Protokół Nr XIV/2020
z XIII Sesji Rady Miejskiej w Białej
odbytej w dniu 16 lipca 2020 r.
Obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Jacek Czerwiński, który stwierdził, ze obecnych na sesji jest 11 radnych (
ustawowy skład Rady Miejskiej w Białej 15 radnych).
Obrady rozpoczęto 12-08-2020 o godz. 09:02, a zakończono o godz. 10:48 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 11 radnych:
1. Jacek Czerwiński
2. Marek Klinke
3. Józef Roden
4. Irena Wotka
5. Małgorzata Fluder
6. Gabriela Neugebauer
7. Mariusz Kwoczek
8. Andrzej Osiewacz
9. Damian Tarnowski
10. Mateusz Kosiński
11. Alfred Krupa
Nastąpiła zmiana kworum (09:02)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12
Do sesji dołączył radny Roman Barysz.
Ad 2.
Przedstawienie porządku obrad. (09:04) Burmistrz Białej wnioskował o zmianę porządku
obrada mianowicie pkt 4.5 tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Białą na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028” przesunąć jako
pkt 4.1 , oraz wnioskował o wprowadzenie w pkt. 4.12 podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zmian do porządku obrad (09:06)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński,
Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Roman Barysz, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Damian
Tarnowski, Józef Roden
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Adrian Harnys
Ad 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji. (09:06). Uwag do protokołu nie
zgłoszono.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
(09:07)
Wyniki imienne:
ZA(12):

Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Gabriela
Neugebauer, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Marek Klinke, Alfred Krupa, Małgorzata
Fluder, Irena Wotka, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Adrian Harnys
Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie: (09:07)
Ad 4.1.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na
lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”; (09:07)przedstawił przedstawiciel firmy
ALBEKO z Opola Jarosław Górecki. Poinformował, że wobec
licznych
zmian
wprowadzonych do ustaw „środowiskowych” – m.in. odpadach, ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, oraz w związku ze
zdezaktualizowaniem szeregu zapisów w istniejących dokumentach powstała konieczność
dostosowania obowiązujących dokumentów do nowych uregulowań prawnych.
Celem projektu aktualizacji w/w dokumentu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi
postępowania w zakresie ochrony środowiska. Istotnym aspektem opracowania projektu
Programu jest przedstawienie proponowanego dla Gminy systemu ochrony środowiska,
którego budowa możliwa jest poprzez realizację poszczególnych zadań strategicznych.
Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem prawnym
i kierunkami działań określonymi w Polityce Ekologicznej Państwa, Długookresowej Strategii
Rozwoju Kraju, Programem Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego oraz Aktualizacją
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego.
Zadania strategiczne wytyczono w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego
i prognozowanych zmian. Skuteczna realizacja tych zadań umożliwi spełnienie
obowiązujących wymogów prawnych oraz poprawę jakości środowiska na analizowanym
terenie. W w/w dokumencie wskazano środki niezbędne do realizacji zadań przyjętych
w projekcie oraz możliwości i źródła ich pozyskiwania. Zaprezentowano również niezbędny
system monitoringu i oceny wdrażania projektów.
Projekt Programu Ochrony Środowiska został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w Prudniku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz został podany do
publicznej wiadomości.
Nie wniesiono uwag do powyższego projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XIV.183.2020 w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 z perspektywą
do roku 2028”; (09:39)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński,
Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Mariusz
Kwoczek, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.

Ad 4.2.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.; (09:39) przedstawiła
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji głos zabrali radny Józef Roden, Burmistrz Białej Edward Plicko.
Szczegóły dyskusji zawiera nagranie sesji.
Nastąpiła zmiana kworum (09:45)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13
Do sesji dołączyli radni:
1. Maria Moszczeńska
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XIV. 179.2020 w sprawie
zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r. (09:54)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Andrzej
Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Roman Barysz, Alfred Krupa, Józef Roden, Maria
Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Ad 4.3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata
2020 -2028; (09:54) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały
stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIV.180.2020 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028; (09:59).
Wyniki imienne:
ZA(13):
Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz,
Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Marek Klinke, Józef Roden, Gabriela
Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Ad 4.4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na
realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 O relacji Biała-Grabina na odcinku
450 m w miejscowości Grabina”; (09:59) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk .

