Protokół Nr 10/2020
z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej
odbytej w dniu 14 lipca 2020 r.
Obrady wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzył
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Marek Klinke, która stwierdził, ze obecnych na
posiedzeniu jest 13 członków ( ustawowy skład Rady Miejskiej w Białej 15 radnych).
1. Jacek Czerwiński
2. Marek Klinke
3. Józef Roden
4. Irena Wotka
5. Maria Moszczeńska
6. Małgorzata Fluder
7. Gabriela Neugebauer
8. Mariusz Kwoczek
9. Andrzej Osiewacz
10. Damian Tarnowski
11. Sabina Gorek
12. Alfred Krupa
13. Roman Barysz
Nieobecny Adrian Harnys i Mateusz Kosiński.
Następnie powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu.
Listy obecności w załączeniu do protokołu.

Ad 2.
1.
2.
3.

Otwarcie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przedstawienie raportu o stanie gminy Biała za 2019 r.
Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Biała za 2019 r.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum
zaufania.
7. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Biała za 2019 r.
1) rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za
2019 r.
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2019 r.
3)zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2019 r.
8. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.
1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Białej za 2019 r.
2) zapoznanie się z uchwałą RIO w Opolu na temat opinii- wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.
3) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Białej za 2019 r.
9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.;
4.
5.
6.

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -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 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
6) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na której powstają odpady
komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej;
7) ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
8) przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Inkubator szczęścia” w ramach
Działania 8.1.Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych , w zakresie
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPOWO 2014-2020;
9) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych;
10) pozbawienia kategorii drogi gminnej;
11) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
10. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej za 2019
11. Raport z wykonania Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała za lata
2015-2019;
12. Mierniki realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Biała na lata 2019-2028;
13. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w 2019 r.
14. Zajęcie stanowiska do wniesionej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)
15. Informacja dotycząca działalności klubów sportowych działających na terenie gminy Biała
oraz o stanie obiektów sportowych na terenie Gminy Biała. (Temat z planu pracy Komisji
Oświaty…)
16. Informacja dotycząca zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży w czasie
letniego wypoczynku- oferta planowanych zajęć rekreacyjnych przez GCK w Białej.
(Temat z planu pracy Komisji Oświaty…)
17. Informacja z wykonania remontów klatek schodowych w kamienicach budynków
gminnych za 2019 r. – koszty i liczba remontów. (Temat z plany pracy Komisji
Gospodarczej)
18. Informacja o wykonaniu remontów dróg gminnych w poszczególnych sołectwach Gminy
Biała. Ogólny koszt dróg i koszty jakie dołożyły sołectwa z funduszu sołeckiego w 2019 r.
(Temat z plany pracy Komisji Gospodarczej)
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie posiedzenia.
Ad 3.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
Przedstawienie raportu o stanie gminy Biała za 2019 r. (10:30)
Raport o stanie gminy Biała przedstawiła sekretarz Gminy Grażyna Biały oraz Burmistrz
Białej Edward Plicko. Poinformowała, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) organ wykonawczy gminy, co roku do
31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. w obecnym 2020 roku w związku z stanem
epidemii na terytorium naszego kraju, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa
SARS-CoV-2( Dz.U. poz. 875) termin przedłożenia raportu został przedłużony o 60 dni.
Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim i musi
zawierać w szczególności: realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu
obywatelskiego ( jeśli był realizowany).
Raport o stanie Gminy Biała za rok 2019 został sporządzony, przekazany w dniu 24 czerwca
2020 r. Przewodniczącej Rady a następnie wszystkim radnym. Ponadto został opublikowany
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Białej.
Sporządzony raport obejmuje obligatoryjne elementy o których mowa wyżej. Ponadto
w raporcie ujęto sprawozdania, informacje oraz dane z istotnych obszarów działania
Burmistrza a tym samym aparatu pomocniczego Burmistrza jakim jest Urząd Miejski oraz
zadania gminy zrealizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Biała oraz spółkę gminną.
Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 4 rada rozpatruje raport na sesji na której podejmowana
jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie
nad raportem oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne
zgłoszenie poparte podpisami w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie takie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana sesja
podczas której ma być przedstawiony raport.
Po przeprowadzeniu debaty rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania
burmistrzowi.

