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Noworoczne życzenia
W Nowym Roku 2018 Mieszkańcom Gminy Biała życzymy wszelkiej
pomyślności, dobrego zdrowia i szczęścia na każdy dzień. Niech Nowy Rok będzie
korzystny zarówno pod względem prywatnym, jak i zawodowym, ale i społecznym,
dając szansę na spełnienie marzeń. Życzymy również wielu okazji do uśmiechu
i radości, spokoju ducha, wielu aktywności dających satysfakcję, jak najlepszych
relacji rodzinnych i sąsiedzkich.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Pichlak

Aleksander Owczarek

Przewodnicząca Rady Gminy Biała

Wójt Gminy Biała

Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
Minęły trzy lata funkcjonowania samorządu Gminy Biała w kadencji 2014 – 2018. Zebrane w biuletynie
informacje pokazują stan gminnych spraw od początku kadencji do chwili obecnej. Wiele się wydarzyło tak w zakresie
rozwiązania zastanych trudnych problemów, jak i podejmowanych nowych zadań. Obrazuje to zebrany materiał.
Sprawna i w większości zgodna działalność Radnych Rady Gminy, praca Wójta i całego Urzędu Gminy, podmiotowe
traktowanie potrzeb mieszkańców i obowiązków Gminy wszystko to przynosi wymierne efekty. W większości
przedstawione informacje były w różny sposób dostępne: w mediach, na stronie internetowej Gminy czy też na zebraniach wiejskich. Spełnia się w tej chwili zapowiedź zebrania ich w zbiorczą informację i w jednym czasie przekazania przede wszystkim - mieszkańcom naszej Gminy. Materiał został opracowany przez pracowników Urzędu Gminy Biała
i jednostek organizacyjnych. Powinien on rozwiać wszelkie pojawiające się czasem niejasności, czy niewłaściwą ocenę
stanu rzeczy w niektórych sprawach. Zachęcam do lektury, mając jednocześnie świadomość, że nie sposób było w tym
i tak wielostronicowym opracowaniu ująć więcej - oczekiwanych być może jeszcze - wydarzeń i spraw.
Z poważaniem
Aleksander Owczarek
Wójt Gminy Biała

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biała

Problem uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania był jednym z trzech najtrudniejszych problemów do rozwiązania w kadencji 2014 -2018.
W dniu 20 października 2016 r. weszła w życie uchwała
Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Biała z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 5 października
2016 r. pod poz. 4181.Niniejsza uchwała podejmowana była
w ramach procedury planistycznej, która została zainicjowana uchwałą Nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Biała z dnia
28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała. Należy podkreślić, że plan stanowił kontynuację planu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Biała
Nr XL/229/13 z dnia 15 listopada 2013 r., która to uchwała
została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego znak: PNK-I.4131.1322.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Obowiązujący nowy plan zawiera przede wszystkim zmiany wynikające z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego oraz rezygnację z wyznaczenia terenów dla
lokalizacji farmy wiatrowej - 27 elektrowni wiatrowych wraz
z towarzyszącą infrastrukturą. Jest dostosowany do
obowiązujących przepisów.
Przypomnieć trzeba, że po unieważnieniu przez Wojewodę
Łódzkiego w grudniu 2013 r. uchwały Rady Gminy Biała z dnia
15 listopada 2013 r., w roku 2014 nie podjęto żadnych konstruktywnych i skutecznych działań w celu kontynuacji procedury naprawy i ponownego uchwalenia planu. Dopiero
w pierwszym kwartale 2015 r. rozwiązano za porozumieniem
stron z dotychczasowym projektodawcą planu umowę i odzyskano edytowalne elektroniczne wersje robocze planu.
W drodze konkursu ofert wyłoniono nową firmę planistyczną
i w maju 2015 r. podpisano z nią umowę, w wyniku czego
skutecznie przeprowadzona została procedura naprawcza
planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Usunięcie azbestu z działki nr 1000, obręb Młynisko
Wieś i likwidacja spółki z o.o. Eko-Biała

Problem nagromadzonego na działce po byłej żwirowni położonej w obrębie Młynisko Wieś azbestu i funkcjonowanie
odpowiedzialnej za ten fakt spółki Eko-Biała to drugi z trzech
najtrudniejszych problemów do rozwiązania w kadencji
2014 -2018. Po blisko dwuletnich zabiegach wywieziony został nagromadzony na działce nr 1000 , obręb Młynisko Wieś
materiał niebezpieczny zawierający azbest w ilości ponad
3 tyś. ton. Zmagazynowania azbestu dokonała spółka
gminna Eko – Biała, która jak się ostatecznie okazało dokonywała tego niezgodnie z prawem ochrony środowiska, niezgodnie z decyzją wydaną przez Starostę Wieluńskiego
z maja 2012 r. Rozstrzygnął to ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w maju 2017 r. Oznacza to, że nałożona na
spółkę przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
kara biegnąca była zasadna. Naliczana do momentu usunięcia azbestu stanowi wielomilionową kwotę.
Wywozu nagromadzonego azbestu dokonała firma FCC Eko
Radomsko sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku (97-500), ul. Narutowicza 5b. Znalazł on swoje miejsce na legalnie urządzonych i prowadzonych składowiskach azbestu.

Z w/w firmą Gmina Biała podpisała w końcu miesiąca lipca
br. umowę dzierżawy na działkę nr 1000, ob. Młynisko Wieś.
Po opróżnieniu działki wybudowano na niej składowisko
azbestu. Koszt budowy poniósł dzierżawca. Wywozu azbestu
firma dokonała w ramach nakładów inwestycyjnych na
działkę. Uregulowano to w umowie dzierżawy i w poprzedzającej ją umowie przedwstępnej. Nagromadzonego azbestu
jak się okazało było znacznie więcej niż wskazywała na to dokumentacja prowadzona przez spółkę Eko-Biała. Fakt ten będzie przedmiotem analizy Rady Nadzorczej spółki Eko-Biała
na posiedzeniu w styczniu 2018 r. W następstwie podjęta zostanie decyzja o dalszych krokach z tym faktem związanych.
Niezależnie od tego stwierdzić można, że konieczność wywozu azbestu powoduje docelowo zmniejszenie należnego
z tytułu dzierżawy czynszu dla Gminy Biała o kwotę ponad
600 000,- zł netto.
Spółka Eko-Biała jest sprawnie likwidowana przez likwidatora p. Waldemara Mirowskiego. W styczniu 2018 r. ma zostać zamknięta działalność spółki. Sprawozdanie końcowe
będzie przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej spółki
i Zgromadzenia Wspólników. Spółka nie zostanie jednak wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego do czasu zakończenia m. in. postępowań związanych z nałożoną na spółkę karą
biegnącą, która sięga wielomilionowych kwot liczonych
w PLN oraz postępowań związanych egzekwowaniem przez
Urząd Marszałkowski w Łodzi opłat z tytułu korzystania ze
środowiska w wysokości kilku milionów zł.

Starania o rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków
i kanalizacji sanitarnej

Brak oczyszczalni i kanalizacji ścieków komunalnych to trzeci
z trzech najtrudniejszych problemów do rozwiązania w kadencji 2014 -2018. Gmina Biała jest jedną z dwóch gmin
w powiecie wieluńskim (obok Pątnowa), które nie posiadają
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Przypomnijmy,
że w marcu 2014 r. (poprzednia kadencja samorządu) zlecono wykonanie projektu kanalizacji w Gminie Biała. Równolegle również – wykonanie projektu oczyszczalni ścieków,
z którym nie było większych problemów. Decyzję na budowę
oczyszczalni uzyskano ostatecznie w lipcu 2015.
Zmagania z projektowaniem kanalizacji i uzyskaniem decyzji
na jej budowę trwały znacznie dłużej. W ubiegłym roku Starosta Wieluński odmówił wydania decyzji, głównie ze
względu na brak dostępu do prawa dysponowania gruntami
na cele budowlane w przypadku niektórych działek. Brak
zgód właścicielskich był dla większości przypadków przyczyną takiego rozstrzygnięcia. Gmina złożyła ponowny wniosek o wydanie decyzji na budowę kanalizacji i ostatecznie
Starosta wydał ją w lipcu 2017 r.. Przy czym wyjaśnić trzeba,
że zakres projektu nie jest równoznaczny z zakresem kanalizacji objętym decyzją. Ze względu na brak zgody na przejście
kanalizacji przez jedną z działek w Białej Rządowej, zakresem
decyzji nie jest objęta znaczna część tej miejscowości, Klapka
i Kopydłów. Również z powodu braku porozumienia z niektórymi mieszkańcami decyzja na przebieg kanalizacji nie
obejmuje kilku posesji na tzw. osiedlu w Białej Rządowej.
We wrześniu 2017 r. Gmina złożyła powtórnie wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie budowy oczyszczalni i kanalizacji w Gminie Biała ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2013-2020. Przypomnieć
trzeba, że Urząd Marszałkowski powtórnie ogłosił nabór

wniosków. Pierwotnie nabór miał być dokonany w czerwcu
2017 r., ostatecznie jednak termin naboru przesunięto na
miesiąc wrzesień. Przyczyną przesunięcia była zmiana warunków konkursu, wywołana zmianami w Krajowym Programie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych, dotyczącymi m. in.
kosztów niekwalifikowanych. Wcześniejszy nabór dokonany
w roku 2016, skończył się w przypadku Gminy Biała odwołaniem od uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego o nieprzyznaniu dofinansowania - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który uznał rozstrzygnięcie ZWŁ za
słuszne. Jako powód wskazano na niespełnianie warunku
formalnego naboru – brak wymaganej koncentracji przyłączy
we wnioskowanym o dofinansowanie zakresie projektu.
W nowym naborze kryterium koncentracji dotyczy całej
aglomeracji, a nie każdego etapu realizacji inwestycji. ZWŁ
zmienił te zasady naboru m. in. dzięki sądowej ścieżce, którą
przeszedł z Gminą Biała. Konkurs ma być rozstrzygnięty
w I kwartale 2018 r. W ocenie złożonego wniosku istotną rolę
będzie odgrywała zgodność wyznaczonej przez Wojewodę
Łódzkiego na wniosek Gminy w 2007 r. aglomeracji Biała
z założeniami zaktualizowanego Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W ponownie złożonym
wniosku o dofinansowanie wskazano zakres ok. 30 % z całego projektu zatwierdzonego decyzją Starosty. Wnioskowany o dofinansowanie zakres według wyceny inwestorskiej
ma kosztować 19 540 056,84 zł, z czego gmina ma ponieść
wkład własny w wys. 6 937 419,38 zł na przestrzeni lat 2018
– 2020. W ramach początkowego etapu budowy ma zostać
wybudowana oczyszczalnia i 7, 54 km kanalizacji. Taki zakres
może gmina na początek zrealizować biorąc pod uwagę
swoją wydolność finansową. Wniosek zakłada, że oczyszczalnia ma powstać w Białej Drugiej w latach 2018 -2019, a kanalizacja ma powstać do roku 2020 i przebiegać przez miejscowości Biała Kopiec, Biała Druga, Biała Parcela i Biała
Rządowa.
Tak więc niepotrzebnie zlecono tak duży zakres projektowy
w 2014 r. Doprojektowanie mogło być planowane sukcesywnie. Projektowanie tylko zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie trwałoby znacznie krócej i szybciej wydana by
była decyzja na budowę kanalizacji.
Trzeba mieć świadomość, że zaprojektowane odcinki kilkukilometrowe nie objęte decyzją, stracą swą aktualność i trzeba
będzie ponieść nie małe dodatkowe koszty przy ubieganiu
się ponownie o objęcie ich decyzją na budowę.

