Protokół sesji
XV sesja Rady Miejskiej
z dnia 30 września 2020 r.

Obrady rozpoczęto 30-09-2020 o godz. 12:05, a zakończono o godz. 14:08 tego samego dnia.
Obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina
Gorek, która stwierdziła, ze obecnych na sesji jest 12 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.
W posiedzeniu wzięło udział 12 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. Sabina Gorek

Ad 2.
Przedstawienie porządku obrad. (12:05)
Do porządku obrad nie wniesiono zmian.

Ad 3.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. (12:05)
Do protokołu nie wniesiono uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Wyniki imienne:
ZA(11):
Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka,
Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Roman Barysz, Damian
Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

Ad 4.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. (12:08)
Burmistrz Białej przedstawił informacje z działalności Burmistrza w okresie
międzysesyjnym.
Uwag nie zgłoszono.
Ad 5.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z ostatniej sesji (12:20)
Burmistrz przedstawił odpowiedz na zapytanie z ostatniej sesji.
Ad 6.
Interpelacje i zapytania radnych. (12:21)
Radna Maria Moszczeńska złożyła zapytania na jakim etapie jest obecnie realizacja
wniosków złożonych przez mieszkańców Łącznika i pozostających bez odpowiedzi a
mianowicie:
1. Pisma z dnia 14 listopada 2018 r. z wnioskiem 14 mieszkańców i sołtysa Łącznika o
modernizację oświetlenia ul. Nowej – do tej pory wnioskodawcy nie znają stanowiska
Burmistrza , a niedługo minie 2 lata od wystąpienia.
2. Pisma Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik z dnia 21 stycznia 2020 r. a dotyczyło
zasadniczo prezentacji mieszkańcom Łącznika przez autorów Studium . Pismo to
zawierało 6 punktów, które mają charakter postulatów mieszkańców, a nieznany jest
etap realizacji .
3. Pisma radnych Łącznika i Mokrej wg. wniosku z zebrań sołeckich dotyczący
zagospodarowania budynku po byłym gimnazjum- chodzi głównie o ośrodek zdrowia
również świetlicę i bibliotekę oraz inne kierunki wykorzystania pomieszczeń.
Nastąpiła zmiana kworum (12:24)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:
1. Adrian Harnys

Ad 7.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2020 r.
i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (12:25) ) przedstawiła Skarbnik Gminy
Klaudia Kopczyk.
Do w/w sprawozdania nie wniesiono uwag i zapytań.

Ad 8.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny
2019/2020 . (12:38) przedstawiła Inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota.

Ad 9.
Podjęcie uchwał w sprawie: (13:03)

Ad 9 a.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.; (13:03) przedstawiła
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik o protokołu.
Stanowisko komisji nie było przedstawiane ze względu na wymianę projektu uchwały po
posiedzeniach komisji.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XV.191.2020
w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.;
Wyniki imienne:
ZA(13):
Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Gabriela
Neugebauer, Marek Klinke, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Andrzej
Osiewacz, Adrian Harnys, Damian Tarnowski, Irena Wotka
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Mateusz Kosiński, Alfred Krupa

Uchwała została podjęta.

Ad 9b.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata
2020 -2028 ; (13:13) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały
stanowi załącznik o protokołu.
Stanowisko komisji nie było przedstawiane ze względu na wymianę projektu uchwały po
posiedzeniach komisji.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XV.192.2020
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ; (13:16)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Marek Klinke, Sabina Gorek, Gabriela
Neugebauer, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Maria
Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Mateusz Kosiński, Alfred Krupa
Uchwała została podjęta.

Ad 9c.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Biała na 2021 r.; (13:17) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały
stanowi załącznik o protokołu. Poinformowała, że średnia wzrostu podatku od nieruchomości
w gminie Biała 4,1%. Skutki finansowe wprowadzenia tych stawek na 2021 r. dają kwotę
około 100 000 zł.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XV.193.2020
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2021 r.
(13:19)
Wyniki imienne:
ZA(9):

Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Sabina
Gorek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Roman Barysz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Mateusz Kosiński, Alfred Krupa
Uchwała została podjęta.

Ad 9 d.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Biała do realizacji projektu pn. "Ja w
przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu
własnego na realizację zadania (13:38) przedstawiła Inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych
Jadwiga Małota. Poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy realizowanego
w Publicznym Przedszkolu w Białej projektu dofinansowany ze środków Europejskiego
funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020 „ Ja w przedszkolu – miło i efektywnie spędzam czas”
Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie
wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery
o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i rozszerzenie oferty
ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe, zakup pomocy dydaktycznych
i wyposażenia oraz udział nauczycieli wychowania przedszkolnego w studiach, szkoleniach
i kursach podnoszących ich kompetencje zawodowe.
Nastąpiła zmiana kworum (13:39)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12
Sesję opuścili radni:
1. Andrzej Osiewacz
Nastąpiła zmiana kworum (13:39)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13
Do sesji dołączyli radni:
1. Andrzej Osiewacz
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XV.194.2020
w sprawie przystąpienia przez Gminę Biała do realizacji projektu pn. "Ja w przedszkolu miło i efektywnie spędzam czas" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 - Wsparcie

edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na
realizację zadania (13:40)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Marek Klinke,
Roman Barysz, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder,
Józef Roden, Damian Tarnowski, Adrian Harnys
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Mateusz Kosiński, Alfred Krupa
Uchwała została podjęta.

