
Protokół  Nr XVII/2021 

XVII Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 stycznia 2021 r.  

 

 

 Obrady XVII 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 29-01-2021 o godz. 11:04, a zakończono o godz. 13:16 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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. Mateusz Kosiński 

13. Sabina Gorek 

 

 

Ad 2.  

 Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad:  

 

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 dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2020 r. 

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa w Gminie Biała za 2020 rok. 

9. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r. ; 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021- 2028; 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

4) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 



5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok;  

6) o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Biała;  

7) obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku 

mieszkaniowego; 

8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2021 

rok; 

9) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych  Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.  

 

Ad 3. 

 

Przewodnicząca poddała pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

(11:05) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, 

Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, 

Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Józef Roden 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Alfred Krupa, Adrian Harnys 

 

Protokół został przyjęty. 

 

 

Ad 4.  

Burmistrz Białej przedstawił sprawozdanie z swojej  działalności  w okresie międzysesyjnym. 

(11:07) 

 

Nastąpiła zmiana kworum (11:13) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Adrian Harnys 

 

Nie wniesiono uwag i zapytań.  

 

Ad 5.  

 

Burmistrz Białej przedstawił odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych  z ostatniej sesji. 

(11:20) 



 

Ad 6.  

Interpelacje i zapytania radnych  (11:25).  

 

Zapytania zgłosili: 

 

Radny Damian Tarnowski – jaki jest koszt łącznie ze zrobieniem całej dokumentacji oraz 

budową nowego punktu oświetleniowego? 

- które z dróg powiatowych w naszej gminnie zostały wpisane do zestawienia dla Powiatu 

Prudnickiego jako priorytetowe do remontu, w oparciu o ich stan techniczny, natężenie ruchu 

oraz znaczenie w sieci drogowej gminy. 

  

Radny Roden Józef -proszę o informację odnośnie stanu przygotowania gminnych służb 

odpowiedzialnych za odśnieżanie i przeciwdziałanie śliskości na drogach gminnych oraz o 

informację o trybie zlecania przez gminę zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

gminnych, zasobach ludzkich i sprzętowych oraz srokach finansowych zaangażowanych do 

powyższych zadań.  

 

Ad 7.  

Informację dotyczącą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2020 r. 

(11:26) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 Nie wniesiono uwag i zapytań.  

Ad 8.  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa w Gminie Biała za 2020 rok (11:29) przedstawił 

Kierownik Posterunku Policji w Białej Jarosław Kociuga.  

Nie wniesiono uwag i zapytań.  

Ad 9.  

Podjęcie  uchwał w sprawie: (11:36) 

Ad 9 a. 

Projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r. ; (11:36) .  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Stanowisko komisji nie zostało przedstawione ze względu na przedstawienie nowego projektu 

uchwały na sesji. 

W obszernej dyskusji głos zabrali radny Damian Tarnowski, Burmistrz Białej Edward Plicko, 

Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Białej Katarzyna Staniaszek, Radni Adrian Harnys, 

Jacek Czerwiński, Marek Klinke.  

Dyskusja dotyczyła remontu mostu w Białej na ul. Szynowice.  

Całość dyskusji stanowi nagranie sesji.  



Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XVII.219.2021 w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 rok (12:46) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz 

PRZECIW(2): 

Józef Roden, Damian Tarnowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Irena Wotka, Alfred Krupa 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 9b.  

Projekt uchwały w sprawie   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 

2021- 2028; (12:47) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.   

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XVII.220.2021 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028. (12:49) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Irena 

Wotka, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Sabina Gorek, Małgorzata 

Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Alfred Krupa 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 9 c. 



Projekt  uchwały NR XVII.221.2021 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Opolu przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zmiana uchwały 

dotyczy zmiany terminu pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Samowystarczalność 

energetyczna Gminy Biała - etap I". 

Zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚiGW w Opolu. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  uchwałę  NR XVII.221.2021 o zmianie uchwały w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, 

Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys, Maria Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, 

Sabina Gorek, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Alfred Krupa 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 9 d. 

Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że  zmiana uchwały dotyczy zmiany 

terminu pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynku 

Urzędu Miejskiego w Białej”. 

Zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚiGW w Opolu planowany termin spłaty to lata 2021-

2025. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  uchwałę   NR XVII.221.2021 o zmianie uchwały w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. (12:52) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 



Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, 

Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, 

Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Alfred Krupa 

Powyższa uchwała została podjęta. 

Ad 9 e.  