Stan finansów Gminy Biała

Na dzień 31.12.2014 r. dług gminy z tytułu zaciągniętych
w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wynosił
4.458.394,67 zł. W 2015 r. spłacono 398.438,67 zł, w 2016 r.
722.448,00 zł, natomiast w 2017 r. (stan na 30.11.2017 r.)
977.757,00 zł, co w rezultacie pomniejszyło zadłużenie
gminy o 2.098.643,67 zł.
W 2016 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w Łodzi na
finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na
zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej w kwocie 47.958,00 zł.
Stan zadłużenia na 30.11.2017 r. wynosi 2.407.709,00 zł.

Łączna kwota spłat przypadająca w każdym roku objętym
wieloletnią prognozą finansową z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych dochodów ogółem, nie przekracza w żadnym roku dopuszczalnego poziomu ustalonego na podstawie art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Planowane i dopuszczalne poziomy spłat obrazuje poniższa
tabela:
Wskaźnik planoDopuszczalny wskaźnik
Lata
wanej łącznej
spłaty zobowiązań okrekwoty spłaty,
ślony w art. 243 ustawy,
o której mowa w
obliczony w oparciu o
art. 243 ust. 1
plan 3 kwartału roku poustawy do dochoprzedzającego rok budów ogółem
dżetowy
2017
5,08%
8,58%
2018
4,37%
7,20%
2019
2,23%
8,86%
2020
2,09%
10,58%
2021
2,18%
13,82%
2022
0,59%
12,31%
2023
0,54%
11,77%
2024
0,49%
10,35%
2025
0,35%
10,35%
W każdym roku dopuszczalny wskaźnik jest wyższy niż planowany.
Wskaźniki w tabeli pokazują również, że z końcem obecnej
kadencji Gmina Biała osiąga realną zdolność do zaciągania
i spłaty ewentualnych przyszłych kredytów. Dopuszczalne
wskaźniki są znacząco wyższe od planowanych. W latach
2019-2025 gmina będzie mogła spłacać ponad jednomilionowe raty kapitałowe ewentualnych kredytów. Nadmienić
należy, że RIO w Łodzi na przestrzeni lat 2015-2017 opiniowała pozytywnie uchwały i sprawozdania budżetowe Gminy
Biała.
Dochody budżetowe w roku 2017, wg stanu na dzień
30.09.2017 r. na plan 21.310.642,09 zł zostały wykonane
w wysokości 17.119.184,28 zł, co stanowi 80,33%. Ogółem
wydatki budżetowe w 2017 r. na plan 21.702.765,09 zł zostały wykonane na dzień 30.09.2017 r. w wysokości
15.086.765,43 zł, co stanowi 69,52%.
Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych kształtowało
się w kolejnych latach na poziomie:
 rok 2015 – 1.300.929,76 zł
 rok 2016 – 1.086.007,69 zł
 rok 2017 - stan na 30.11.2017 r. – 1.078.714,04 zł
W 2018 r. planuje się wydatki majątkowe na poziomie
3.009.980,09 zł, z czego na budowę oczyszczalni ścieków
wraz z kanalizacją sanitarną zamierza się przeznaczyć
1.999.000,00 zł.

Inwestycje i zadania remontowe zrealizowane w latach 2015-2017
Nazwa zadania

Wartość
brutto
55 525,72

Termin rozpoczęcia
01.06.2015

Termin zakończenia
20.08.2015

Przebudowa drogi wewnętrznej Rososz - Ryś

172 650,75

31.07.2015

11.09.2015

Dostarczenie i montaż 4 wiat przystankowych

11 158,56

27.07.2015

24.08.2015

Zmiana pokrycia dachu na budynku Domu Ludowego
w Kopydłowie
Przebudowa drogi wewnętrznej Zabłocie - Naramice

44 903,43

21.09.2015

30.11.2015

189 015,19

14.10.2015

15.11.2015

Powierzchniowe utrwalenie poboczy drogi wewnętrznej Rososz - Ryś

12 312,30

02.11.2015

10.12.2015

Mechaniczne ułożenie warstwy destruktu na drodze
w miejscowości Rososz
Zakup kruszywa granitowego do utwardzania dróg gminnych

17 500,00

01.12.2015

18.12.2015

91 622,70

21.03.2016

31.05.2016

114 265,90

10.05.2016

27.08.2016

99 597,36

21.04.2016

31.05.2016

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pieńki

445 523,46

02.11.2016

31.05.2017

Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice - II etap

224 290,25

25.10.2016

09.12.2016

Budowa dedykowanej sieci elektrycznej do zasilania sprzętu komputerowego w budynku Urzędu Gminy

47 558,37

20.10.2016

23.12.2016

Budowa systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku GOKIS w
Białej Drugiej
Budowa systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku Urzędu
Gminy
Budowa dźwigu osobowego z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy

3 600,21

22.09.2016

30.09.2016

7 499,31

22.09.2016

30.09.2016

38 130,00

17.11.2016

29.12.2016

122 820,19

25.08.2016

15.10.2016

Budowa parkingu w miejscowości Młynisko

54 120,00

30.06.2016

24.08.2016

Dostarczenie i montaż 4 wiat przystankowych

11 409,48

06.10.2016

06.10.2016

Budowa oświetlenia boiska na Ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga oraz boiska sportowego w
miejscowości Młynisko
Zakup sprężarek szt. 2 - hydrofornia Naramice

49 500,00

16.11.2016

30.12.2016

11 800,00

02.11.2016

10.11.2016

Remont oczyszczalni ścieków w Kopydłowie

10 000,00

16.09.2016

25.10.2016

9 600,00

29.08.2016

20.09.2016

12 177,00

23.05.2016

10.06.2016

22 046,70

08.12.2016

19.12.2016

38 000,00

08.12.2016

13.12.2016

99 167,82

08.05.2017

20.11.2017

Zakup kruszywa granitowego do utwardzania dróg gminnych

101 663,60

05.04.2017

31.07.2017

Budowa parkingu w miejscowości Łyskornia

137 110,91

19.04.2017

30.06.2017

Wykonanie pojedynczego utrwalenia nawierzchni bitumicznych dróg
w miejscowościach Biała Druga, Biała Parcela, Rososz

27 000,00

24.07.2017

15.08.2017

Budowa oświetlenia trzech przejść ulicznych na drodze krajowej Nr 74j

73 800,00

24.07.2017

20.12.2017

Wykonanie pojedynczego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi w
miejscowości Śmiecheń

7 690,00

04.08.2017

15.08.2017

10 000,00

04.08.2017

31.08.2017

167 374,38

27.07.2017

31.10.2017

Urządzenie placów rekreacyjnych na ogólnodostępnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga

Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości
Biała Pierwsza, Naramice i Łyskornia
Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Zabłocie - Naramice

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej

Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie hydroforni
w Porębach
Naprawa uszkodzonego mostu drewnianego na rzece Pyszna w miejscowości Huby
Wykonanie nawierzchni z destruktu na drogach osiedlowych w miejscowości Biała Parcela
Wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi z destruktu
w miejscowości Biała Druga
Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości
Śmiecheń, Naramice, Zabłocie i Biała Rządowa

Remont ogrodzenia hydroforni w Porębach
Zakup i transport kruszywa do remontu dróg gminnych

Zakup sprężarek szt. 2 - hydrofornia Poręby
Przebudowa drogi gminnej Dębina - Przychody
Budowa systemu sygnalizacji włamania w budynkach hydroforni w Naramicach i Porębach
Zakup i montaż pieca c.o. do kotłowni Urzędu Gminy
Wykonanie nawierzchni z destruktu w miejscowości Rososz
Zakup i montaż pieca c.o. do kotłowni GCI w Łyskorni
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego
w miejscowości Poręby sołectwo Janowiec - montaż altany
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 117116E w miejscowości Góry
Świątkowskie na odcinku 1300 m

9 300,01

28.08.2017

28.08.2017

496 498,20

18.10.2017

31.05.2018

23 828,79

11.09.2017

15.10.2017

37 200,00

18.09.2017

10.10.2017

7 500,00

02.11.2017

10.11.2017

15 900,00

02.11.2017

30.11.2017

6 400,00

02.11.2017

10.11.2017

225.343,87

28.08.2017

31.10.2017

W roku 2018 planuje się m. in. dokończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Przychody, rozpoczęcie remontu drogi
prowadzącej z Naramic do miejscowości Kule i Madej oraz dokończenie przebudowy drogi gminnej Zabłocie-Naramice. Przewidziana jest również dotacja dla Powiatu Wieluńskiego na remont drogi powiatowej w miejscowości Poręby (rowy, zjazdy, pobocza)
oraz na powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych biegnących w Gminie Biała. Remontowane będzie również wnętrze Urzędu.
W latach 2015 – 2017 brygada pracowników obsługi Urzędu Gminy Biała zarządzana przez p. Kazimierza Ciebielskiego wykonała
we własnym zakresie szereg prac budowlano - remontowych. Między innymi wykonano: rozbudowę wodociągów w miejscowościach Biała Pierwsza, Naramice, Łyskornia, Śmiecheń, Zabłocie, Biała Rządowa, utwardzanie dróg kruszywem kamiennym,
remonty strażnic OSP w Białej Rządowej, Łyskorni, Młynisku i Wiktorowie, roboty wykończeniowe pomieszczeń WC dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Białej, oczyszczanie rowów melioracyjnych i przydrożnych w ilości około 12 km na terenie gminy, prace
remontowe w budynkach przedszkoli w Młynisku, Naramicach, Łyskorni i Białej Rządowej, montaż ogrodzenia placu hydroforni
w Porębach, remont sali narad w UG Biała i odnowienie terenu zewnętrznego przed budynkiem UG Biała.

