Protokół Nr VIII/2019
Sesji Rady Miejskiej w Białej
Z dnia 18 września 2019
Obrady rozpoczęto 18-09-2019 o godz. 10:07, a zakończono o godz. 12:42 tego samego dnia.
Obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sabina Gorek, która stwierdziła, ze obecnych na sesji jest 13 radnych ( ustawowy skład Rady
Miejskiej w Białej 15 radnych). Następnie powitała wszystkich zebranych na sesji :
pracowników urzędu , zaproszonych gości i sołtysów.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Ad 2.
Przedstawienie porządku obrad. (10:09)
Porządek obrad sesji obejmował :
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 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2019 r.
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej / druk został przesłany
w terminie wcześniejszym/
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny
2018/2019 .
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028
3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
4) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
5) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Białej
6) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Łączniku
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
8) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r.
9) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i Kanalizacja w
Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.0. prowadzenia zadań własnych
gminy Biała.
11) ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo- rekreacyjnych będących
własnością gminy Biała.
12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych
ścieków, obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała
13) załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019r. na działalność Burmistrza Białej.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie.

Ad 3.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. (10:09)
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
(10:10)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Damian Tarnowski, Gabriela
Neugebauer, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Józef Roden,
Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Ad 4.
Burmistrz Białej przedstawił informacje z działalności Burmistrza w okresie
międzysesyjnym. (10:10)
Uwag nie zgłoszono.
Ad 5.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. (10:21)
Nastąpiła zmiana kworum (10:38)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12
Sesję opuścili radni:
1. Jacek Czerwiński
Ad 6.
Interpelacje i zapytania radnych. (10:48)
Zapytania zgłosili :
Radny Damian Tarnowski: zwracam się z zapytaniem dlaczego dzieci z miejscowości
Laskowiec, Kolnowice, Miłowice zmuszone są wracać po lekcjach przez Józefów i Prężynę?
Dlaczego w dniu 17 września 2019 r. mój syn oraz wiele innych dzieci kończąc lekcję siódmą
o godz. 14:15 wrócili do Kolnowic o godz. 15:40? Dlaczego ludzie pracujący w Białej nie
mają autobusu przed godz. 7:00 tak aby mogli zdążyć do pracy na godz. 7:00? Wiele osób jest
zmuszonych jest jechać do Prudnika do pracy na 6:00 oraz na 7:00 również nie mają
autobusu. Dlaczego?
Brak jest również autobusu do Białej czy też Prudnika w godzinach przedpołudniowych ( do
Białej z Kolnowic jedynie 7:05 do Prudnika do Prudnika 7:20 i 7:29). A więc pytam jak
osoby potrzebujące dojechać do lekarza, urzędu, na zakupy mają się dostać do miasta?
Przecież nie wszyscy posiadają samochody czy prawo jazdy. Dla porównania podam godziny
odjazdu autobusów firmy Arriva z Kolnowic do Białej 7;10, 8:25, 11:05, 12:15, 15:05, 15:45
Radny Józef Roden – które miejscowości oprócz Chrzelic nie są ujęte w umowie

GZKP.7021.4.2019 z dnia 02.01 2019 r zawartej z Sp z o.o. WiK odnośnie letniego
utrzymania zieleni na terenach gminnych.
Radna Maria Moszczeńska – czy nasza gmina występowała do właściwych organów państwa
o dofinansowanie przywrócenia połączeń autobusowych w ramach programu uruchomionego
w bieżącym roku. Jeśli nie – to dlaczego?
Ad 7.
Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2019 r.
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (10:51) przedstawiła Skarbnik Gminy
Klaudia Kopczyk.
Do w/w sprawozdania nie wniesiono uwag i zapytań.
Ad 8.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny
2018/2019 (11:07)przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga
Małota.
Ad 9
Podjęcie uchwał w sprawie: (11:48)

Ad 9.1
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.; (11:48)
przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik o
protokołu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr VIII. 88.2019
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.; (11:58)
Wyniki imienne:
ZA(8):
Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Sabina Gorek, Roman Barysz, Marek
Klinke, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Damian Tarnowski, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Ad 9.2
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na
lata 2019 -2028 (11:58) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały
stanowi załącznik o protokołu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.

Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr VIII. 89.2019
Wyniki imienne:
ZA(11):
Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder,
Roman Barysz, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Maria
Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Józef Roden
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

Ad 9.3/
Podjęcie uchwały NR VIII.90.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego (12:05). Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.
Poinformowała, że związku z tym, iż gmina pozyskała 80% dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych na przebudowę dróg w Białej na ul. Prudnickiej oraz Lipowej i
Tysiąclecia - nie jest konieczne zaciągnięcie kredytu na ten cel. Wyższe dochody z dotacji
pozwoliły na realizację zadania z własnych środków.
W zakresie realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Górka
Prudnicka o długości 5,53 km" - wkład gminy wzrasta do kwoty 2.640.521 zł, jednakże
zadanie to powiat realizować będzie w 2020 r. Stąd też kredyt taki zaciągnięty zostanie w
2020 r.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Wyniki imienne:
ZA(12):
Roman Barysz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Damian Tarnowski, Andrzej Osiewacz,
Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Józef Roden, Irena Wotka, Mateusz
Kosiński, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

Ad 9.4/
Projekt uchwały Nr VIII.91.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu. (12:06) przedstawiła Skarbnik Gminy klaudia Kopczyk. Poinformowała, że po
przeprowadzonym zamówieniu publicznym na zadanie „Termomodernizacja obiektu
szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia-etap II” koszty zadania uległy zmniejszeniu.
Wprowadzono więc odpowiednie zmiany do wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu.
Stąd też pożyczka będzie niższa o 100.300 zł.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Wyniki imienne:
ZA(12):
Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Irena
Wotka, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Damian
Tarnowski, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys
Ad 9.5
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego
Gimnazjum w Białej (12:07) przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych
Jadwiga Małota. Poinformowała, że w związku z przeprowadzeniem reformy oświaty,
mającej na celu wygaszanie gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej
ustawodawca zobowiązał organy prowadzące do podjęcia uchwał w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności przez gimnazja.
Uchwałę powyższą należy podjąć w terminie do 30 listopada 2019 r.
Publiczne
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku wchodziło w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Łączniku związku z powyższym mienie likwidowanej placówki pozostaje
w zasobach Zespołu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Podjęcie uchwały NR VIII.92.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Publicznego Gimnazjum w Białej (12:08)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer,
Irena Wotka, Józef Roden, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Damian

Tarnowski, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys
Ad 9.6
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego
Gimnazjum w Łączniku (12:08) przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych
Jadwiga Małota. Poinformowała, że W związku z przeprowadzeniem reformy oświaty,
mającej na celu wygaszanie gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej
ustawodawca zobowiązał organy prowadzące do podjęcia uchwał w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności przez gimnazja.
Uchwałę powyższą należy podjąć w terminie do 30 listopada 2019 r.
Publiczne
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku wchodziło w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Łączniku związku z powyższym mienie likwidowanej placówki pozostaje
w zasobach Zespołu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Podjęcie uchwały NR VIII.93.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Publicznego Gimnazjum w Łączniku (12:09)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Klinke, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Gabriela
Neugebauer, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Damian
Tarnowski, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

Ad 9.7
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
(12:10) przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biał . Poinformowała, że w wyniku
wdrożenia reformy edukacji z dniem 31 sierpnia 2019r. przestają funkcjonować gimnazja.
W związku z tym w naszej gminie likwidacji ulega odrębna jednostka organizacyjna
Publiczne Gimnazjum w Białej , oraz wchodzące w Zespół Szkolno - Przedszkolny
Gimnazjum w Łączniku. Zachodzi zatem konieczność dokonania odpowiednich zmian w

załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Biała określającego aktualny wykaz jednostek
organizacyjnych gminy Biała.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Podjęcie uchwały NR VIII.94. 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Biała (12:11)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Roman Barysz, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Gabriela
Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Józef Roden, Maria
Moszczeńska, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys
Ad 9.8
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Biała na 2020 r. (12:12) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.
Poinformowała, że proponuje się aby stawki podatku od nieruchomości w gminie Biłą na
2020 r. wzrosły średnio w gminie Biała o 2,3 %. Skutki finansowe wprowadzenia tych stawek na
2020 r. dają kwotę 71.000 zł.

Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Podjęcie uchwały Nr VIII.95.2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Biała na 2020 r. (12:15)
Wyniki imienne:
ZA(8):
Roman Barysz, Irena Wotka, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Mariusz
Kwoczek, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek
PRZECIW(1):
Damian Tarnowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

Ad 9.9
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (12:17) przedstawiła Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała,
że w maju 2017 roku gmina Biała złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 05.02. Poprawa
gospodarowania odpadami komunalnymi na realizację inwestycji pn. "Budowa oraz
przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na terenie miasta Biała". Projekt ten zakwalifikował się do dofinansowania i
podpisano umowę o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0004/17. Zgodnie z wymogami
programu operatorem tj. jednostką prowadzącą PSZOK może być gmina lub jej jednostka
budżetowa. Z uwagi, iż gmina Biała nie posiada jednostki budżetowej która mogła by
prowadzić taki obiekt, gmina złożyła oświadczenie iż operatorem będzie Urząd Miejski w
Białej. Takie działanie poprzedzone zostanie wprowadzeniem odpowiednich zmian do
regulaminów.
Uchwała nr XXXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
reguluje podstawowe zasady systemu gminnego gospodarowania odpadami komunalnymi
min. zasady funkcjonowania PSZOK-u. Zachodzi konieczność zmiany zapisu § 4 poprzez
usuniecie informacji, iż PSZOK prowadzony jest przez przedsiębiorcę w odniesieniu do uwag
co do jego funkcjonowania. Po wprowadzeniu koniecznych zmian w zakresie operatora,
uwagi co do funkcjonowania PSZOK będą dotyczyły bezpośrednio pracowników Urzędu
Miejskiego w Białej.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Podjęcie uchwały NR VIII.96.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (12:19)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek,
Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Mateusz
Kosiński, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

Ad 9.10
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia Spółce Wodociągi i
Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.o. prowadzenia zadań

własnych gminy Biała. (12:20) przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że w maju 2017 roku gmina
Biała złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 w ramach działania 05.02. Poprawa gospodarowania odpadami
komunalnymi na realizację inwestycji pn. "Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała".
Projekt ten zakwalifikował się do dofinansowania i podpisano umowę o dofinansowanie nr
RPOP.05.02.00-16-0004/17. Zgodnie z wymogami programu operatorem tj. jednostką
prowadzącą PSZOK może być gmina lub jej jednostka budżetowa. Z uwagi, iż gmina Biała
nie posiada jednostki budżetowej która mogła by prowadzić taki obiekt, gmina złożyła
oświadczenie iż operatorem będzie Urząd Miejski w Białej. Takie działanie poprzedzone
zostanie wprowadzeniem odpowiednich zmian do regulaminów.
Uchwałą nr XXXIII.379.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014 roku w
sprawie powierzenia Spółce wodociągi i Kanalizacja w Białej - jednoosobowej Spółce gminy
Biała z o.o. prowadzenia zadań własnych gminy Biała, zadanie prowadzenia PSZOK przy ul.
Lipowej przekazane zostało Spółce WiK i jest dotychczas przez nią realizowane na mocy
zawieranych corocznie umów. Z uwagi na zakończenie prac budowlanych i planowanie
uruchomienie przebudowanego PSZOK prz ul. Lipowej w październiku br. zachodzi
konieczność wprowadzenia zamian w uchwale Rady Miejskiej poprzez wykreślenie pkt. 4 w
§ 1 mówiącego właśnie o PSZOK. Pozostałe zadania pozostają bez zmian i nadal będą
obsługiwane przez WiK.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Podjęcie uchwały NR VIII.97.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Spółce
Wodociągi i Kanalizacja w Białej – jednoosobowej Spółce Gminy Biała z o.0. prowadzenia
zadań własnych gminy Biała. (12:21)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Józef Roden,
Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Sabina Gorek, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Maria
Moszczeńska, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Adrian
Harnys
Ad 9.11
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportoworekreacyjnych będących własnością gminy Biała. (12:21) przedstawiła Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała,
że Gmina Biała jest właścicielem terenów sportowo-rekreacyjnych s, zlokalizowanych
zarówno na terenie miasta jak i sołectw. Na terenach tych zlokalizowane są place zabaw dla
dzieci, siłownie zewnętrzne oraz inne urządzenia służące wypoczynkowi i rekreacji. Mając

