Protokół Nr XVI/2020
XVI Sesji Rady Miejskiej w Białej
odbytej w dniu 18 grudnia 2020 r.
Obrady XVI 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, którzy uczestniczyli w sesji na Sali czytelni Biblioteki w Białej przy
ul. Kościuszki 10.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.
Obrady rozpoczęto 18-12-2020 o godz. 09:05, a zakończono o godz. 12:06 tego samego dnia.
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 radnych z ostatniej sesji
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Biała.
8. Informacja o ochronie przeciwpożarowej w mieście i gminie Biała.
9. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w
Gminie Biała.
10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lat 2021-2028;
2) uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2021;
3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu;
4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu;
5) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu;
6) zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.;
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ;
8) uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
9) uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
10) uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
11) nie wygasania wydatków w roku 2020;
12) wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała;
13) ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta
i gminy Biała;

14) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do
zaopiniowania organu regulacyjnego;
15) wyznaczenia Aglomeracji Biała;
16) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok;
17) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2021 rok;
18) wyrażenia woli podjęcia działań związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łączniku;
19) zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Białej, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni;
20) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok.
21) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała
12. Przedstawienie analiz oświadczeń majątkowych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag i zmian.
Ad 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. (09:08)
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wyniki imienne:
ZA(12):
Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer,
Małgorzata Fluder, Józef Roden, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Jacek
Czerwiński, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Adrian Harnys
Protokół został przyjęty.
Ad 4.
Burmistrz Białej Edward Plicko przedstawił sprawozdanie z swojej działalności w okresie
międzysesyjnym.
Uwag nie zgłoszono.
Ad 5.
Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

Ad 6.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Maria Moszczeńska zgłosiła następujące zapytania:
1. Czy podejmowano jakieś czynności dla ochrony środowiska naturalnego naszej Gminy bo,
gruzowisko leżało przez 2 lata i teraz zniknęło, ale czy teraz nie leżą gdzieś w dołach naszej
gminy?
Czy ktoś kontrolował i zabezpieczył ochronę gruntów? Wg. mojej wiedzy ten gruz jest zmieszany
z eternitem, bo dowiedziałam się że wszczęto postępowanie karne w tej właśnie sprawie.
2. Jak będzie się przedstawiała realność zabezpieczenia zadłużenia spółki „Kompleks Cabała”
wobec naszej gminy , skoro wyburzono budynki fabryki- one były własnością tej spółki, a teren
jak sprawdziłam w księdze wieczystej jest własnością Skarbu Państwa. W związku z tym będzie
nim dysponowało Starostwo powiatowe. Jak ta sytuacja będzie przedstawiała się w przyszłości?
Radny Damian Tarnowski zgłosił następujące zapytanie : W dniu 31 lipca 2020 r. złożyłem pismo
do Starostwa Powiatowego w Prudniku w sprawie ewentualnego remontu drogi powiatowej nr
16130 relacji Prudnik -Śmicz, którego to chce się podjąć Powiat Prudnicki wraz z gminami Prudnik
i Biała. W piśmie z dnia 4 sierpnia 2020 r. Powiat Prudnicko zwrócił się z zapytaniem czy Gmina
Białą jest zainteresowana w partycypacji tejże inwestycji na swoim terenie. Na chwilę obecną
Gmina Prudnik wyraża chęć współpracy z Powiatem prudnickim dotyczącym wspólnego
poniesienia kosztów na terenie Gminy Prudnik. Powiat Prudnicki prosił w piśmie wystosowanym
do Gminy Biała aby powiadomić moją osobę o podjętej decyzji w danym temacie. Nadmienię ,że
do dnia dzisiejszego nie uzyskałem takowej odpowiedzi. Pragnę zwrócić uwagę , że Powiat
prudnicki ma w planie remont całego odcinka drogi począwszy od Prudnika aż do Śmicza w celu
poprawy bezpieczeństwa jak również poprawy wizerunku danej infrastruktury obydwu gmin jak
również Powiatu Prudnickiego. W tym celu planowane jest opracowanie projektu na całą
inwestycję. Proszę o zajęcie stanowiska w danym temacie oraz o udzielenie odpowiedzi.
Ad 7.
Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Biała. (09:36) nie była przedstawiana przez
przedstawiciela Powiatowego Biura Pracy ze względu na stan epidemii. Radni nie wnieśli uwag do
w/w informacji.
Ad 8.
Informację o ochronie przeciwpożarowej w mieście i gminie Biała. (09:36) przedstawił
Podinspektor ds. ochrony p/poż. Mariusz Michalec. Radni nie wnieśli uwag do w/w informacji.
Ad 9.
Informację o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w
Gminie Biała. (09:41)
Ad 10.
Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2019.
(09:50)przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Aleksandra Sokołowska.