Zmiany organizacyjno-kadrowe w Urzędzie Gminy
Biała oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Urząd Gminy Biała podejmuje działania, których celem jest
dostosowywanie funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych do wymogów ustawowych. Najlepszym tego
przykładem jest utworzenie z dniem 1 stycznia 2017 r.
w miejsce Gminnego Zespołu Oświaty- Gminnego Centrum
Usług Wspólnych w Białej, którego zadaniem jest obsługa finansowo -kadrowa przedszkoli i szkół podstawowych z terenu naszej gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. Funkcję kierownika jednostki od lipca 2014r.
pełni p. Andżelika Banowicz. Właściwe funkcjonowanie
instytucji uzależnione jest w dużej mierze od pełnej obsady
stanowisk. W związku z zakończeniem kariery zawodowej
przez niektórych pracowników , niezbędnym stało się przeprowadzenie naborów i konkursów. Ich efektem było zatrudnienie w Urzędzie Gminy w m-cu wrześniu 2015 r. pracownika na stanowisku ds. organizacyjnych i samorządowych
oraz w m-cu lutym 2016 r. pracownika na stanowisku
ds. dróg, gospodarki wodnej i inwestycji. Zmiana nastąpiła na
stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
W m- cu czerwcu 2015 r. po wygranym konkursie Dyrektorem została p. Agnieszka Sowa. Zmiana nastąpiła także na
stanowisku Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Naramicach. Od 1 września 2017r. funkcję tę piastuje
p. Tomasz Czarny, również wyłoniony w drodze konkursu.
Należy także zaznaczyć, że zmiany dokonały się na stanowisku głównego księgowego w Gminnym Centrum Usług
Wspólnych. Stanowisko to, z uwagi na fakt, że należy do
grupy stanowisk urzędniczych wymagało przeprowadzenia
naboru. W związku z rozszerzeniem oferty świadczonych
usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zatrudniono
osobę do obsługi świadczeń wychowawczych (500+), a także
na ½ etatu asystenta rodziny, który zajmuje się pracą z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Wizualizacja oraz bezpieczeństwo budynku Urzędu Gminy to
kolejne zagadnienia , wobec których nie można pozostać
obojętnym. Zamieszczona została czytelna tablica informacyjna, z myślą o osobach załatwiających sprawy w naszym
Urzędzie. W nowoczesnej konwencji wykonana została informacja na drzwiach wejściowych do Urzędu zawierająca m.in.
numery telefonów, pod które należy dzwonić w sprawach
pilnych. Jednolitego charakteru nabrały tablice ogłoszeń
Rady Gminy, Urzędu Gminy, GOPS-u oraz dla rolników.
Gruntownego remontu doczekała się sala konferencyjna.
Zastosowana kolorystyka , materiały, których użyto do
remontu, meble oraz sprzęt audiowizualny sprawiają wrażenie dopasowanej całości i nadają sali nowoczesnego wyglądu
. Od października 2016 r. budynek Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wyposażony został w alarm,
którego sygnały odbiera profesjonalna firma ochroniarska.
Przebudowano także stronę internetową Gminy. Poprzez ten
zabieg dostosowano ją wizualnie do obecnych oczekiwań
i wymogów. Należy także wspomnieć, że zmianie uległo
otoczenie budynku Urzędu Gminy. Po dokonaniu nowych nasadzeń roślinności, teren zyskał charakter uporządkowanego i zadbanego.
W roku 2016 na zewnątrz budynku Urzędu Gminy posadowiona została winda dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
która umożliwia wejście takim osobom do Urzędu czy też do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapewnia też możliwość udziału osób niepełnosprawnych w głosowaniach
w różnego rodzaju wyborach.
W roku 2015 z użytkowania wycofane zostały dwa –
wiekowe i bardzo już zużyte - samochody wykorzystywane
w Urzędzie Gminy: Fiat Siena i bagażowo - osobowy Ford.
W ich miejsce użytkowane są obecnie: zakupiony poleasingowy kilkuletni Fiat Doblo i adoptowany wóz strażacki z OSP
Biała – Volkswagen LT. Samochody te dużo lepiej służą
realizacji zadań realizowanych przez Gminę.

Środki zewnętrzne pozyskane i zainwestowane
w Gminie Biała w latach 2015 – 2017

Środki budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych
- Przebudowa drogi wewnętrznej Rososz – Ryś. Etap I –
20 050,00 zł – 2015 r.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Zabłocie – Naramice –
18 450,00 zł – 2016 r.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pieńki –
23 530,00 zł, - 2017 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi
- Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola
w Białej – 47 958,00 zł dotacja / 47 958,00 zł pożyczka,
- Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego średniego z napędem
4x4 - MAN TGM 13.290. - 250.000,00 zł (równolegle ze
środkami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi
(ze środków MSW) - 150.000,00 zł i Komendy Głównej PSP
w Warszawie - 80.000,00 zł),
- Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego Renault
Trafic dla OSP Biała – 30 000,00 zł – dotacja (dodatkowo
10 000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego).
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich WŁ na lata 20142020:
Przebudowa drogi gminnej Rososz – Świątkowice –
198 248,00 zł – 2016 r.
Przebudowa drogi powiatowej 4502E w miejscowości
Naramice – środki PROW + środki Powiatu Wieluńskiego –
ok. 534 426,00 zł.
Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego: dotacje dla
gmin – projekty w sołectwach:
- Organizacja stoiska sołectwa Młynisko Wieś podczas
uroczystości dożynek gminnych 2017 r. – 4 000,00 zł –2017 r.
- Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno –
wypoczynkowego w miejscowości Poręby sołectwo Janowiec
– 5 000,00 zł – 2017 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
- „Z nauka i pasją kreuję swoją przyszłość” – wartość projektu: 652 000,00 zł, kwota dofinansowania: 604 000,00 zł.
Inwestycje dofinansowane z budżetu Powiatu Wieluńskiego w ramach inicjatyw samorządowych
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4502E w miejscowości Naramice – ok. 103 987,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej 4505E w miejscowości Brzoza
– ok. 236 252,00 zł
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości
Łyskornia – 9908,10 zł
Inne
Sfinansowanie przez GDDKiA doświetlenia czterech przejść
dla pieszych w ciągu drogi krajowej 74j w miejscowości Biała
– 120 000,00 zł.
Łączna kwota pozyskanych i zainwestowanych środków tu
wymienionych wynosi ponad 2 500 000 zł.

Fundusz sołecki w Gminie Biała w latach 2016-2017

Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę
formalną, ale ze względu na brak środków
nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej
- Przebudowa drogi gminnej Nr 117117E Dębina – Przychody
wnioskowana kwota 186 000,00 zł – 2017 r.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pieńki –
wnioskowana kwota 225 000,00 zł –2016 r.

Projekt negatywnie oceniony pod względem formalnym:

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
w Gminie Biała – etap I – wnioskowana kwota- 13 019
567,10 zł - 2016 r.
Obecnie trwa ocena wniosku powtórnie złożonego w m-cu
wrześniu 2017 r. projektu „Budowa oczyszczalni ścieków
wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” –
wnioskowana kwota dofinansowania 12 602 637,46 zł.
W chwili obecnej również Gmina Biała przygotowuje projekt
pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie
Biała” polegający na montażu ogniw fotowoltaicznych w jednostkach zarządzanych przez Gminę oraz użytkowników indywidualnych. Planowany termin złożenia wniosku
o dofinansowanie – 19.01.2018 r.

Wspólna realizacja zadań drogowych z Powiatem
Wieluńskim

W latach 2015 i 2017 miała miejsce przebudowa drogi
powiatowej nr 4502E w miejscowości Naramice. W roku
2015 budowany był chodnik po stronie południowej. Łącznie
w dwóch etapach wybudowano chodnik o długości 583 mb
za kwotę 348 265,75 zł. Gmina Biała dotowała to zadanie
w wysokości 174 132,88 zł.
W roku 2017 przebudowano drogę na odcinku długości 1480
mb z chodnikiem długości 242 mb po stronie południowej
i zatoczką autobusową po stronie północnej Poniesiono
łącznie nakłady w wysokości 714 426,00 zł , z czego gmina
wydatkowała kwotę 180 000,00 zł.
W miejscowości Brzoza w 2017 r. na drodze powiatowej
wyasfaltowany został odcinek długości 1100 m
z wykonaniem przykanalików. Powiat Wieluński przeznaczył
na to zadanie środki w wysokości 240 000,- zł z własnego
budżetu, Gmina Biała dołożyła do tego kwotę 220 000,- zł.
Mieszkańcy Brzozy od 10 – ciu lat czekali na realizację tego
zadania, doświadczając wcześniej etapowej budowy
chodnika przy tej drodze. Dopiero jednak starania czynione
w ostatnich dwóch latach okazały się skuteczne.
W miejscowości Łyskornia w roku 2015 na drodze
powiatowej dokończono budowę zaprojektowanego odcinka
chodnika na długości 47 mb po stronie południowej (wartość
całkowita - 19 816,20 zł, udział gminy - 9908,10 zł).