na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo korzystających dzieci i dorosłych, na podstawie art 40
ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ustala się regulaminy , stanowiące załączniki do
niniejszej uchwały. Ponadto uregulowaniami objęto także nowo utworzone tereny na ternie
miasta tj. zrewitalizowany Rynek oraz teren za budynkiem OPS. Zapisy regulaminów mają
na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań i zmniejszenie prawdopodobieństwa
wystąpienia wypadku wśród korzystających. Ponadto, biorąc pod uwagę, iż uchwała ta
stanowi prawo miejscowe na terenie gminy, łamanie postanowień regulaminów przez
mieszkańców będzie podstawą wystawienia mandatów karnych. Czynności te mają na celu
zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z udostępnionej gminnej infrastruktury
rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowej.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Podjęcie uchwały NR VIII.98.2019 w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów
sportowo- rekreacyjnych będących własnością gminy Biała. (12:23)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Mariusz
Kwoczek, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Małgorzata
Fluder, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys
Ad 9.12
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do ceny
odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała (12:23)
przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany w
Uchwale nr VII.77.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie
ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków , obowiązującej na terenie miasta i gminy
Biała z uwagi na błędne zakwalifikowanie uchwały jako prawa miejscowego. Z tego względu
zmianie uległ § 4 uchwały. Jednocześnie informuję, iż uchwała obowiązuje i dopłaty
uwzględniane są w rozliczeniach z mieszkańcami od dnia
1 sierpnia br.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Podjęcie uchwały NR VIII.99.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do ceny
odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała (12:25)
Wyniki imienne:
ZA(8):
Marek Klinke, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Irena

Wotka, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys
Ad 9.13
Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność
Burmistrza Białej. (12:26) przedstawił Przewodniczący Skarg, Wniosków i Petycji Mariusz
Kwoczek. Uzasadnienie stanowi załącznik do projektu uchwały.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały
Uchwała Nr VIII.100.2019 w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność
Burmistrza Białej. (12:35)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Irena Wotka, Roman
Barysz, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Maria
Moszczeńska, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys
Ad 10/
Wolne wnioski i informacje. (12:36) zgłosili:
Radny Damian Tarnowski złożył wnioski następującej treści:
 wnioskuję w imieniu właścicieli posesji 54i 56 w Kolnowicach o montaż oświetlenia
na drodze gminnej w Kolnowicach . Dotyczy to oświetlenia drogi dojazdowej
o posesji 54i 56. Brak oświetlenia utrudnia mieszkańcom w/w posesji bezpieczne oraz
komfortowe dotarcie do domu w porach wieczornych oraz nocnych.
Radna Gabriela Neugebauer złożyła wniosek następującej treści:
 wnioskuję , żeby w budżecie gminy na przyszły rok i kolejne lata wzorem innych
gmin przeznaczyć dopłaty na wymianę kotłów dla mieszkańców naszej gminy.
 zakupienie i zamontowanie znaku B-5 9 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
w miejscowości Kolonia Pogórze na prośbę mieszkańców (tj. droga gminna).
 W imieniu Lux Polonia Pogórze – Łącznik zwracam się o ujęcie w budżecie Gminy
Biała w 2020 r. 1000 zł do zakupu traktorka do koszenia boiska sportowego
w Pogórzu. Koszt traktorka to 11.000 zł. Z funduszu sołeckiego przeznaczono zostało

10.000 zł.. Do zakupu brakuje na 1.000 zł. Do tej pory kosiliśmy przez 10 lat
używanym traktorkiem zakupionym przez nas. Wszelkie naprawy wykonywane były
w naszym zakresie. Zdecydowaliśmy się na taki typ traktorka, gdyż koszenia mamy
około 1 ha. . Zdajemy sobie sprawę , że można kupić tańszy sprzęt, ale ten typ
traktorka na pewno służyć nam będzie przez wiele lat co zostało skonsultowane
z ekspertem.
Radna Maria Moszczeńska złożył wnioski następującej treści:
 na wniosek kilku matek uczniów z Łącznika , apeluję o jak najszybsze zwolnienie
przez GCK w Białej pomieszczeń szatni w hali sportowej w Łączniku na cele zgodne
z ich przeznaczeniem tj. wywiezienie składowanych tam książek biblioteki publicznej.
Kiedy?
Uzasadnienie:
Już trzeci tydzień od rozpoczęcia roku szkolnego dzieci przebierają się na zajęcia W-F
w swoich klasach i zmuszeni są przechodzić w strojach gimnastycznych na zewnątrz
przez podwórko szkolne, co przy aktualnych temperaturach grozi powikłaniami
chorobowymi dzieci.
Ad 11. Zakończenie.
Przewodnicząca zamknęła obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Białej.
Zakończono sesję (12:42)
Protokołowała
Gabriela Prokopowicz

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Białej

Sabina Gorek