Ad 5.
Debata nad raportem o stanie Gminy Biała za 2019 r. stanowi nagranie z komisji.
W debacie głos zabrali radni ;Damian Tarnowski,
Szczegóły dyskusji stanowią nagranie komisji.
Ad 6.
Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania. (11:41)
Zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XIII.165.2020 w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania. (11:42)

Ad 7.
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Biała za 2019 r.
1) Sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za 2019 r. bardzo
szeroko omówiła i przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.
W dyskusji głos zabrał radny Damian Tarnowski.
Szczegóły dyskusji stanowią nagranie komisji.
Członkowie do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli więcej
uwag.
1) Sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2019 r, przedstawiła Skarbnik Gminy
Klaudia Kopczyk.
Członkowie do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag.
2) Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych rada rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym. Uchwała ta z formalno-prawnego punktu musi zostać podjęta
przed uchwałą w przedmiocie absolutorium.
Obrady opuścił radny Roman Barysz.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały NR XIII.166.2020 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Biała za 2019 r. i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 8.
Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.
1) Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Białej za 2019 r.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzej Osiewacz przedstawił
treść
uchwały Nr 2/2020 podjętą przez Komisję Rewizyjną w dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2019
r. wraz z uzasadnieniem. Uchwała ta pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna wystąpiła
z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 rok.

2) Zapoznanie się z uchwałą RIO w Opolu na temat opinii- wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.
Przewodniczący przedstawił uchwałę Nr 231/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniująca wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 rok. Uchwała ta
stanowi załącznik do protokołu.
3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XIII.167.2020 w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 9.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
Ad 9 a.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.; (13:10) przedstawiła
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Stanowisko komisji nie było przedstawiane ze względu na zmianę projektu uchwały po
posiedzeniu komisji.
W dyskusji głos zabrali radny Damian Tarnowski i radna Maria Moszczeńska.
Szczegóły dyskusji zawiera nagranie komisji.
Nastąpiła zmiana kworum
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11
Posiedzenie komisji opuściła radna Irena Wotka.
Zaopiniowanie projektu uchwały NR XIII.168.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na
2020 r.; (13:32)
„Za”- 9 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 2 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 9b.

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020
-2028 ; (13:33) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi
załącznik do protokołu.
Zaopiniowanie projektu uchwały Nr XIII.169.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ; (13:34)
„Za”- 9 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 2 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 9 c.
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 związku ze zmianami
z zakresu prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu dokonuje się zmiany zasad
finansowania zadania, w tym pożyczki z WFOŚiGW w Opolu i tak:
BYŁO Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
Treść

2020

2021

Dotacja WFOŚ

333 200

142 800

Pożyczka WFOŚ
Środki własne

528 983
52 317

226 707
20 493

755 690

Razem

914 500

390 000

1 304 500

JEST Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
Treść
2020

2021

Dotacja WFOŚ

60 800

162 400

Razem
223 200

Pożyczka WFOŚ
Środki własne

233 100
82 775

387 200
151 515

620 300

Razem

376 675

701 115

1 077 790

Różnica Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
Treść
2020

2021

Dotacja WFOŚ

-272 400

19 600

Razem
-252 800

Pożyczka WFOŚ
Środki własne

-295 883
30 458

226 707
20 493

-69 176

Razem

-537 825

266 800

-271 025

Razem
476 000
72 810

234 290

50 951

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIII.170. 2020 o zmianie
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad 19.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 w związku ze zmianą wprowadzonymi
w projekcie związanym z projektem "Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Łączniku samowystarczalność energetyczna Gminy Biała - etap II" dokonuje się zmiany zasad finansowania
zadania, w tym pożyczki z WFOŚiGW w Opolu i tak:
BYŁO Łącznik - termo
Treść
2020

2021

Razem

1

2

Dotacja WFOŚ

425 000

425 000

Pożyczka WFOŚ
Środki własne

452 500
22 500

452 500

Razem

900 000

0

900 000

JEST Łącznik termo
Treść

2020

2021

Razem

1

2

Dotacja WFOŚ

153 200

55 000

208 200

Pożyczka WFOŚ
Środki własne

357 000
18 832

300 100
15 868

657 100

Razem

529 032

370 968

900 000

2021

Razem

Różnica Łącznik Termo
Treść
2020

22 500

34 700

1

2

Dotacja WFOŚ

-271 800

55 000

-216 800

Pożyczka WFOŚ
Środki własne

-95 500
-3 668

300 100

204 600

15 868

12 200

Razem

-370 968

370 968

0

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIII.171. 2020 o zmianie
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 19.e
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 W związku ze zmianą wprowadzonymi
w projekcie związanym z projektem "Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała - Etap I"
dokonuje się zmiany zasad finansowania zadania, w tym pożyczki z WFOŚiGW w Opolu i tak:
BYŁO Samowystarczalność I
Treść
2020