W roku 2016 przywrócony został w gminie fundusz sołecki. Rada Gminy Biała w dniu 31 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr VI/43/15
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki to środki
wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą
prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim zastępująca ustawę o funduszu sołeckim
z 20 lutego 2009 rok.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków
wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.
Gmina Biała uzyskała - zgodnie z przepisami w/w ustawy - dotację w wysokości 35,654% wykonanych w 2016 r. wydatków w ramach
funduszu sołeckiego, Dotacja ta stanowiła kwotę 77.025,22 zł. i wpłynęła do budżetu gminy w dniu 30 sierpnia 2017 r. Zwrot
z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2017 nastąpi w roku 2018.
W budżecie gminy na rok 2018 również wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki z podziałem na poszczególne
przedsięwzięcia. Fundusz sołecki pobudza samorządność i angażuje społeczność sołecką. Czyni, że mieszkańcy sami kreują
otaczającą ich rzeczywistość. Jest on łączony z innymi źródłami finansowania zadań.

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
Lp.

Sołectwo

1.

Biała Pierwsza

2.

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota funduszu
w zł.

Zakup tłucznia na utwardzenie dróg dojazdowych

9.865,51

Biała Druga

Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w kierunku torów kolejowych

12.749,15

3.

Biała Parcela

Utwardzenie drogi od zjazdu z drogi powiatowej w kierunku posesji Pana
Żurka

17.167,00

4.

Biała Rządowa

Naprawa dróg w sołectwie

27.987,51

Dofinansowanie uroczystości obchodów 100-lecia OSP w Białej
Sfinansowanie udziału sołectwa Biała Rządowa w dożynkach gminnych

5.

Brzoza

Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Brzozie

13.250,02

6.

Janowiec

Urządzenie boiska do siatkówki i placu zabaw dla dzieci na działce gminnej

11.042,71

7.

Kopydłów

Budowa zjazdów na posesje z drogi przebiegającej przez miejscowość
Kopydłów

11.514,07

Remont dróg położonych na terenie sołectwa Kopydłów
Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Kopydłowie
8.

Łyskornia

Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Centrum Informacji
w Łyskorni

9.000,00

Budowa kortu tenisowego
9.

Młynisko Pierwsze

Zakup rur przepustowych

14.080,00

Zakup przystanku autobusowego
Zakup rury pod przystanek

10.

Młynisko Wieś

Naprawa dróg i przepustów na terenie sołectwa

18.013,61

Zakup wyposażenia (koszulki, buty, piłki) dla LZS w Młynisku
Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw (teren boiska)

11.

Naramice

Remont dróg w sołectwie Naramice

21.881,90

Zakup akcesoriów do zabawy dla dzieci do parku w Naramicach
12.

Radomina

13.

Rososz

14.

Śmiecheń

15.

Wiktorów

Remont drogi od Radominy w kierunku Łyskorni (ok. 400 m)

9.505,45

Zakup kamienia na drogi gminne położone na terenie sołectwa Rososz

9.756,84

Partycypacja w kosztach wymiany pokrycia dachu altany na placu zabaw w
sołectwie Zabłocie
Utwardzenie dróg

8.038,73

Doposażenie remizy OSP w urządzenie grzewcze

11.272,96

Wycinka 2 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu kościoła w
Wiktorowie (w ramach zadania sfinansowano tylko opinię dendrologiczną)
Organizacja wieczerzy wigilijnej
Zakup 24 szt. koszul dla członków orkiestry dętej
Zakup stołu do tenisa stołowego

16.

Zabłocie

Zakup kamienia na naprawę drogi

10.909,82

Doposażenie placu zabaw i boiska dla dzieci
Doﬁnansowanie kosztów wymiany pokrycia dachu altany znajdującej się
na placu zabaw w sołectwie Zabłocie

Łączne koszty zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

216.035,28

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (stan na 30 listopada 2017 r.)
Lp.

Sołectwo

1.

Biała Pierwsza

Nazwa przedsięwzięcia
Zakup kamienia na drogi dojazdowe

Kwota funduszu
w zł.
9.500,00

Wsparcie bieżących remontów budynku OSP – Biała
2.

Biała Druga

Remont drogi gminnej dojazdowej do pól (od torów kolejowych w
kierunku pól)

11.222,34

Wsparcie ﬁnansowe dla GLKS w Białej na zorganizowanie Turnieju
Piłkarskiego Młodzików
3.

Biała Kopiec

Remont dróg gminnych w sołectwie

16.028,29

Wsparcie ﬁnansowe MDP działającej przy OSP w Białej – zakup dresów
4.

Biała Parcela

Wykonanie dróg osiedlowych w miejscowości Biała Parcela

12.662,00

Doposażenie pomieszczenia w budynku OSP Biała

23.112,75

Wsparcie udziału sołectwa w gminnych dożynkach 2017
5.

Biała Rządowa

Remont pomieszczeń w budynku OSP Biała
Organizacja festynu sołeckiego promującego
zdrową żywność oraz zdrowy tryb życia
Remont dróg położonych na terenie sołectwa

6.

Brzoza

Remont drogi gminnej znajdującej się na terenie sołectwa Brzoza

8.419,98

Doﬁnansowanie Festynu Letniego Brzoza 2017
Zakup sprzętu AGD dla sołectwa Brzoza

7.

8.

Janowiec

Kopydłów

Urządzenie boiska do siatkówki i placu zabaw dla dzieci na działce
gminnej

11.409,58

Dokończenie remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej
w Kopydłowie

11.545,02

Remont dróg będących w zarządzie Gminy Biała na terenie sołectwa
Kopydłów
Doposażenie placu zabaw znajdującego się obok budynku Domu
Ludowego w Kopydłowie – zakup huśtawki.
Doﬁnansowanie udziału sołectwa Kopydłów w dożynkach gminnych

9.

Łyskornia

Kontynuacja budowy kortu tenisowego

24.842,31

Doﬁnansowanie uroczystości obchodów 100-lecia OSP w Łyskorni
Remont dróg położonych na terenie sołectwa Łyskornia
Zakup rur przepustowych

10.

Młynisko Pierwsze

Wsparcie ﬁnansowe sołectwa Młynisko Pierwsze w gminnych dożynkach
w 2017 r.
Urządzenie siłowni zewnętrznej przy boisku w Młynisku
Zakup i założenie lampy fotowoltaicznej przy drodze powiatowej w msc.
Huby

13.449,02

Remont kuchni w budynku remizy OSP Młynisko
11.

Młynisko Wieś

18.307,54

Zakup bramki na boisko sportowe w Młynisku
Wsparcie uroczystości dożynek gminnych w 2017 r.
Urządzenie siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Młynisku
Remont dróg położonych na terenie sołectwa Młynisko

12.

Naramice

Doﬁnansowanie dla OSP w Naramicach na organizację uroczystości
obchodów 100-lecia OSP w Naramicach

19.640,00

Remont (naprawa) dróg w sołectwie Naramice
9.541,99

Organizacja dożynek w 2017 r.
13.

Radomina

Wsparcie w organizacji 100-lecia OSP w Naramicach
Wsparcie klubu sportowego GLKS Biała
Finansowe wsparcie dziecięcego zespołu tanecznego „Bemolki”
istniejącego w szkole w Białej
Uregulowanie granic dróg
Remont dróg dojazdowych do pól

14.

Rososz

15.

Śmiecheń

Regulacja stanu prawnego dróg gminnych w sołectwie Rososz

2.138,52

Partycypacja w kosztach remontu boiska na placu zabaw w sołectwie
Zabłocie
Wsparcie remontu drogi asfaltowej na odcinku 1,4 km od posesji Pana
Bryłki

8.190,00

Wsparcie OSP Naramice z uwagi na przypadającą w 2017 r. uroczystość
100-lecia straży
16.

Wiktorów

Organizacja stoiska – dożynki gminne 2017

7.328,36

Remont dróg położonych na terenie sołectwa Wiktorów
17.

Zabłocie

Doposażenie placu zabaw dla dzieci

11.231,56

Remont boiska
Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw

Łączne koszty zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Reforma oświatowa w Gminie Biała

Od 1 września 2017r. w Polsce obowiązuje nowy system edukacji. Na mocy dwóch ustaw: Prawo oświatowe
i Przepisy wprowadzające prawo oświatowe obecne sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi szkołami
podstawowymi. W związku z powyższym, działające na terenie Gminy Biała, sześcioletnie publiczne szkoły podstawowe
w Białej, Młynisku i Naramicach, z dniem 1 września 2017r.,
stały się ośmioletnimi publicznymi szkołami podstawowymi.
W ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczęli naukę
pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej). W klasach I, IV i VII
weszła w życie nowa podstawa programowa, a wraz z nią
nowe podręczniki. W roku szkolnym 2017/2018 nie odbyła
się rekrutacja do klasy I gimnazjum, zaczęto bowiem wygaszanie tego typu szkół, które ma trwać do roku szkolnego
2018/2019. Na podstawie Uchwały nr XXIV/151/17 Rady
Gminy Biała z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Biała
do nowego ustroju szkolnego, Publiczne Gimnazjum w Białej
zakończyło swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017r.,
a z dniem 1 września zostało włączone do Publicznej Szkoły

218.569,26

Podstawowej w Białej. Dotychczasowy dyrektor gimnazjum
stał się z mocy prawa wicedyrektorem szkoły podstawowej.
W roku szkolnym 2017/2018 reforma nie przyniosła negatywnych skutków dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Biała,
bowiem żaden z nich nie stracił pracy.

