Krobuszu będzie ponownie składany wniosek.

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr VI.63.2019 (11:04)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski,
Roman Barysz, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Józef
Roden, Irena Wotka, Maria Moszczeńska

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jacek Czerwiński, Adrian Harnys
Uchwała Nr VI.63.2019 została podjęta.

Ad 10- 3/
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019
-2028 ; (11:05) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały w załączeniu
do protokołu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr VI.64.2019 (11:04)
głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.64.2019 (11:06)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski,
Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Irena Wotka, Sabina
Gorek, Maria Moszczeńska, Józef Roden
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jacek Czerwiński, Adrian Harnys
Uchwała Nr VI.64.2019 została podjęta.

Przewodnicząca ogłosiła 15 minutową przerwę.

Nastąpiła zmiana quorum (11:28)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14
Do sesji dołączyli radni:

Jacek Czerwiński
Ad 10 – 4/
Projekt uchwały
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego
oraz
szczegółowych
warunków
funkcjonowania
zespołu
interdyscyplinarnego; (11:33) przedstawiła Kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz.
Poinformował, że przyjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
spowoduje, że wszelkie regulacje w zakresie funkcjonowania Zespołu znajdą się tylko w jednym
akcie prawnym. W procedowanej uchwale dookreślono szczegółowo sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, organizację i kompetencje Zespołu,
warunki funkcjonowania zespołu jak i grup roboczych oraz wprowadzono wzory dokumentów
w procedurze prowadzonej w ramach przeciwdziałania przemocy
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr VI.65.2019 (11:04)
głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.65.2019 (11:35)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa,
Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Józef
Roden, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adrian Harnys
Uchwała Nr VI.65.2019 została podjęta.
Ad 10-5/
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Biała;
(11:36) przedstawiła Kierownik OPS Maria Klimowicz. Poinformowała, że na podstawie
artykułu 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu winno
odbywać się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.
W związku z tym, że nasza Gmina nie wprowadziła takich uregulowań, konieczne jest
podjęcie przedkładanej uchwały, która określa zasady pochówku.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr VI.66.2019 (11:04)
głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.66.2019 (11:38)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Jacek
Czerwiński, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Józef Roden, Maria
Moszczeńska, Irena Wotka, Marek Klinke, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adrian Harnys
Uchwała Nr VI.66.2019 została podjeta.
Ad 10-6/
Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; (11:38) przedstawiła
Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w znowelizowanej ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r. poz. 506) w art. 41a wprowadzono regulacje
dot. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Stosownie do zapisu ustawowego , w gminie do 20 tysięcy grupa mieszkańców posiadające
czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, (czyli Rady Miejskiej) ,w liczbie co najmniej
200 osób, może wystąpić z obywatelska inicjatywą uchwałodawczą.
Zgodnie z ust. 5 wyżej wskazanego artykułu do kompetencji Rady Miejskiej należy określenie
w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr VI.67.2019 (11:04)
głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.67.2019 (11:46)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Marek Klinke, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Małgorzata
Fluder, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz,
Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Józef Roden
PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adrian Harnys
Uchwała Nr VI.67.2019 została podjęta.
Ad 10 – 7/
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Biała w 2019 r.; (11:46) przedstawiła Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i
Zarządzania Kryzysowego Leokadia Schneider. Poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2268) Rada Gminy, corocznie do
dnia 20 maja, określa w drodze uchwały wykaz kąpielisk na terenie gminy oraz czas trwania
sezonu kąpielowego.
Do 31 grudnia 2018 r. do Burmistrza Białej wpłynął jeden wniosek o umieszczeniu w wykazie
kąpielisk na 2019 r.
Na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu wymaganych ustawą Prawo
wodne czynności jak: podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały w okresie od
15 stycznia 2019 r. do 07 lutego 2019 r. oraz uzyskaniu pozytywnych opinii organów
wskazanych w art. 37 ust. 12 ustawy( tj.: Wód Polskich, Inspekcji Ochrony Środowiska,
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz właścicieli wód), określono w projekcie uchwały
wykaz kąpielisk, uwzględniając wniosek. Kąpielisko wymienione w uchwale jest kąpieliskiem
nowo utworzonym.
W uchwale wskazano także sezon kąpielowy na terenie Gminy Biała, rozpoczynający się