Ad 9 e.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Biała; (13:41) przedstawił Inspektor do spraw gospodarki
nieruchomościami Dawid Scholz. Poinformował, że w przedstawionym projekcie uchwały
dokonuje się ustalenia bonifikaty przysługującej nabywcy lokalu mieszkalnego w wysokości
50% ceny lokalu mieszkalnego - z usunięciem zapisu wprowadzającego konieczność
wniesienia ceny mieszkania jednorazowo. Powyższy zapis zwiększy możliwość zakupu lokali
przez mieszkańców.
W ostatnim czasie wpłynęły do urzędu już trzy wnioski lokatorów, którzy wyrażają chęć
zakupu wynajmowanych lokali, a dalsza sprzedaż umożliwi gminie wystąpienie z części
wspólnot, co obniży koszty ponoszone przez gminę.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XV.195.2020
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Biała; (13:43)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński,
Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Sabina Gorek, Józef
Roden, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Maria Moszczeńska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Mateusz Kosiński, Alfred Krupa
Uchwała została podjęta.

Ad 9f.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym; (13:43) przedstawiła Podinspektor ds. gospodarki odpadami
komunalnymi Elwira Gaier. Poinformowała, że przedmiotem uchwały jest zwolnienie z części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zgodnie z art. art 6k ust. 4a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada gminy, w drodze uchwały,
zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym proporcjonalnie
do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
W oparciu o przedmiotową analizę dokonano zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady od nieruchomości, ponieważ ilość
wytworzonych odpadów bio nie zależą od ilości osób ale od nieruchomości, rodzaju odpadów.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XV.196.2020
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym; (13:53)
Wyniki imienne:
ZA(9):
Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Roman Barysz,
Marek Klinke, Irena Wotka, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):
Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Mateusz Kosiński, Alfred Krupa
Uchwała została podjęta.

Ad 9 g.
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028. (13:53) przedstawiła Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Maria Klimowicz. Poinformowała, że ustawa z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) zobowiązuje gminy
do opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych
i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka
(art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy).
Potrzeba wprowadzonych zmian w Strategii wynika z potrzeb środowiskowych na tego typu
rozwiązania w zakresie polityki społecznej
na terenie gminy Biała .Utworzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców gminy jest odpowiedzią na
zidentyfikowane problemy społeczne, osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapewnienie
równości szans w dostępie do podstawowych usług.
Przeprowadzona diagnoza potrzeb uzasadnia potrzebę wprowadzenia powyższej uchwały.
Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęty w/w projekt pozytywnie.
Następnie przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XV.197.2020
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028. (13:55)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer,
Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Roman Barysz, Sabina Gorek, Józef
Roden, Adrian Harnys, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Mateusz Kosiński, Alfred Krupa
Uchwała została podjęta.

Ad 10.
Wolne wnioski. (13:55)
Burmistrz Białej zwrócił się z apelem do rolników w kwestii Powszechnego Spisu Rolnego
Rolników. Poinformowała o zasadach spisu.

Radna Maria Moszczeńska – zwróciła się z zapytaniem dlaczego nastąpiła zmiana organizacji
ruchu drogowego na nowo wybudowanej drodze z Radostyni do drogi wojewódzkiej 414?

Burmistrz Białej Edward Plick0 poinformowała, że reorganizacji ruchu dokonał Zarząd Dróg
Wojewódzkich.
Radny Józef Roden – wnioskował o wystąpienie za o wykonanie gruntownego remontu drogi
powiatowej nr 1232 O, łączącej dwie drogi wojewódzkie nr. 407 i 414.
Przewodnicząca Rady Sabina Gorek odczytała List otwarty Rady Rodziców skierowany do
Burmistrza Białej i Rady Miejskiej w Białej przy Przedszkolu w Łączniku dotyczący
zatrudnienie osoby na stanowisku pomocy nauczyciela w przedszkolu w Łączniku.

Ad 11. Zakończenie obrad. (14:08)
Przewodnicząca zamknęła obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Białej.
Zakończono sesję (14:08)

Protokołowała
Gabriela Prokopowicz

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Białej
Sabina Gorek