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok; 

(12:53) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w przedstawionym 

projekcie uchwały proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 

27.150,30 zł. Na kwotę tę składają się środki niewydatkowane w roku 2020 w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 W związku z epidemią koronawirusa, nie wszystkie zadania zapisane w gminnym 

programie profilaktyki udało się zrealizować w takim zakresie, w jakim zostały one 

zaplanowane. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVII.223.2021 o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. (12:54) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, 

Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Marek 

Klinke, Irena Wotka, Sabina Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Alfred Krupa 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 9 f.  

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała; (12:54) przedstawiła Inspektor ds. drogownictwa 



i gospodarki mieszkaniowej Monika Miczka. Poinformowała, że na podstawie art. 21 b ust. 4 

i 6 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: 

"4. Na żądanie gminy najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu 

lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest 

obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu 

położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości". 

"6. Gmina odmawia zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu 

w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa 

domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, 

oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub 

pobliskiej miejscowości lub jeżeli występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami 

wskazanymi w złożonej deklaracji a wykazanym w oświadczeniu stanem majątkowym 

członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lub 

podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu". 

W przypadku lokali wynajmowanych z mieszkaniowego zasobu gminy, innych niż socjalne, 

rada gminy nie może ustanowić wymogu złożenia we wniosku oświadczenia o nieposiadaniu 

tytułu prawnego do innego lokalu. W ocenie organu nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie praw lokatorów, niedopuszczalne jest wyłączenie z kręgu osób mogących ubiegać 

się o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego osób posiadających tytuł prawny do 

innego lokalu czy nieruchomości mieszkalnej. Wyłączenie to znajduje zastosowanie jedynie 

w przypadku najmu lokalu socjalnego, stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy. Kryterium 

decydującym o istnieniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego 

zasobu gminy jest istnienie, po stronie potencjalnego najemcy, niezaspokojonych potrzeb 

mieszkaniowych, nie zaś posiadanie bądź nie tytułu prawnego do innego lokalu. 

Reasumując stwierdzić należy, że krąg osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu 

jest określony w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, a należą do niego wszyscy 

członkowie wspólnoty samorządowej, którzy posiadają niezaspokojone potrzeby 

mieszkaniowe i którzy spełniają jednocześnie kryterium dochodowe. 

Nie zgłoszono uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XVII.224.2021 o zmianie 

uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Biała. (12:56) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, 

Irena Wotka, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, 

Marek Klinke, Sabina Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 



NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Alfred Krupa 

Powyższa uchwała została podjęta. 

Ad 9g.  

Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających 

wysokość dodatku mieszkaniowego; (12:57) przedstawiła Inspektor ds. drogownictwa i 

gospodarki mieszkaniowej Monika Miczka. Poinformowała, że zgodnie z treścią 

art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych "wysokość dodatku mieszkaniowego, 

łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust. 7 nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 11, 

70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu 

mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli 

powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni". Ustawodawca 

w art. 6 ust. 11 w/w ustawy zawarł upoważnienie dla rad gmin pozwalające na dokonywanie 

regulacji wewnętrznych odnośnie wskaźników rzutujących na wysokość dodatków 

mieszkaniowych. Rada gminy w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej 

niż o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych, o których mowa 

w ust. 10. Powyższe oznacza możliwość obniżenia wysokości wskaźników procentowych do 

50%. Obecnie stosuje się 70% wskaźnik. Realizacja dodatków mieszkaniowych w całości 

finansowana jest w ramach środków własnych gminy. Obniżka będzie dotyczyła 

wnioskodawców, którzy ubiegać będą się o dodatek mieszkaniowy po wejściu w życie 

powyższej uchwały. 

W 2020 r.  wypłacono z budżetu gminy dodatki mieszkaniowe na kwotę 105.465,68 zł. 

Proponowane obniżenie wskaźników procentowych do 50% spowoduje zmniejszenie 

wysokości przyznawanych dodatków mieszkaniowych, a co za tym idzie zmniejszenie 

obciążenia budżetu gminy. 

W związku z powyższym po przeanalizowaniu powyższej sytuacji podjęcie uchwały w sprawie 

obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, na podstawie którego oblicza się wysokość 

dodatku mieszkaniowego jest uzasadnione. 

Nie zgłoszono uwag i zapytań. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVII.225.2021 w 

sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku 

mieszkaniowego. (13:00) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, 

Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, 

Sabina Gorek, Maria Moszczeńska 

PRZECIW(2): 

Józef Roden, Damian Tarnowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 



NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Alfred Krupa 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad h.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Białej na 2021 rok; (13:01). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił tematy do plany 

Pracy Komisji Rewizyjnej.  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 Radna Maria Moszczeńska zwróciła uwagę na tematy w miesiącu kwietniu a mianowicie: 

podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 r.  