Ad 11.
Podjęcie uchwała w sprawie :
Ad 11a.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 20212028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi
załącznik do protokołu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Sabina Gorek przedstawiła uchwałę Nr 444/2020 z dnia 5 grudnia 2020 r.
RIO w Opolu pozytywnie opiniującą Wieloletnią prognozę finansową Gminy Biała na lata 20212028.
Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVI.198.2020uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028. (10:09)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Marek
Klinke, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Józef Roden, Maria
Moszczeńska, Sabina Gorek, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała została podjęta.
Uchwała NR XVI.198.2020 została podjęta.

Ad 11 b.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2021
przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Sabina Gorek przedstawiła uchwałę Nr 442/2020 z dnia 5 grudnia 2020 r.
RIO w Opolu pozytywnie opiniującą przedłożony projekt uchwały budżetowej oraz uchwałę Rio
NR 443.2019 z dnia 5 grudnia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie
uchwały budżetowej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVI.199.2020 w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Biała na rok 2021. (10:34)
Wyniki imienne:
ZA(11):

Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz,
Marek Klinke, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Sabina
Gorek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Józef Roden, Damian Tarnowski
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.199.2020 została podjęta.
Ad 11c.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; (10:35)przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia
Kopczyk. Poinformowała, że pożyczka zaciągnięta zostanie w 2021 r. na realizację zadania
związanego z termomodernizacją energetyczną budynku szkolnego w Łączniku. Pożyczka może
zostać częściowo umorzona, spłata pożyczki nastąpi w latach 2022-2026.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVI.200.2020 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu; (10:37)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz,
Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Józef Roden,
Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys
Nastąpiła zmiana kworum (10:37)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12
Sesję opuścili radni:
1. Jacek Czerwiński
Uchwała NR XVI.200.2020 została podjęta.

Ad 11d.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; (10:37) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia
Kopczyk. Poinformował, że pożyczka zaciągnięta zostanie w 2021 r. na realizację zadania
związanego z termomodernizacją energetyczną w gminie Biała. Pożyczka może zostać częściowo
umorzona, spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2026.
Nastąpiła zmiana kworum (10:38)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13
Do sesji dołączyli radni:
1. Jacek Czerwiński
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVI.201.2020 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu; (10:38)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek,
Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, Józef
Roden, Roman Barysz, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.201.2020 została podjęta.
Ad 11e.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; (10:39) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia
Kopczyk. Poinformował, że pożyczka zaciągnięta zostanie w 2021 r. na realizację zadania
związanego z termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Białej. Pożyczka może zostać częściowo
umorzona, spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2026.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVI.202.2020 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu; (10:40)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Irena Wotka, Gabriela
Neugebauer, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Józef
Roden, Roman Barysz, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.202.2020 została podjęta.
Burmistrz Białej podziękował za przygotowanie jak i przyjęcie budżetu Gminy Biała na 2021 r.
Przewodnicząca Rady Sabina Gorek ogłosiła 30 min. przerwę w obradach sesji.
Ad 11. f
Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2019 r. przedstawiła Skarbnik
Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły powyższy projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVI.203.2020 w sprawie
zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.; (11:25)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Irena
Wotka, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska,
Roman Barysz, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała Nr XVI.203.2019 została podjęta.
Ad 7 g.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 2020 2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły powyższy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVI.204.2020 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028. (11:27)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Marek Klinke,
Irena Wotka, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Małgorzata
Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.204.2020 została podjęta.