od dnia 1 czerwca 2019 r. , a kończący 30 września 2019 r.
Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Gminy Biała.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr VI.65.2019 (11:04)
głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.68.2019 (11:49)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Roman Barysz, Marek Klinke, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata
Fluder, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński,
Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Adrian Harnys
Uchwała Nr VI.68.2019 została podjęta.
Ad 10- 8/
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji
wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
Subregionu Południowego -Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020. (11:49) przedstawiła Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że
Subregion Południowy, po przeanalizowaniu potrzeb gmin członkowskich, podjął decyzję o
złożeniu wniosku o dofinansowanie kolejnych zadań termomodernizacyjnych w ramach
Działania III gospodarka nisko emisyjna, Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. W ramach tego działania możliwa będzie termomodernizacja
obiektów szkolno-przedszkolnych na terenie gminy Biała m.in. w Solcu, Gostomii i Śmiczu.
Zakres prac termomodernizacyjnych określony zostanie w oparciu o audyty energetyczne
budynków, sporządzone przez uprawnionych audytorów. Planowane są zmiany źródeł ciepła,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachów bz stropów. Zakres
działań na konkretne budynki określi audyt energetyczny.
Zadania planowane do realizacji są w formule "Zaprojektuj - wybuduj". Na potrzeby wniosku o
dofinansowanie sporządzony zostanie program funkcjonalno-użytkowy.
Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania w
energię i opał dla poszczególne budynki.
Wysokość dofinansowania zależna będzie od kosztów wszystkich projektów partnerów i
wysokości przeznaczonego dofinansowania.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr VI.69.2019 (11:04)
głosowanie - podjęcie uchwały Nr VI.69.2019 (11:52)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Małgorzata
Fluder, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Sabina Gorek,
Józef Roden, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Adrian Harnys
Ad 11/
Wolne wnioski i informacje. (11:55)
Radny Damian Tarnowski złożył wnioski następującej treści:
 Wnioskuję o uszczelnienie dachu pomiędzy więźbą dachową a gzymsem w budynku
Centrum Aktywności Wiejskiej sołectwo Kolnowice. Uszczelnienie pozwoli na nie
dostawanie się tam dzikich ptaków.
 Wnioskuję o wyczyszczenie wszystkich studzienek rewizyjnych usytuowanych w
kanalizacji burzowej oraz o wyczyszczenie wszystkich wpustów ulicznych na drogach
gminnych w sołectwach Kolnowice, Laskowiec oraz Miłowice.
 Wnioskuję o porządkowanie przystanków autobusowych w naszej gminie każdorazowo
podczas odbioru śmieci, czyli raz w miesiącu.
Radny Józef Roden złożył wniosek następującej treści:
 Wnioskuję o naprawę poszycia dachu drewnianej wiaty na boisku sportowym LZS.
Uszkodzenia powstały podczas ostatnich wichur.
Radna Gabriela Neugebauer zwróciła się z zapytaniem następującej treści: „ w którym punkcie
Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 jest zapis o likwidacji szkół podstawowych w
miejscowości Pogórze i Radostynia? Dlaczego w tych szkołach nie może być przeprowadzona
termomodernizacja budynków?
Radna Maria Moszczeńska zam. Łącznik ponowiła wnioski mieszkańców Łącznika,wnioskowała o :
 wykonanie w 2019 r. nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – odcinek ul.
Skowrońskiego między skrzyżowaniem z ul. Stawową a ul. F. Roboty, długość około 100m.
Fatalny stan drogi – głębokie dziury grożące wypadkami, wskazuje , że odcinek ten nie powinien
być w nieskończoność łatany a pora już na wymianę dywanika asfaltowego w całości.
 Wykonanie w 2019 r. barierek zabezpieczających mostek na w/w odcinku oraz uzupełnienie
osypującej się nawierzchni nad rowem. Uzasadniła wniosek bezpieczeństwem pieszych i
rowerzystów, w tym dzieci oraz uniknięcie szkód w samochodach prywatnych, oraz z racji
organizacji dożynek gminnych w Łączniku będzie sprzęt drogowy przy boisku.
 Informację o terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych podać przynajmniej
z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.”
Radny Mateusz Kosiński zam. Śmicz 40 złożył wnioski następującej treści:
 „zwracam się o wycięcie samosiejek wzdłuż drogi powiatowej przy posesji 49b
i krzewów przy moście nad rzeką Białką , gdyż jest słaba widoczność.”
 „ wnioskuję o załatanie dziur na drodze powiatowej relacji Biała- Prężyna”
 „ wnioskuję o naprawę chodnika w miejscowości Śmicz przy posesji 44. Krawędź chodnika
jest obluzowana i leży na drodze powiatowej relacji Śmicz- Ścinawa Nyska co grozi
wypadkiem samochodowym.”
Sołtys wsi Łącznik Irena Wotka złożyła wnioski następującej treści:

 „ Sołectwo Łącznik zwraca się z prośbą o gruntowną modernizację i remont ulicy
Fabrycznej. Prośbę swą motywujemy organizacją tegorocznych dożynek gminnych
i planowanym przejściem korowodu dożynkowego między innymi w/w ulicą.
 „ naprawę ubytków na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Ad 12/
Przewodnicząca zamknęła obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Białej.
Zakończono sesję (11:57)

Protokołowała
Gabriela Prokopowicz

Przewodnicząca Rady
Sabina Gorek