Projekt ,,Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość”

W szkołach podstawowych w Białej, Młynisku i Naramicach
jest realizowany projekt doﬁnansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość”
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwaliﬁkacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania
XI.1.2 Kształcenie Ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość
projektu ogółem wynosi 652 361,25 zł, natomiast doﬁnansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 604 733,25 zł.
W ramach projektu w/w szkoły zostały zaopatrzone w wysokiej jakości sprzęt IT. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej
otrzymała 17 laptopów, 1 zestaw mul�medialny, 1 tablicę,
1 router, 1 kontroler WLAN oraz urządzenie wielofunkcyjne.
Z kolei uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Młyni-

sku mogą korzystać z 13 laptopów, 3 tablic, 1 routera, 3 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 drukarki 3D i 1 wizualizera. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach również otrzymała sprzęt w postaci 13 laptopów, 3 tablic, 1 urządzenia
wielofunkcyjnego, 1 drukarki 3D i 1 wizualizera. Dzieci z PSP
w Białej mogą się także cieszyć z kompleksowo wyremontowanej i wyposażonej pracowni przyrodniczej oraz korzystać
ze znakomitych pomocy dydaktycznych do matematyki.
Od października 2016r. w szkołach rozpoczęły się także zajęcia z projektu. Uczniowie z PSP w Białej z wielką chęcią biorą
udział w dodatkowych zajęciach takich jak koła matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, czy językowe
z języka angielskiego i niemieckiego. Korzystają również z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego. W szkołach w Młynisku i Naramicach odbywają
się z kolei zajęcia informatyczne pod nazwą „Komputer – mój
przyjaciel” oraz „Koło młodych informatyków”, na które uczniowie bardzo chętnie uczęszczają.
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują
pomoc w postaci zajęć logopedycznych i socjoterapeutycznych. W tym celu zostały również zakupione odpowiednie
pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia te są prowadzone w ciekawej formie warsztatów.
Nauczyciele biorą udział w kursach doskonalących i zdobywają nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.
W ramach projektu odbyły się również wycieczki do Centrum
Nauki i Techniki w Łodzi i PGE Giganty Mocy w Bełchatowie.
Za realizację projektu odpowiedzialni są dyrektorzy szkół
gminnych, a za jego rozliczenie p. Angelika Banowicz, K-k
GCUW w Białej.

Stypendia szkolne dla uczniów

Decyzją Wójta Gminy Biała dla uczniów z terenu Gminy przyznane są stypendia szkolne o charakterze socjalnym
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego.
W 2016 r. wypłacono stypendia dla 102 uczniów na łączną
kwotę 72.420,63 zł, z czego środki z dotacji celowej stanowiły
kwotę 57.936,50 zł, a środki własne z budżetu gminy
14.484,13 zł. W 2017 r. wypłacono stypendia dla 93 uczniów
na łączną kwotę 57.184,26 zł, w tym środki dotacji celowej
stanowiły kwotę 45.747,41 zł, a środki własne 11.436,85 zł.

Zbiórki publiczne

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców zostały przeprowadzone trzy zbiórki publiczne. Zawiązane komitety społeczne
współpracowały w tym zakresie z Urzędem Gminy Biała. Były
to następujące zbiórki :
- w miejscowości Młynisko - „DAR SERCA” (zbiórka zarejestrowana pod numerem 2015/3075/KS; w skład komitetu
społecznego weszli: Ewa Dwornicka, Marzena Foryś, Paweł
Mikuś),
- w miejscowości Rososz - „Pomoc Pogorzelcom –
Rososz’2016” (zbiórka zarejestrowana pod numerem
2016/1186/KS; w skład komitetu społecznego weszli:
Mirosław Adamczyk, Edward Prażmowski, Krzysztof
Nikodem, Michał Więzowski),
- w miejscowości Biała Rządowa - „ZBIÓRKA NA LECZENIE
I REHABILITACJĘ PIOTRUSIA” (zbiórka zarejestrowana pod
numerem 2017/3496/KS; w skład komitetu społecznego

weszli: Barbara Chrzanowska, Małgorzata Włodarczyk,
Kazimierz Ciebielski, Agnieszka Sowa).
Za okazaną pomoc i włożoną pracę wszystkim członkom
komitetów społecznych i darczyńcom należą się serdeczne
podziękowania. Bliższe informacje o w/w zbiórkach są
dostępne pod adresem: http://zbiorki.gov.pl

Przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 74j w
Białej bezpieczniejsze

Łódzki Oddział GDDKiA zamontował oświetlenia i znaki na
czterech przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 74j
w Gminie Biała. Starania Wójta i Radnych Gminy Biała
przyniosły efekt. Maszty wiszące nad jezdnią pojawiły się w
centrum Białej: przy restauracji Słoneczko, przy kościele
parafialnym, przy skręcie na Wiktorów i przy markecie Dino.
Kosztowały łącznie ok. 120 000,- zł. Ze środków gminy
zostały wykonane pozostałe trzy: przy skręcie na Kopydłów,
przy straży w Białej i przy skręcie na Łyskornię. Stało się to po
długo trwających procedurach narzucanych przez GDDKiA.
W chwili obecnej wszystkie przejścia dla pieszych przez
drogę krajową na odcinku w granicach Gminy Biała – łącznie
siedem - są jednolicie oznakowane i doświetlone przez
lampy umieszczone nad jezdnią. Tym samym są dużo
bezpieczniejsze dla pieszych. Koszt montażu lamp i znaków
poniesiony przez Gminę Biała za oświetlenie trzech przejść
wynosi 73 800 zł. Gmina płacić będzie także za zużytą energią elektryczną przez lampy. Są to jednak niewielkie wydatki.

Hydrofornie i ujęcia wody zabezpieczone

Gmina Biała posiada dwie hydrofornie, dzięki którym zaopatruje mieszkańców w wodę. Ulokowane one są
w miejscowościach Naramice i Poręby. W miesiącu październiku br. zostały one wyposażone w kompleksowe systemy
zabezpieczeń. W budynkach hydroforni zainstalowane
zostały systemy antywłamaniowe i alarmowe, które przekazują sygnały o wszelkich zdarzeniach niepożądanych po
odpowiednich łączach do właściwych adresatów. Zainstalowane zostały również systemy monitoringu wizualnego.
Kamery pracujące całodobowo przekazują obrazy z terenów
hydroforni, które są dostępne na stanowiskach monitorowania. Zabezpieczone zostały również same studnie z pompami
głębinowymi. Dostęp do zarządzania systemem posiadają
upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała. Koszt instalacji
zintegrowanych systemów zamknął się kwotą 24 000 zł.
Mające miejsce w ostatnim czasie włamania do hydroforni
oraz próby kradzieży i kradzieże sprężarek uzmysłowiły
niezwłoczną potrzebę dokonania zabezpieczeń. Usunięto
tym samym kilkunastoletnie zaniechanie. Na obowiązek właściwego zabezpieczenia obszaru ujęcia wody dla ludności
wskazuje ustawa o ochronie osób i mienia, która obowiązuje
od 1997 r.

Udzielanie zamówień publicznych

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dla gminy
Biała, w których wartość zamówienia przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro odpowiedzialne
są dwie osoby z Urzędu Gminy oraz Kierownik Centrum Usług
Wspólnych. Natomiast za zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro
odpowiedzialni merytorycznie są pracownicy Urzędu Gminy
w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku.
Regulacje wewnętrzne w sprawie wprowadzenia regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro. wprowadzono zarządzeniami:
1) Zarządzenie Wójta Gminy Biała nr 173/16 z dnia
7 października 2016 r.
2) Zarządzenie Wójta Gminy Biała nr 207/17 z dnia
22 lutego 2017 r. .
Obowiązujące uregulowania pozwalają na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w sposób celowy,
oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań
z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.
Potwierdzeniem oszczędności (różnice między kolumną
3 a 4) uzyskanych przez Gminę w wyniku przeprowadzonych
postępowań, są wymienione poniżej przykładowe zamówienia udzielone w latach 2015 – 2017.:

Lp.

Nazwa zadania /
Termin realizacji

1.

Zakup i dostawa
opału (209 ton)
sezon grzewczy
2015/2016
Zakup kruszywa
21.05.2016 r. 31.05.2016 r.

2.

3.

4.

5.

6.

Wartość
szacunkowa
zamówienia
(w zł ne�o)

Wartość
zawartej
umowy
(w zł ne�o)

117 845,53

70 420,00

74 536,00
Szacowana
ilość ton: 1480
(szacowana cena
za tonę: 50,36 zł)

Termomodernizacja budynku
Publicznego
Przedszkola w
Białej
25.08.2016 r. –
15.10.2016 r.
Przebudowa
drogi gminnej
Rososz-Świątkowice – II etap
25.10.2016 r. –
09.12.2016 r.
Przebudowa
drogi wewnętrznej w miejscowości Pieńki
02.11.2016 r. –
31.05.2017 r.
Usługa
ubezpieczenia
Gminy Biała
25.05.2016 r. –
24.09.2019 r.

160 381,50

74 490,00
Zakupiono
1910 ton
(cena za
tonę:
39,00 zł)
91 699,34

244 225,80

182 349,80

522 349,06

343 921,80

72 000,00

40 278,00

Realizacja programu ”RODZINA 500 PLUS” w Gminie Biała

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminie Biała realizowany jest program
„Rodzina 500 plus”. Pierwszy okres zasiłkowy, na który przyjmowane były wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, trwał od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Realizacją programu zajmuje się GOPS.
Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca grudnia 2016 r. objęto 472 rodziny, w tym 755 dzieci
z terenu naszej gminy. Natomiast na koniec września 2017 r. z programu skorzystały 473 rodziny, w tym 752 dzieci.
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Wykres 1. Liczba rodzin i dzieci, którym wypłacono świadczenie wychowawcze w latach 2016-2017.

800

Wydatki poniesione na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wyniosły w 2016 r. 3.258.393.12 zł, w tym na wypłatę
świadczeń wychowawczych 3.197.869,40 zł. W roku 2017, do końca września wydatkowano 3.229.644,61 zł, w tym na wypłatę
świadczeń wychowawczych 3.188.675,40 zł.

3260000,0.00 zł

Wypłata świadczenia
wychowawczego wraz z kosztami
obsługi

3240000,0.00 zł
3220000,0.00 zł

Wypłaty świadczenia
wychowawczego 500+

3200000,0.00 zł
3180000,0.00 zł
3160000,0.00 zł
3140000,0.00 zł

Rok 2016

Rok 2017

Wykres 2. Wydatki poniesione na realizację programu oraz wypłatę świadczeń wychowawczych w latach 2016-2017.