2021

Razem

1

2

Dotacja WFOŚ

301 965

301 965

Pożyczka WFOŚ
Środki własne

286 867
15 098

286 867

Razem

603 930

JEST Samowystarczalność I
Treść
2020

15 098
0

603 930

2021

Razem

1

2

Dotacja WFOŚ

184 700

86 500

271 200

Pożyczka WFOŚ
Środki własne

208 300
11 075

107 700
5 655

316 000

Razem

404 075

199 855

603 930

2021

Razem

Różnica Samowystarczalność I
Treść
2020

16 730

1

2

Dotacja WFOŚ

-117 265

86 500

-30 765

Pożyczka WFOŚ
Środki własne

-78 567
-4 023

107 700

29 133

5 655

1 632

Razem

-199 855

199 855

0

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIII.172. 2020 o zmianie
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 12 f.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na której
powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków

komunikacji elektronicznej; (13:39) przedstawiła podinspektor ds. gospodarki odpadami
Elwira Gaier. Poinformowała, że zgodnie z art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Rada gminy w drodze uchwały określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. W związku z czym, należało określić warunki, jakie trzeba spełnić,
aby deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogła być
złożona elektronicznie ( za pomocą epuap, EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela).
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XIII.173..2020 w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości , na której powstają odpady komunalne oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; (13:40)
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 9 g.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych; (13:41) przedstawiła podinspektor ds. gospodarki odpadami Elwira
Gaier. Poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.), która
wprowadza szereg zmian do obecnie funkcjonującego systemu, Rada Gminy zgodnie
z art. 6 ust 2 i 4 zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIII.174.2020 w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; (13:43)
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 9 h.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Inkubator
szczęścia” w ramach Działania 8.1.Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych , w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna
RPOWO 2014-2020; (13:43) przedstawiła Kierownik OPS Maria Klimowicz. Poinformowała,
że powyższą uchwałą Rada Miejska w Białej wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Biała do
realizacji projektu „Inkubator szczęścia” w ramach Działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości

usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII
Integracja społeczna RPO WO 2014-2020. Celem głównym projektu jest poprawa
funkcjonowania społecznego 12 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (rodziny
naturalne - szczególnie zagrożone utratą możliwości opieki nad dziećmi) z gminy Biała
w okresie od 01.03.2020 do 28.02.2021 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości
usług społecznych świadczonych lokalnie. Założenia projektowe koncentrują się na wsparciu
rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia
utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 821 ze zm.). Projekt promuje włączenie społeczne i walkę z ubóstwem w regionie oraz
przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji podejmując tematykę problemu rodziców
samotnie wychowujących dzieci, szczególnie kobiet. Założeniami projektu jest również
wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie, integracja rodziny oraz pomoc w integrowaniu
rodziny z otoczeniem. Do realizacji powyższych założeń zaplanowano zaangażowanie
specjalistów (asystent rodziny, socjoterapeuta, pedagog-mediator, psycholog, doradca
obywatelski, prawnik, doradca zawodowy) oraz rodzin wspierających, którzy przyczynią się do
wzmocnienia poczucia kontroli nad własnym życiem, zwiększenia umiejętności podejmowania
decyzji początkowo w prostych sprawach, ale dzięki pozytywnym rezultatom przyczyni się do
zwiększenia motywacji do działania w sprawach trudniejszych, co pozwoli na odzyskanie
poczucia wartości i samooceny oraz wzbudzi przekonanie o słuszności przejawiania
pożądanych społecznie postaw.
Projekt „Inkubator Szczęścia” realizowany przez Fundację „Rodzinna Stacja” w partnerstwie
z Gminą Biała współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1. Dostęp
do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały NR XII.175.2020 w sprawie
przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Inkubator szczęścia” w ramach Działania
8.1.Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych , w zakresie wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPOWO 2014-2020; (13:45)
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 12 i.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych; (13:45) przedstawiła Kierownik OPS w
Białej Maria Klimowicz. Poinformowała, że zgodnie z art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca
2004 o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Na
podstawie art.17 ust.1 pkt12 do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy
prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały Nr XIII.176.2020 w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych; (13:46)
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 12 j.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej; (13:46) przedstawiła
Inspektor ds. gospodarni mieszkaniowej i drogownictwa Monika Miczka. Poinformował, 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. Drogę publiczną
nr 106528 O Olbrachcice - Józefów pozbawia się kategorii drogi gminnej. Jest to droga
o nawierzchni gruntowej prowadząca do gruntów rolnych. W świetle art. 10 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych - pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii w przypadku
niezaliczenia jej do innej kategorii drogi publicznej może nastąpić jedynie w przypadku
wyłączenia tej drogi z użytkowania. Użycie przez ustawodawcę określenia, że pozbawienie
drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe "jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej
drogi do nowej kategorii" nie jest ani przypadkowe, ani pozostawione do uznania przez organ
podejmujący uchwałę w tej kwestii. Ustawodawca wyraźnie, wprost to określił wprowadzając
jeden wyjątek, tj. przypadek wyłączenia drogi z użytkowania. Zatem ustawodawca
nie przewiduje dowolnego przekształcenia drogi o charakterze publicznym, do której
obowiązkowo mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych na drogę
wewnętrzną. Odjęcie charakteru drogi publicznej zostało określone tylko w przypadku
wyłączenia drogi z użytkowania.
Podjęcie uchwały NR XIII.177.2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej; (13:47)
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 9 k.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
(13:48) przedstawiła Inspektor ds. gospodarni mieszkaniowej i drogownictwa Monika Miczka.
Poinformował, 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 Prężyna drogę wewnętrzną na działce drogowej nr 244 zalicza się