 Zaznaczyła że sprawozdanie z pracy komisji Rewizyjnej zgodnie z przepisami prawa 

powinno być przedstawione  radzie do końca miesiąca marca.  

Wobec zgłoszonej uwagi tematy ujęte w projekcie uchwały na miesiąc kwiecień zostały 

przesunięte na m-c marzec.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XVII.226.2021 w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok 

(13:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, 

Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Marek Klinke, Roman Barysz, 

Sabina Gorek, Józef Roden, Adrian Harnys, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Alfred Krupa 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 9 i.  

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych  Rady Miejskiej w 

Białej na 2021 rok. (13:06) przedstawili kolejno przewodniczący poszczególnych komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Białej.   

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XVII.227.2021 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok (13:12) 



Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Mariusz 

Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Irena 

Wotka, Józef Roden, Sabina Gorek, Damian Tarnowski, Adrian Harnys 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Alfred Krupa 

Powyższa uchwała została podjęta. 

Ad 10.   

Wolne wnioski i informacje. (13:12) 

Przewodnicząca Rady Sabina Gorek przedstawiła  sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez  Gminę Biała. 

 Następnie poinformowała, że w dniach 14 grudnia i  20 grudnia 2020 r. wpłynęły petycje 

skierowane do tut. Rady Miejskiej w Białej dotyczące materii z zakresu praw człowieka i 

obywatela. Obie petycje  dotyczyły  spraw w zakresu równości wobec prawa, praw 

obywatelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych, w tym zakazu dyskryminacji. 

Kwestie te reguluje Konstytucja RP oraz ustawy, ponadto akty prawa unijnego oraz inne akty 

o charakterze międzynarodowym.  

Wszelkie inicjatywy ustawodawcze na poziomie krajowym powinny odbywać za 

pośrednictwem Sejmu, albowiem tam rozpoczyna bieg postępowanie ustawodawcze. Sprawy 

dotyczące krajowego porządku prawnego, tj. kreowanie obowiązujących na terenie kraju 

regulacji prawnych, o których mowa w petycji, powinny być zatem kierowane do Sejmu.   

Rada Miejska uprawniona jest jedynie do podejmowania czynności o charakterze 

 i zasięgu lokalnym, ograniczonym do terytorium danej wspólnoty samorządowej. Zakres 

działania gminy zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczy 

spraw publicznym o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych 

podmiotów.  

Wobec powyższego Rada Miejska nie posiada kompetencji by w objętym petycjami 

zakresie podejmować jakiekolwiek czynności, w tym akty prawne, stąd nie jest podmiotem 

właściwym by wniesienie petycje rozpatrzyć i na podstawie art. 6 ust. 2  ustawy  z dnia 11 lipca 

2014r. o  petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) petycje przekazane  zostały do Kancelarii Sejmu RP   

celem jej rozpatrzenia według właściwości. 
 

Radny Józef Roden zam. Chrzelice wnioskował o: 

- utwardzenie terenu pod siłowniami zewnętrznymi na terenie całej gminy Biała. Zwiększy to 

funkcjonalność i atrakcyjność tych miejsc. 

 - zbycie nadmiarowych samochodu strażackiego i za pozyskane środki zakup używanego 

samochodu ciężkiego dla OSP Chrzelice.  

 



Radny Damian Tarnowski zam. Kolnowice wnioskował o zakup defibrylatora AED. 

Urządzenie to wydaje komendy głosowe obejmujące instruktaż RKO, zapewnia ono pewność 

podczas ratowania osoby z zatrzymaniem krążenia. Takowe urządzenie może być 

zamontowane na rynku w Białej, gdzie przemieszcza się dużo osób a w szczególności 

starszych. Koszt takiego defibrylatora to około od 3 000 zł do 5 000 zł. złotych.  

 

Sołtys Wsi Chrzelice Patryk Żelazko wnioskował o naprawę uszkodzonej huśtawki na placu 

zabaw w Chrzelicach. Obecnie jedna z belek tworząca konstrukcję huśtawki  jest spróchniała, 

co stwarza duże niebezpieczeństwo dla dzieci korzystających z placu zabaw. 

 

11. Zakończenie obrad. (13:16) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie XVII Sesji 

Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała        Przewodnicząca  

Gabriela Prokopowicz                        Rady Miejskiej w Białej 

 

         Sabina Gorek 