Udział wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus”, w porównaniu do wydatków budżetu gminy, które w 2016
r. wyniosły 19.035.019,83 zł, stanowi 17 %. Natomiast w 2017 r. na realizację programu planowana jest kwota 4.181.684,00 zł, co
stanowi 19 %, w stosunku do planowanych w 2017 r. wydatków z budżetu gminy w wysokości 22.062.195,87 zł.
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Wykres 3. Wydatki na realizację programu „Rodzina 500 plus” na tle wydatków budżetu gminy w latach 2016-2017

Realizacja programu „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
EUROPEJSKIEGO
POTRZEBUJĄCYM”

FUNDUSZU

POMOCY

NAJBARDZIEJ

GOPS realizował w latach 2015 – 2017, pomoc w formie
wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego
„Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.”
Ilość
wydanej
żywności
(kg)

Rok

Liczba osób
korzystających
z programu

2015

278

18.006,04

50.329,62

2016

269

7.544,00

28.117,80

2017

276

13.612,44

61.550,79

Wartość
wydanej
żywności (zł)

Tabela 1. Korzystanie z programu „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”
w latach 2015-2017.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Białej

W latach
2015-2017
w składzie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaszły zmiany.
Aktualnie Komisja składa się z 5 osób:
- p. Anna Chudecka – przewodnicząca,
- p. Grażyna Wojcieszak – zastępca przewodniczącej,
- p. Anna Kiczka – członek,
- p. Beata Pinkosz – członek,
- p. Wiesław Olek – członek.
Do niedawna pracowały w niej również p. Aneta Wątroba
i p. Henryka Halusiak.
W okresie swojej działalności powołani członkowie Komisji
podjęli szereg działań mających na celu rozwój profilaktyki
oraz udzielanie pomocy osobom uzależnionym. Zainicjowana
została m. in. organizacja Pikniku Rodzinnego „Bawimy się
bez alkoholu”, który odbył się już dwukrotnie i cieszy się dużą
popularnością wśród całych rodzin z terenu gminy.
W roku 2017 po raz pierwszy odbyło się gminne sympozjum
w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów
społecznych. Miało ono na celu przybliżenie lokalnej
społeczności problemu uzależnień, problemów związanych
z używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych
oraz sposobów ich leczenia. Jednym z inspiratorów jego
organizacji był p. Maciej Olejnik znany z wielu działań na tym
polu. Członkowie Komisji mają nadzieję, że to sympozjum
zapoczątkuje dobrą tradycję organizowania podobnych
spotkań, w czasie których społeczność gminy wspólnie
będzie mogła konstruować plan poprawy sytuacji w zakresie
problemów społecznych. Sympozjum poprzedzone było
przeprowadzeniem diagnozy stanu uzależnień, problemów
związanych z używaniem alkoholu i innych środków
psychoaktywnych oraz sposobów ich leczenia.
W działalności Komisji pomagają również:
- konsultant rodzinny – p. Marek Napieraj (od 01.06.2015 r.),
- certyfikowany specjalista terapii uzależnień – p. Agnieszka
Wnęk (od 01.02.2017 r.).

Dożynki Gminy Biała „Łyskornia’2016”

W dniu 04 września 2016 roku odbyły się Dożynki Gminy
Biała „Łyskornia’2016”. Organizatorami dożynek byli: Sołectwo Łyskornia, Urząd Gminy Biała, Parafia św. Marii Magdaleny w Łyskorni oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Białej. Barwny korowód zaprzęgów konnych i mechanicznych wyruszył w słoneczne popołudnie przez całą wieś do kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni.
Uroczystą Mszę Świętą odprawił ks. Zygmunt Wróbel.
Po dziękczynnym nabożeństwie ruszył barwny korowód,
w którym maszerowali mieszkańcy, rolnicy, samorządowcy,
członkinie kół gospodyń wiejskich oraz wszyscy zaproszeni
goście. Uroczystości otworzył gospodarz gminy, Wójt Aleksander Owczarek, który podziękował rolnikom za ich trud
oraz życzył im wytrwania na ojczystej ziemi.
Po czym starostowie – Anna Tomicka i Daniel Wróbel wręczyli bochen chleba Księdzu i Wójtowi, którzy tradycyjnie podzielili go i rozdali wszystkim gościom. Oprócz świeżego,
wspaniale wypieczonego chleba na stołach było mnóstwo
ciast, kanapek, wyśmienitego smalcu, pachniał pyszny bigos
i po prostu widać było, że staropolskie „czym chata bogata,
tym rada” jest w Łyskorni w praktyce stosowane. Organizacja
i wystawność poczęstunku zrobiły imponujące wrażenie. Na
okrasę imprezy można było podziwiać kunszt artystyczny
gminnych zespołów: Chóru Parafialnego z Łyskorni, Zespołu
Ludowego Biała, Zespołu Śpiewaczego Naramice, Orkiestry
Dętej Naramice, Orkiestry Dętej GOK i S w Białej, dzieci
i młodzieży z sekcji muzycznej działającej w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu. Mieszkańcy gminy bawili się do
późnych godzin nocnych przy muzyce na żywo. Święto
Plonów było wyrazem szacunku oraz uroczystym zwieńczeniem pracy wszystkich rolników. Nie sposób nie wspomnieć
o okolicznościowym wystroju wielu posesji dokonanym
głównie przez mieszkańców Łyskorni, a także Białej Kopiec
innych miejscowości.

Dożynki Gminy Biała "Młynisko 2017"

28 sierpnia 2017 roku odbyły się Dożynki Gminy Biała "Młynisko 2017".Organizatorami dożynek byli: Sołectwo Młynisko, Urząd Gminy Biała, Parafia św. Jana Nepomucena
w Młynisku, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
Z miejscowości Huby wyruszył barwny korowód zaprzęgów
konnych i mechanicznych kościoła parafialnego pw. św. Jana
Nepomucena w Młynisku. Uroczystą Mszę Świętą odprawił
ks. Sławomir Wodzisławski. Po dziękczynnym nabożeństwie
korowód na czele z Orkiestrą Dętą z Naramic, starostami dożynek - którymi w tym roku byli: Monika Sadowa i Roman
Mikuś , mieszkańcami, rolnikami, samorządowcami, członkiniami kół gospodyń wiejskich oraz wszystkimi zaproszonymi
gośćmi wyruszył w kierunku boiska sportowego w Młynisku,
na którym odbyły się dalsze uroczystości - obrzędowa część
dożynek.
Uroczystości na boisku sportowym prowadzili - dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej Pani Agnieszka
Sowa i zawodowy konferansjer - Pan Janusz Benesz. Część
obrzędową otworzył gospodarz gminy, Wójt Aleksander Owczarek, który podziękował rolnikom za ich pracę oraz życzył
dobrego rynku dla swych produktów. Tradycyjne został obtańczony wieniec dożynkowy, cały obrzęd został wykonany
przy muzyce przygrywającej kapeli "Lututowianie" oraz

odpowiednich do obrzędu przyśpiewkach Zespołu Śpiewaczego z Naramic.
Następnie starostowie dożynek wręczyli bochen chleba Wójtowi Panu Aleksandrowi Owczarkowi oraz Wicestaroście
Powiatu Wieluńskiego Panu Markowi Kielerowi, którzy
tradycyjnie podzieli go i rozdali wszystkim gościom.
Po części obrzędowej przyszedł czas na część artystyczną na
której swoim kunsztem i umiejętnościami mogli się pochwalić i można było podziwiać występy Orkiestry Dętej
z Naramic, kapeli "Lututowianie", Zespołu Śpiewaczego
z Naramic, Zespołu Śpiewaczego z Białej oraz występy
artystyczne Pana Janusza Benesza.
Dożynki Gminy Biała 2017 uświetniła gwiazda wieczoru zespół disco polo "JUMPER". Mieszkańcy gminy bawili się do
późnych godzin nocnych przy muzyce na żywo.
Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom Młyniska, Hubów, Dębiny, Przychód, Pieńków i Koryt za piękne
wystroje posesji, dzięki którym to piękne święto podziękowania za plony było jeszcze wspanialsze.

Festyn sportowo-rekreacyjny

W dniu 31 lipca 2016 r. na stadionie w Białej odbył się Festyn
Sportowo-Rekreacyjny. Głównym punktem Festynu było
odsłonięcie tablicy i nadanie imienia Gminnemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji w Białej. Honorowym patronem stadionu
został pośmiertnie - Pan Jerzy Szkop - sportowiec, piłkarz,
kolarz - w 1967 r. Mistrz Polski Ludowych Zespołów Sportowych w kolarstwie, wieloletni działacz sportowy w gminie
Biała. główny inicjator budowy boiska sportowego oraz hali
sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Białej. Stosowną
uchwałę podjęła w dniu 29 lipca 2016 r. Rada Gminy Biała.
Dzień 31 lipca to przede wszystkim święto "ludzi sportu"
w Gminie Biała. Podczas imprezy zostali uhonorowani przez
Wójta Gminy Aleksandra Owczarka i Przewodniczącą Rady
Gminy Biała Małgorzatę Pichlak przy asyście Starosty Wieluńskiego Andrzeja Stępnia wszyscy działacze sportowi,
którzy w dziedzinie rozwoju sportu na terenie Gminy Biała
się wyróżniali.
Pośmiertnie uhonorowani zostali:
1. Śp. Zdzisław Gibek - LKS Łyskornia - na ręce żony Pani Elżbiety Gibek,
2. Śp. Wincenty Bednarek - LKS Łyskornia - na ręce córki Pani
Celiny Siwik,
3. Śp. Zygmunt Nowak - LKS Łyskornia - na ręce córki Pani
Sylwii Pawełczyk,
4. Śp. Zbigniew Bednarek - LKS Łyskornia - na ręce żony Pani
Bożeny Bednarek,
5. Śp. Kazimierz Śmiałek - GLKS Biała - na ręce żony Pani Krystyny Śmiałek,
6. Śp. Eugeniusz Rozmarynowski - GLKS Biała - na ręce żony
Pani Aleksandry Rozmarynowskiej,
7. Śp. Kazimierz Pluskota - GLKS Biała - na ręce żony Pani
Anny Pluskoty.
Uhonorowani zasłużeni dla rozwoju sportu w Gminie Biała:
1.
Mirosław Dwornicki - LZS Młynisko,
2.
Marian Wypchło - LZS Młynisko,
3.
Dariusz Szewczyk - LZS Młynisko,
4.
Waldemar Foryś - LZS Młynisko,
5.
Elżbieta Mikuś - LZS Młynisko,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Krzysztof Kulczyński - LKS Łyskornia,
Romuald Bednarek - LKS Łyskornia,
Hieronim Wiśniewski - LKS Łyskornia,
Edmund Smułka - GLKS Biała,
Mirosław Skrzypecki - GLKS Biała,
Grzegorz Rybczyński - GLKS Biała,
Sławomir Świgoń,
Aleksander Owczarek,
Henryk Nowak,
Kazimierz Ciebielski,
Zdzisław Frątczyk,
Eugeniusz Łuczak,
Wojciech Szczęsny Zarzycki,
Feliks Świgoń,
Mieczysław Kurnatowski,
Eugeniusz Otrembka,
Daniel Gładysz - za wkład pracy społecznej,
Ryszard Szczygieł - za wkład pracy społecznej,
Florian Koźlak - za wkład pracy społecznej,
Ireneusz Pluskota - za wkład pracy społecznej,
Bogdan Kaczmarek - za wkład pracy społecznej.