do kategorii dróg gminnych. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej, prowadząca do świetlicy
wiejskiej i remizy OSP. Działka objęta niniejszą uchwałą stanowi własność Gminy Biała.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XIII.178.2020 w sprawie
zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. (13:49)
„Za”- 12 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 10.
Informację o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej za 2019
przedstawiła Prezes Zarządu Spółki Beata Kubis.

Ad 11.
Raport z wykonania Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała za lata
2015-2019; przedstawił przedstawiciel Firmy Albeko z Opola.
Ad 12.
Mierniki realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Biała na lata 2019-2028; (13:50) przedstawiła Kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz. Nie
wniesiono uwag i zapytań.
Ad 13.
Informację z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w 2019 r.
Przedstawiła Kierownik Stacji Caritas Judyta Scholz.

Ad 14.
Zajęcie stanowiska do wniesionej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów
prawa miejscowego ( wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) (13:52)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Gorek poinformowała, że w dniu 2 kwietnia
2020 r. została złożona petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego ( wprowadzenie lokalnej „ tarczy antykryzysowej. Do powyższej petycji
ustosunkował się Burmistrz Białej.
Członkowie komisji w drodze głosowania przyjęli wyjaśnia Burmistrza i tym samym
zajęli takie samo stanowisko. Stanowisko to stanowi załącznik do protokołu.
„Za”- 11 członków
„Przeciw” – 0 członków
„Wstrzymało się” – 0 członków
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad 15.
Informacja dotycząca działalności klubów sportowych działających na terenie gminy Biała oraz
o stanie obiektów sportowych na terenie Gminy Biała. (Temat z planu pracy Komisji
Oświaty…)

Ad 16.
Informacja dotycząca zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży w czasie letniego
wypoczynku- oferta planowanych zajęć rekreacyjnych przez GCK w Białej. (Temat z planu
pracy Komisji Oświaty…)
Ad 17.
Informacja z wykonania remontów klatek schodowych w kamienicach budynków gminnych za
2019 r. – koszty i liczba remontów. (Temat z plany pracy Komisji Gospodarczej)
Ad 18.
21. Informacja o wykonaniu remontów dróg gminnych w poszczególnych sołectwach Gminy
Biała. Ogólny koszt dróg i koszty jakie dołożyły sołectwa z funduszu sołeckiego w 2019 r.
(Temat z plany pracy Komisji Gospodarczej)
Ad 19.
Wolne wnioski zgłosili:
Radny Roden Józef złożył wniosek następującej treści : „Wnioskuję o informowanie sołtysa
o terminie wykonywania przeglądów hydrantów na terenie danej miejscowości przez firmę
WiK , oraz dostarczenie kopii protokołu z wykonanych prac.
Uzasadnienie: obecnie nikt w sołectwach nie ma wiedzy czy przeglądy hydrantów zostały
faktycznie wykonane w danym roku, a co najważniejsze nie ma wiedzy czy wykryto podczas
przeglądu sytuacje awaryjne. Taka wiedza przyczyni się do szybszego wyegzekwowania ich
usunięcia, a co za tym idzie zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Ad 20.
Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął wspólne posiedzenie komisji
Protokołowała:
Gabriela Prokopowicz

Przewodnicząc posiedzenia
Marek Klinke