Ad 11. h
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedstawiła
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że uchwała zostaje wycofana w związku ze
zmianą terminu realizacji zadania związanego z termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Białej.
Pożyczka zaciągnięta zostanie w 2021 r. i przygotowano projekt uchwały w powyższej sprawie.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NR XVI.205.2020 uchylającą uchwałę w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz,
Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Roman
Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.205.2020 została podjęta.

Ad 11. i
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedstawiła

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że uchwała zostaje wycofana w związku ze
zmianą terminu realizacji zadania „ Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap I”
Pożyczka zaciągnięta zostanie w 2021 r. i przygotowano projekt uchwały w powyższej sprawie.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NR XVI.206.2020 uchylającą uchwałę w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz,
Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Roman
Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.206.2020 została podjęta.
Ad 11. j
Projekt uchwały uchylającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedstawiła
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że uchwała zostaje wycofana w związku ze
zmianą terminu realizacji zadania „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego
w Łączniku - samowystarczalność energetyczna Gminy Biała - etap II".
Pożyczka zaciągnięta zostanie w 2021 r.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NR XVI.207.2020 uchylającą uchwałę w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz,
Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Roman
Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.207.2020 została podjęta.

Ad 11k.
Projekt uchwały w sprawienie wygasania wydatków w roku 2020; (11:32) przedstawiła Skarbnik
Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z art. 263. ustawy o finansach publicznych
niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem
roku budżetowego.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz
wydatków, do których nie stosuje się przepisu oraz określić ostateczny termin dokonania każdego
wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie ujmuje się wydatki
związane z realizacją umów:
1) w sprawie zamówienia publicznego;
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.
Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa
30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych
wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych.
Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie
podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego. Mając powyższe na uwadze Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień
Publicznych wnioskuje o ujęcie niżej wymienionych zadań do wykazu wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego: zmiana w lokalnym planie rewitalizacji oraz wymiana pokrycia
dachowego na budynku szkoły w Gostomii.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XV.208.2020 w sprawie nie
wygasania wydatków w 2020 roku (11:34)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Roman
Barysz, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Małgorzata
Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.208.2020 została podjęta.

Ad 11 l.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała;
(11:34) przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że powodem podniesienia opłat za odbiór odpadów jest
m.in. zwiększenie liczby odpadów, wyższe koszty składowania ( podwyżki na RIPOK-u), wzrost cen
energii i transportu ( cena paliwa). Ponadto, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
nałożyła zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz bio, a co za tym idzie
generują się dodatkowe koszty. Do zwyżki cen przyczynia się ponadto wyższa opłata marszałkowska
za składowanie śmieci, kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów, ale też droższa energia
i rosnąca płaca minimalna.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NR XVI .209.2020 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała; (11:38)
Wyniki imienne:
ZA(10):
Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Sabina
Gorek, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Małgorzata Fluder
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.209.2020 została podjęta.
Ad 11 m.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na
terenie miasta i gminy Biała; (11:39) ) przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że na podstawie art. 24 ust. 6
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków ( Dz. U. 2019 poz. 1437 z zm. ) Rada Miejska ma możliwość wprowadzenia dopłat do opłat
uiszczanych przez mieszkańców a dotyczących zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na terenie
gminy sieć zbiorowego odprowadzenia ścieków obejmuje swoim zakresem miasto Biała. Biorąc pod
uwagę wysokości opłat , które obowiązywać będą w pierwszej połowie 2021 roku, proponuje się
wprowadzenie dopłaty wysokości 2,00 zł brutto do 1 m3 odprowadzonych ścieków z gospodarstw
domowych.
W pierwszej połowie roku 2021 stawka opłaty za odprowadzenie ścieków wynosić będzie 12,70 zł /
m3. Nowe stawki wejdą w życie po ich zatwierdzeniu przez Wody Polskie.