Pięknymi okolicznościowymi medalami zostali także uhonorowani wszyscy działacze i sportowcy, którzy na przestrzeni
trzydziestu lat w jakikolwiek sposób udzielali się w dziedzinie
sportu na terenie Gminy Biała.

Wakacje z Happy Bus

Od trzech lat Gmina Biała bierze udział w wakacyjnym projekcie Happy Bus, który jest organizowany przez Fundację
Happy Kids. W 2015 r. na trasie przystanków Wesołego
Autobusu po raz pierwszy znalazła się Gmina Biała, autobus
stacjonował w miejscowościach Łyskornia i Biała, w 2016
Zabłocie i Łyskornia, a w 2017 w Białej.
Dzieci z Gminy Biała, które nie wyjechały na wakacje mogły
z wolontariuszami Fundacji "Happy Bus" pochodzącymi
z Indonezji, Iranu, Białorusi, Egiptu, Włoch spędzić mile czas,
poznać kultury różnych krajów, bawić się, zagrać w piłkę
i inne zabawy i gry ruchowe, uczyć języka angielskiego,
a także przekonać się że niezależnie od koloru skóry, czy
języka zabawa zawsze może się udać. Zajęcia odbywały się
w godzinach 10.00 -17.00, a na place zabaw dzieci dowożone
były autokarem szkolnym. Inicjatorką udziału Gminy Biała
w tej akcji jest radna p. Ewa Dwornicka. Szczególnym zaangażowaniem organizacyjnym wykazała się tutaj społeczność
Łyskorni.

Pielgrzymi z Korei – Światowe Dni Młodzieży

Zwiedzanie Urzędu Gminy Biała, Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Białej oraz objazd autokarem
po Gminie Biała - to tylko część programu, jaki został przygotowany dla grupy pielgrzymów z Korei, która przyjechała do
Polski na ŚDM. Młodzi ludzie z Korei przyjechali do Parafii
w Białej i zamieszkali u chętnych rodzin, które przyjęły Ich do
swoich domów. Program dla Gości z Korei był bardzo interesujący, między innymi wzięli Oni udział w dniu 22 lipca 2016
r. w warsztatach decupaqe. Warsztaty te zostały zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej. Młodzi
ludzie z Korei z dużym zaangażowaniem brali udział w warsztatach, które dla Nich były czymś nowym, z czym do tej pory
się nie spotkali. Rzeczy wykonane w czasie warsztatów
zostały przeznaczone na licytację zorganizowaną w ramach
Parafiady Biała 2016, w której pielgrzymi też wzięli udział.

24 lipca 2016 r. na Stadionie GOS i R w Białej odbyła się
"Parafiada Biała 2016". Różniła się ona od tych z lat ubiegłych
tym, że można ją nazwać "Międzynarodową". W tym roku
bowiem wzięli w niej udział goście z Korei, Szkocji
i Dominikany, a także wolontariusze z różnych państw świata
pracujący w Fundacji Pomocy Dzieciom "Happy Kids". Było
barwnie, wesoło, kolorowo i międzynarodowo. Uczestnicy
mogli zagrać w szachy, piłkę koszykową, tenis ziemny,
siatkówkę plażową, piłkarzyki, a także posłuchać i obejrzeć
występy dzieci i wspólnie zatańczyć słynną "belgijkę".

niepodległości i odrodzeniu się państwa polskiego po 123.
latach niewoli. Wieczornica została przygotowana pod kierunkiem Bożeny Leszczyńskiej, Anny Jajczak i Justyny Halusiak oraz Ireny Siorek. Spotkanie zakończyło się wspólnym
śpiewem pieśni patriotycznych i słodkim poczęstunkiem
zorganizowanym przez rodziców i pracowników GOKiS.
O tym, jak silne emocje towarzyszyły tym sprawom świadczyły gromkie brawa dla występujących.

Uroczystość obchodów 150-lecia
Kół Gospodyń Wiejskich

25 listopada 2017 r. w sali OSP w Białej obyła się Bielska
Biesiada Pierogowa. Inicjatorem Biesiady był Radny Powiatu
Wieluńskiego Grzegorz Mielczarek, organizatorem Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Białej. W biesiadzie wzięły udział
Koła Gospodyń Wiejskich z Białej, Łyskorni, Młyniska i Naramic, zarządy jednostek straży pożarnych z terenu Gminy
Biała, radni, sołtysi i zaproszeni goście.
Biesiada została uroczyście otwarta przez Wójta Gminy Biała
Aleksandra Owczarka i Przewodniczącą Rady Gminy Biała
Małgorzatę Pichlak. Przywitali Oni wszystkich przybyłych,
szczególnie gorąco Starostę Wieluńskiego Andrzeja Stępnia,
następnie przekazali pałeczkę prowadzenia imprezy Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej Agnieszce Sowie i Radnemu Powiatu Wieluńskiego Grzegorzowi Mielczarkowi. Prowadzący przedstawili krótką historię
"pieroga", wprowadzili w atmosferę imprezy, a także głównego "wodzireja" biesiady Janusza Benesza.
Biesiada pierogowa to przede wszystkim - PIEROGI - które
w wielkiej ilości zostały zrobione przez Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy Biała. Można było posmakować
pierogów z mięsem, z kapustą i z grzybami, ruskie, z serem
i ze szpinakiem. Wszystkie były bardzo pyszne. Biesiada to
nie tylko jedzenie, ale także dobra zabawa prowadzona przez
wodzireja, konferansjera, kabareciarza - Janusza Benesza
oraz przy dźwiękach Kapeli "Lututowianie", przyśpiewkach
Zespołów Śpiewaczych z Białej i z Naramic.
Przybyli goście bawili się wspaniale, wspólnie śpiewając
i tańcząc.

Rok 2016 był rokiem jubileuszowym obchodów 150 - lecia
istnienia i działalności Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach
polskich. Z tej okazji z inicjatywy Wójta Gminy Biała
Aleksandra Owczarka, w sobotę 26 listopada 2016 r na sali
OSP Młynisko odbyły się gminne uroczystości jubileuszowe.
W rocznicowej biesiadzie uczestniczyły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Białej, Łyskorni i Młyniska, Wójt Gminy Biała
Aleksander Owczarek, Przewodnicząca Rady Gminy Biała
Małgorzata Pichlak, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Radny Wojewódzki i Sekretarz Powiatu Andrzej
Chowis oraz Radny Powiatu Wieluńskiego Grzegorz Mielczarek. Uroczystości rozpoczęły się od powitania zaproszonych
gości przez Wójta Gminy Biała. Następnie krótki zarys historii
powstania i działalności KGW przedstawiła dyrektor GOKiS
w Białej Agnieszka Sowa. Przewodniczące Kół z rąk władz
gminy i powiatu odebrały kwiaty i okolicznościowe dyplomy.
Po wręczeniu wystąpiła zaproszona Biesiada Śląska "Baba
z Chopym". Pod koniec uroczystości każda członkini Koła
otrzymała imienne podziękowanie wraz z pamiątkowym
zdjęciem z jubileuszu.

Wieczornica patriotyczna w Zabłociu

W piątek 10 listopada 2017 r. na sali OSP w Zabłociu odbyła
się zorganizowana przez Bibliotekę Publiczno-Szkolną,
Publiczną Szkołę Podstawową w Naramicach oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Białej Wieczornica poświęcona
obchodom 99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie szkoły w Naramicach, absolwenci tej szkoły
oraz młodzież z sekcji muzycznej Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Białej, przygotowali piękny montaż słownomuzyczny, w którym przybliżyli licznie zebranym uczestnikom, czym jest patriotyzm. Mottem występu były słowa
"Jedną drogą dziś wszyscy idziemy". W uroczystości wzięli
udział zaproszeni goście: Radny Powiatu Wieluńskiego Grzegorz Mielczarek, Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek, Sekretarz Gminy Biała Henryka Stempień, Radni Gminy Biała
z Przewodniczącą Małgorzatą Pichlak, Kierownik Gminnego
Centrum Usług Wspólnych w Białej Andżelika Banowicz,
sołtysi i księża z terenu Gminy Biała, Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Naramicach Tomasz Czarny wraz
z Radą Rodziców , prezesi i naczelnicy jednostek OSP Gminy
Biała. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej
z Naramic pod kierunkiem kapelmistrza Bogdana Szczepańskiego oraz Zespołu Śpiewaczego z Naramic. Radny powiatowy Grzegorz Mielczarek i Wójt Gminy Biała Aleksander
Owczarek w swoich wystąpieniach nawiązali do wydarzeń
historycznych towarzyszących odzyskaniu przez Polskę

Bielska Biesiada Pierogowa

Gminna Wieczerza Wigilijna w Naramicach

17 grudnia 2017 roku w sali OSP w Naramicach odbyła się
Gminna Wieczerza Wigilijna, w której wzięli udział,
samorządowcy, radni, sołtysi, księża, druhowie strażacy,
Orkiestra Dęta Naramic, Zespoły Śpiewacze z Białej i Naramic
oraz mieszkańcy gminy, osoby samotne. Na początku
uroczystości głos zabrali Wójt Gminy Biała Aleksander
Owczarek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Biała Małgorzata
Pichlak, którzy w imieniu organizatorów przywitali
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na wieczerzę.
Następnie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Naramicach
zostały przedstawione jasełka. Nadszedł wreszcie moment,
w którym wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie
nawzajem życzenia, po czym zasiedli do wigilijnego stołu,
bogato zastawionego tradycyjnymi potrawami. Wśród
uczestników spotkania panowała ciepła atmosfera.
W świąteczny nastrój wprowadziła wszystkich swymi
występami artystycznymi młodzież z Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Białej. Magiczny i dostojny klimat
uroczystości swoimi występami podtrzymały
Zespoły
Śpiewacze z Białej i Naramic oraz Orkiestra Dęta z Naramic,
która przepięknie zagrała tradycyjne kolędy.