Poinformowała, że Powiat Prudnicki wystąpił do tutejszego Urzędu do współfinansowania
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 O relacji Biała-Grabina na odcinku 450m
w miejscowości Grabina" w kwocie 50.000 zł, co stanowi 50% wkładu do realizacji
przedmiotowej inwestycji.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XIV.181.2020 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1252 O relacji Biała-Grabina na odcinku 450 m w miejscowości
Grabina” (10:02)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Gabriela
Neugebauer, Roman Barysz, Marek Klinke, Józef Roden, Irena Wotka, Maria Moszczeńska,
Alfred Krupa, Damian Tarnowski, Jacek Czerwiński
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Ad 4.5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na
realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1268 O relacji Łącznik-Radostynia-Ligota
Bialska na odcinku 250m w miejscowości Radostynia”; (10:02) przedstawiła Skarbnik Gminy
Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że Powiat Prudnicki wystąpił do tutejszego Urzędu do
współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1268 O relacji ŁącznikRadostynia-Ligota Bialska na odcinku 250m w miejscowości Radostynia" w kwocie 25.000 zł,
co stanowi 50% wkładu do realizacji przedmiotowej inwestycji.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIV.182.2020 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1268 O relacji Łącznik-Radostynia-Ligota Bialska na odcinku 250m w
miejscowości Radostynia”; (10:03)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek,
Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Irena Wotka, Józef Roden, Alfred
Krupa, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.

Ad 4.6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie Miasta Biała do opracowania
i wdrożenia Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Biała do roku 2030; (10:04)
przedstawiła Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Anna Rogosz.
Poinformowała, że miasta - ze względu na obszary zurbanizowane – wymagają szczególnej
uwagi w podejmowaniu działań adaptacyjnych do zmian klimatu, które wpływają na większość
elementów ich funkcjonowania.
Wzmożona częstotliwość i nasilenie zjawisk ekstremalnych, które obserwuje się w ostatnich
latach, wskazują na konieczność podejmowania działań zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie ludności w zmieniającej się sytuacji klimatycznej.
Planowanie adaptacji miast do obecnych i spodziewanych zmian klimatu jest jednym
z takich działań, które pozwoli na systemowe i zorganizowane podejście do nowych inwestycji
w mieście.
Gmina Biała zwraca uwagę na problemy wywołane zmianami klimatu, w wyniku czego
przygotowuje projekt „Naprzeciw i przeciw zmianom klimatu – kompleksowa strategia
przeciwdziałania i łagodzenia skutków zmian klimatu w Gminie Biała”. Nie posiada jednak
dokumentu strategicznego, który odpowiadałby najnowszym standardom w dziedzinie
adaptacji i mitygacji.
Ministerstwo Środowiska opracowało „Podręcznik adaptacji dla miast – wytyczne do
przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”, który zawiera wskazówki
w procesie przygotowania miejskich planów adaptacji. Na tej podstawie Gmina Biała zamierza
opracować swój Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Biała do roku 2030.
Mając na uwadze przyszłe możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje
w nowej perspektywie budżetu Unii Europejskiej oraz innych organizacji oraz konieczność
poparcia ich dokumentami strategicznymi, Gmina rozważa opracowanie Planu adaptacji do
zmian klimatu dla miasta Biała do roku 2030.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIV.184.2020 w sprawie
wyrażenia woli na przystąpienie Miasta Biała do opracowania i wdrożenia Planu adaptacji do
zmian klimatu dla miasta Biała do roku 2030; (10:06)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder,
Roman Barysz, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Damian
Tarnowski, Józef Roden, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Ad 4.7.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych;
(10:06) przedstawiła Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i drogownictwa Monika
Miczka. Poinformowała, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem
właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia

jej do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych zgodnie
z art. 7 ust. 2 następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego
zarządu powiatu.
Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest zatem kompetencją Rady Miejskiej
w Białej. W miejscowości Krobusz drogi wewnętrzne na działkach drogowych:
- nr 599/99 i 600/99
- nr 649 i 102 zalicza się do kategorii dróg gminnych. Działki objęte niniejszą uchwałą
stanowią własność Gminy Biała.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XIV.185.2020 w sprawie
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych (10:08)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek,
Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa,
Józef Roden, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Ad 4.8.
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku
szkolnym 2020/2021; (10:08) przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała,
że podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny
2020/2021 jest związane ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu
dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli i ośrodków
rewalidacyjno-wychowawczych realizują rodzice.
Zgodnie z art. 39 a ustawy Prawo oświatowe, który wszedł w życie z dniem 3 grudnia 2019 r.
zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym
jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie, ustalana na każdy rok szkolny.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIV.186.2020 w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2020/2021;
(10:10)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz,
Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Maria
Moszczeńska, Józef Roden, Alfred Krupa, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.

Ad 4.9.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych; (10:11)
przedstawiła Teresa Suchodolska – pracownik OPS w Białej. Poinformowała, że uchwała
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i w mieszkaniach chronionych została podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Białej w dniu 16 lipca 2020 r. . W odniesieniu do tejże uchwały Wojewoda Opolski jako organ
nadzorczy pismem z dnia 27 lipca br. powiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego
wobec tej uchwały. Organ nadzorczy stwierdził, iż brak jest podstaw prawnych w zakresie
wprowadzenia częściowego czy całkowitego zaniechania pobierania opłat za pobyt
w mieszkaniach chronionych. W związku z tym w ramach autopoprawki uchyla się w tejże
uchwale ust. 3 w § 2.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 187.2020 zmieniająca
uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i w mieszkaniach chronionych; (10:13)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Małgorzata Fluder,
Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek,
Józef Roden, Alfred Krupa, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Ad 4.10.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu
płatności dla inkasentów (10:13) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk .
Poinformowała, że związku ze zmianą sołtysa w miejscowościach Wilków dokonano wyboru
nowej osoby do pełnienia tej funkcji, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji inkasenta.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIV.188.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, Podatku
rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla
inkasentów (10:17)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Gabriela
Neugebauer, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Józef Roden, Maria
Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski, Alfred Krupa
PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Ad 4.11.
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso. (10:17) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk .
Poinformowała, że w związku ze zmianą inkasenta w miejscowości Wilków dokonano
odpowiednich zmian w uchwale.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIV.189.2020 o zmianie
uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(10:19)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Jacek Czerwiński,
Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Irena Wotka,
Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sabina Gorek, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Ad 4.12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała (10:19)przedstawiła
Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i drogownictwa Monika Miczka. Poinformowała,
że w przypadku wydzierżawiania, najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony, należy stosować przepis art. 37 ust.4 ustawy zgodnie, z którym
zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy może nastąpić, jeżeli rada gminy wyrazi
zgodę na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu może dotyczyć jedynie konkretnych
przypadków. W dniu 11.08.2020 r. wpłynął wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu
użytkowego znajdującego w budynku nr 3, przy ul. Moniuszki w Białej, w związku z
planowanym przez wnioskodawcę otwarciem niepublicznego żłobka w tym lokalu.
Z uwagi na dobro społeczne i potrzebę funkcjonowania żłobka na terenie Gminy Biała
opracowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XIV.190.2020 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała (10:39)
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Uchwała została podjęta.
Ad 5.
Zajęcie stanowiska do wniesionej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe
rodziców dzieci w zakresie edukacji oraz utworzenia miejsc gdzie można zostawić żywność
i odzież. (10:39)Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Czerwiński poinformował, że w
dniu 31 maja 2020 r. została złożona petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego.
Radni w drodze głosowania przyjęli wyjaśnia Burmistrza do złożonej petycji i tym samym
zajęli takie samo stanowisko. Stanowisko to stanowi załącznik do protokołu
Przyjęcie stanowiska przedstawionego na sesji Rady Miejskiej w Białej (10:44)
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Ad 6.
Wolne wnioski. (10:44):
Radna Maria Moszczeńska wnioskowała o przygotowania Urzędu i Radnych do zdalnego
wykonywania obowiązków w okresie jesienno- zimowym tj. przeprowadzenia obrad sesji i
komisji zdalnie.
Ad 7.
Wiceprzewodniczący wobecZakończenie obrad sesji. (10:47)
Zakończono sesję (10:48)