Biorąc pod uwagę ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej w roku bieżących (
ok. 52 500 m3) szacuje się, iż wysokość dopłaty w roku 2021 oscylować będzie w kwocie 105 000
zł.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NRXVI.210.2020 w sprawie ustalenia dopłat do
ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała (11:40)
Wyniki imienne:
ZA(9):
Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Mateusz
Kosiński, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Sabina Gorek
PRZECIW(3):
Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Maria Moszczeńska
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.210.2020 została podjęta.
Ad 11 n.
Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków do zaopiniowania organu regulacyjnego; (11:41) ) przedstawiła Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała,
że w listopadzie 2019 r. Rada Miejska w Białej Uchwałą nr III.28.2018 r. uchwaliła regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biała. Regulamin ten został uprzednio
zatwierdzony przez organ regulacyjny czyli Państwowe gospodarstwo wodne Wody Polskie. W dniu
11 lipca 2019 roku Wojewoda Opolski zaskarżył w/w uchwałę Rady do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu, wskazując istotne naruszenia prawa i wnosząc o uznanie jej
nieważności. Naruszenia prawa dotyczyły min. braku wskazania konkretnych warunków
technicznych określających możliwości dostępu do sieci, określania parametrów jakości wody oraz
wymogów nakładanych na właścicieli nieruchomości bądź zarządców nieruchomości z związanych
z użytkowaniem sieci. Ponadto w regulaminie znalazły się liczne odesłania do ustaw nadrzędnych.
Sąd Administracyjny dnia 4 grudnia 2019 roku wydal wyrok stwierdzający nieważność uchwały
Rady Miejskiej, uznając tym samym zarzuty Wojewody Opolskiego co do zapisów regulaminu za
zasadne.
Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej opracowała nowy
projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biała. Zapisy
dokumentu uwzględniają zarzuty podniesione w wyroku sądu .
Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2020 poz. 2028) regulamin, przed jego zatwierdzeniem
przez radę miejską , zostaje na mocy uchwały skierowany do zaopiniowania przez organ regulacyjny,

jakim w tym wypadu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Rejon w Gliwicach. Po
otrzymaniu opinii organu, regulamin zostanie przedłożony do uchwalenia.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NR XVI.211.2020 w sprawie przekazania
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organu
regulacyjnego (11:43)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Maria
Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Sabina
Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.211.2020 została podjęta.
Ad 11o.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Biała; (11:43) przedstawiła Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska.
Poinformowała, że uchwałą nr VIII/86/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca
2015 r. została wyznaczona aglomeracja „Biała”, obejmująca miejscowość Biała.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.) w/w akt
prawa miejscowego zachowuje moc do dnia 31.12.2020 r. Koniecznym więc jest podjęcie działań
w celu ponownego wyznaczenia i przyjęcia obszaru i granic aglomeracji „Biała”.
Na mocy ww. ustawy Prawo wodne, z dniem 1 stycznia 2018 r. kompetencje w zakresie
wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl
art. 87 ust. 1 ww. ustawy, wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy.
W związku z powyższym dla wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała właściwym
organem jest Rada Miejska w Białej.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NR XVI.212.2020 w sprawie wyznaczenia
Aglomeracji Biała; (11:44)
Wyniki imienne:
ZA(13):

Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Roman
Barysz, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Sabina
Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.212.2020 została podjęta.
Ad 11 p.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok; (11:44) przedstawiła Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że art.
5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
nakłada na Radę Miejską w Białej obowiązek uchwalenia Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
W dniu 21 września 2020 r. Burmistrz Białej opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, Zarządzenie
Nr OR.0050.367.2020 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok”.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez wyrażenie opinii oraz zgłaszanie
uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
Opinie bądź uwagi należało złożyć w terminie od 01 października 2020 r. do 16 października
2020 r.
Przedmiotowy projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi ani opinie od organizacji pozarządowych mające
wpływ na zmianę projektu przedmiotowej uchwały.
W związku z powyższym do projektu przedmiotowej uchwały dotyczącej „Rocznego programu
współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
nie wprowadzono żadnych zmian.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NR XVI.213.2020 w sprawie uchwalenia
Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021
rok; (11:46)
Wyniki imienne:

ZA(12):
Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz,
Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Sabina Gorek,
Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Maria Moszczeńska
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.213.2020 została podjęta.
Ad 11 q.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2021 rok; (11:47)
przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz
przeciwdziałaniem narkomanii, należą do zadań własnych gminy. Aktem prawnym, na podstawie
którego realizowane są ww. działania, jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki finansowe na realizację zadań
związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez
przedsiębiorców, dokonujących sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Biała. Wysokość opłat
ustalana jest corocznie na podstawie składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wielkości
sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Szacuje się, że w 2021 roku wpływy z tytułu
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 175.000,00 złotych.
Dodatkowo do wykorzystania będzie kwota 10.000,00 złotych, na którą składają się środki
niewykorzystane w 2020 roku. W sumie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku będzie
kwota 185.000,00 złotych.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NR XVI.214.2020 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2021 rok; (11:48)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz,
Irena Wotka, Marek Klinke, Roman Barysz, Józef Roden, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Maria
Moszczeńska, Damian Tarnowski

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.214.2020 została podjęta.
Ad 11 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań związanych z utworzeniem
Środowiskowego Domu Samopomocy w Łączniku; (11:49) przedstawiła Kierownik OPS Maria
Klimowicz. Poinformowała, że podjęcie działań celem utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy (dalej ŚDS) w Łączniku jest naturalną odpowiedzią samorządu na problemy obecne
w środowisku osób wymagających wsparcia ,niepełnosprawnych. Placówka będzie przeznaczona
dla 30 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną ,przewlekle chorych psychicznie lub
wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ ABC, w celu realizacji usług
opiekuńczych na terenie gminy Biała. Prowadzenie Domu zostanie zlecone organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność w zakresie pomocy społecznej lub innemu uprawnionemu podmiotowi po
uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Powyższy projekt uchwały wyraża wolę podjęcia
działań prawnych, organizacyjnych i technicznych związanych z utworzeniem Środowiskowego
Domu Samopomocy w Łączniku w budynku po byłym Gimnazjum Publicznym.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę NR XVI.215.2020 w sprawie wyrażenia woli
podjęcia działań związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łączniku
(11:50)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Roman
Barysz, Maria Moszczeńska, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek,
Józef Roden, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.215.2020 została podjęta.
Ad 11 s.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Białej, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni; (11:50)
przedstawiła Inspektor ds. Oświaty i Spraw Społecznych Jadwiga Małota. Poinformowała, że

Uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę
Miejska w Białej jest wymogiem formalnym , wynikającym z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stanowiącym, iż szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2,
3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po
zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej
tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący
jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze
likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów,
właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 9 przepisy ust. 18 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki. Szkoła Filialna
w Radostyni została włączona do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej w 2011 r. jako Szkoła
Filialna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej o strukturze
organizacyjnej klas I-III. Niestety liczba uczniów jest bardzo mała co wiąże się ze wzrostem
kosztów utrzymania tak małej placówki. W roku szkolnym 2020/2021 rodzice wszystkich uczniów
złożyli wnioski do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Białej z prośba o przyjęcie dzieci do Szkoły w Białej. W związku z powyższym do szkoły
w Radostyni w roku szkolnym 2020/2021 nie został przyjęty żaden uczeń. Przyjęcie uczniów do PP
w Białej nie wpłynęło negatywnie na liczebność klas. W Szkole Filialnej w Radostyni zatrudnione
były dwie nauczycielki, które zostały przeniesione do pracy w PSP w Białej i PP w Białej oraz
jeden pracownik niepedagogiczny, który jest obecnie zatrudniony w oddziale zamiejscowym PP
w Białej. Tak więc, żaden pracownik nie został zwolniony w wyniku braku naboru uczniów.
Wszystkim uczniom został zapewniony dowóz wraz z opieką i jest on realizowany przez
przewoźnika dowożącego dotychczas uczniów z poszczególnych miejscowości do klas IV-VIII.
Zarówno warunki lokalowe, wyposażenie placówki, zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz możliwość
korzystania ze stołówki szkolnej – stwarzają uczniom dużo lepsze warunki nauki oraz
wszechstronnego rozwoju.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie
uchwały NR XVI.216.2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Białej, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni (11:53)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Maria
Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Roman Barysz, Sabina Gorek,
Damian Tarnowski
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Gabriela Neugebauer
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.216.2020 została podjęta.

Ad 11 t.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2021
rok. (11:53) przedstawiała Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że na podstawie
§ 26 ust.2 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 28 czerwca 2012r. z późn. zm. Rada na ostatniej sesji w roku uchwala ramowy plan sesji na
rok następny, który może być uzupełniany w ciągu całego roku.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały NR XVI.217.2020 w sprawie uchwalenia
ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok. (11:56)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Klinke, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Irena
Wotka, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Józef
Roden, Sabina Gorek, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.217.2020 została podjęta.
Ad 11 u.
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Biała (11:57) przedstawiła Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa
Monika Miczka. Poinformowała, że podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała spowodowane jest
koniecznością dostosowania aktów prawa miejscowego do wymogów ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
zmienionej ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia
lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 756). W świetle art. 17 wyżej wymienionej nowelizacji, uchwały
o których mowa w art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego w brzmieniu dotychczasowym, zachowują swoją ważność do
20 kwietnia 2021 r. W związku z powyższym obowiązująca uchwała traci ważność, zatem konieczne
jest podjęcie nowej uchwały. Nowa uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem
lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa
domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu;
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale
w innych zasobach;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
7) warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,
z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;
8) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b.
Wobec powyższego konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała.
Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały NR XVI.218.2020 w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała (11:59)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Gabriela
Neugebauer, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Józef
Roden, Roman Barysz, Damian Tarnowski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Alfred Krupa, Adrian Harnys
Uchwała NR XVI.218.2020 została podjęta.
Ad 12.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych oso
zobowiązanych do złożenia oświadczeń. (11:59)
Ad 13.
Wolne wnioski i informacje. (12:00)
Radny Damian Tarnowski zgłosił wniosek następującej treści: „ wnioskuję o montaż punktu
oświetleniowego na drodze gminnej w miejscowości Kolnowice działka nr 490 , za posesjami 54a
56. Przy w/w posesjach mieszkają mieszkańcy którzy to mają jedyną drogę dojazdową do swoich
domostw od działki nr 490. A więc zasadne by było zamontowanie w tym miejscu oświetlenia , które

pozwoliłoby na łatwiejsze funkcjonowanie dla mieszkańców oraz dla pozostałych użytkowników
tejże części drogi, jak i również priorytetem są względy bezpieczeństwa. ”
Burmistrz Białej jak i Przewodnicząca Rady złożyli z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku życzenia, oraz złożyli podziękowania za cały rok pracy i współpracy.

Ad 15.
Zakończenie obrad. (12:06)
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie XVI Sesji Rady Miejskiej w Białej.

Protokołowała
Gabriela Prokopowicz
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