Lokomotywą po wiedzę – projekt ŁDK

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej przystąpił do projektu ekologiczno - artystycznego "Lokomotywą po wiedzę"
dla dzieci z województwa łódzkiego, zorganizowanego przez
Łódzki Dom Kultury. Dzięki temu uczniowie z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Naramicach mogli uczestniczyć
w wielu warsztatach zorganizowanych w Łodzi, jak i na terenie naszej gminy. W efekcie udziału w warsztatach powstał
spektakl na podstawie książki Pani Agnieszki Frączek
"Sprężynek na tropie tajemnic. Ekologia". Przedstawienie
podsumowujące projekt ekologiczno – artystyczny zostało
zaprezentowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach, przed liczną publicznością, którą stanowili: przedszkolaki, uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice, dziadkowie oraz władze samorządowe. Wybrane zostały dwa fragmenty: „Wpadły koty do marketu” oraz „Drobne zakupy”.
Sala gimnastyczna zamieniła się w ekologiczny krajobraz.
Przedstawienie miało charakter edukacyjny, uczyło segregacji odpadów, zachowania się w lesie oraz nie marnowania
żywności. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zajął III
miejsce w kategorii Ekologiczny Kostium Teatralny oraz
zdobył WYRÓŻNIENIE w kategorii Ekologiczna Scenografia.

Sukcesy szachistów ze Szkoły Podstawowej w Białej

Coraz lepiej spisują się szachiści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej. W grudniu rywalizowali w rozgrywkach drużynowych szkół podstawowych. Zajęli I miejsce w powiecie
wieluńskim w zawodach rozegranych w dniu 04.12.2017 r.
i awansowali do rozgrywek rejonowych. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa ze Skomlina, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 4 Wieluń. Zawody rejonowe rozegrano w Sieradzu
07.12.2017 r. Tym razem szachiści z Białej zajęli II miejsce
i awansowali do finału wojewódzkiego. W obu tych zawodach drużyna SP w Białej grała w składzie: Tomasz Chrobot,
Zofia Patyk, Antoni Michałczyk, Daria Drab.
Finał wojewódzki rozegrano w Ozorkowie 12.12.2017 r.
W rywalizacji brało udział 12 drużyn. Reprezentacja SP w Białej zajęła tam 8 miejsce wygrywając dwa mecze, remisując
też dwa i trzy mecze przegrywając. Dotychczasowy skład
drużyny uzupełniła Natalia Michałczyk. Wyniki te uzyskane
we wszystkich trzech turniejach uznać trzeba za duży sukces
dzieci i opiekunów.
W szkole w Białej (dyr. Anna Wojtas) od trzech lat realizowany jest z udziałem nauczycieli p. Aureli Spychały
i ks. Mirosława Rapci projekt Polskiego Związku Szachowego ,,Szachy w szkole”.

Stulecia jednostek OSP
OSP Biała

W dniu 28 sierpnia 2016 r. jednostka OSP Biała świętowała
obchody 100-lecia powstania jednostki. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. odprawionej w intencji strażaków
w parafialnym kościele pw. Św. Piotra w okowach
w Białej. Strażacy uhonorowali również zmarłych druhów
z jednostki, poprzez zapalenie znicza i złożenie kwiatów na
miejscowym cmentarzu. W uroczystościach uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy Biała –
Aleksander Owczarek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy –
Małgorzatą Pichlak i radnymi a także Wicewojewoda Łódzki
– Karol Młynarczyk, Starosta Wieluński - Andrzej Stępień
wraz z radnym powiatowym – Grzegorzem Mielczarkiem.
Druhowie gościli również przedstawicieli władz Związku OSP

RP, wśród nich Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Białej – druha Jana Leszczyńskiego oraz Komendanta
Gminnego ZOSP RP – druha Dariusza Lemana. W uroczystości uczestniczył także Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu
– bryg. Waldemar Brząkała. Z okazji 100-lecia OSP Honorowy
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego – druh Marian Wilk
przedstawił zebranym krótki rys historyczny rozpoczynając
od roku 1916, kiedy to ochotnicza straż pożarna została założona.
Podczas uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Wieluniu, a jednocześnie Starosta Wieluński
Andrzej Stępień odznaczył sztandar jednostki Złotym Znakiem Związku. Wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom, wśród nich najstarszemu – druhowi Stanisławowi
Skrzypeckiemu oraz honorowemu prezesowi jednostki –
druhowi Eugeniuszowi Makowi. Druhowie z Białej wręczyli
również dyplomy z podziękowaniem dla rodzin zmarłych założycieli jednostki oraz dla mieszkańców, którzy przez wiele
lat wspierali ochotniczą straż pożarną. Podczas uroczystości
poświęcony został nowy wóz bojowy marki MAN TGM
13.290. o pseudonimie „Twardy”, zakupionego w listopadzie
2015 roku. Odsłonięta została również umieszczona na
budynku jednostki tablica pamiątkowa. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście oraz delegacje udali się na
poczęstunek do domu strażaka. O godz. 18:00 wystąpiła
gwiazda wieczoru, zespół Freaky Boys. Imprezę zakończyła
zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych.

OSP Łyskornia

W dniu 13 sierpnia 2017 r. jednostka OSP Łyskornia
świętowała Jubileusz 100-lecia powstania jednostki.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz
samorządowych, wśród nich Wójt Gminy Biała – Pan
Aleksander Owczarek, Przewodnicząca Rady Gminy Biała –
Pani Małgorzata Pichlak wraz z radnymi, Starosta Powiatu
Wieluńskiego – Pan Andrzej Stępień, Wicestarosta Powiatu
Wieluńskiego – Pan Marek Kieler, Radni Powiatu
Wieluńskiego – Pan Grzegorz Mielczarek i Pan Wojciech Zając
oraz Radny Województwa Łódzkiego – Pan Andrzej Chowis
wraz z pracownikiem Wydziału ds. Bezpieczeństwa
Publicznego i Obronności – Panem Zbigniewem Osicińskim.
Druhowie gościli również przedstawicieli władz Związku OSP
RP, wśród nich Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Białej – druha Jana Leszczyńskiego oraz Komendanta
Gminnego ZOSP RP – druha Dariusza Lemana. W uroczystości
wzięli również udział: Poseł na Sejm RP – Pan Paweł Bejda,
Komendant Powiatowy PSP Wieluń – mł. bryg. Tomasz
Lewiński, a także druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP
oraz osoby wspierające jednostkę w swoich działaniach.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą Św.
w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łyskorni odprawionej
przez księdza proboszcza Józefa Ogorzałego w intencji
druhów strażaków i ich rodzin. Część oficjalna uroczystości
rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i powitania
gości. Następnie odczytano wyciąg z kroniki OSP Łyskornia.
Podniosłą chwilą było odznaczenie sztandaru jednostki
Złotym Znakiem Związku. Odznaczenia otrzymali zasłużeni
strażacy. Druhowie z jednostki zaplanowali na ten dzień
część rozrywkową dla mieszkańców w postaci koncertu
zespołu „Krótkie Spięcie” oraz dyskoteki prowadzonej przez
DJ-a.

OSP Naramice

W dniu 3 września 2017 r. jednostka OSP Naramice
obchodziła Jubileusz 100-lecia powstania jednostki.
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Biała - Aleksander
Owczarek, Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Małgorzata
Pichlak wraz z radnymi, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego
– Marek Kieler, Radny Powiatu Wieluńskiego – Grzegorz
Mielczarek, Radny Województwa Łódzkiego – Andrzej
Chowis oraz Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka
Województwa Łódzkiego – Tomasz Dominiak. Druhowie
gościli również przedstawicieli władz Związku OSP RP, wśród
nich Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Wieluniu a jednocześnie członka Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi – druha Janusza
Małyszkę, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Białej – druha Jana Leszczyńskiego oraz Komendanta
Gminnego ZOSP RP – druha Dariusza Lemana. W uroczystości
wziął udział Komendant Powiatowy PSP Wieluń – mł. bryg.
Tomasz Lewiński, a także druhowie z zaprzyjaźnionych
jednostek OSP oraz osoby wspierające jednostkę w swoich
działaniach. W uroczystości uczestniczyła również delegacja
druhów z gminy Adelebsen. Obchody Jubileuszu rozpoczęły
się zbiórką przed budynkiem Szkoły Podstawowej
w Naramicach, skąd nastąpił przemarsz do kościoła
parafialnego p.w. Św. Rocha w Naramicach. Strażacy oddali
hołd zmarłym druhom z jednostki poprzez złożenie kwiatów
i zapalenie znicza na miejscowym cmentarzu. Uroczysta Msza
św. w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowana była
przez księdza proboszcza Wojciecha Szulakiewicza oraz
byłego księdza proboszcza w tej parafii - Rafała Panka.
Część oficjalna uroczystości odbyła się w parku wiejskim
w Naramicach, gdzie po podniesieniu flagi państwowej
i powitaniu gości nastąpił odczyt wyciągu z kroniki OSP.
Ważnym punktem uroczystości było odznaczenie sztandaru
jednostki OSP Naramice Złotym Znakiem Związku. Zasłużeni
strażacy zostali odznaczeni medalami za zasługi dla
pożarnictwa oraz odznakami Wzorowego Strażaka.
Druhowie z jednostki zaplanowali na ten dzień więcej atrakcji
w postaci festynu i zabawy tanecznej, ale niestety
z powodu deszczowej pogody musiały one zostać odwołane.

Zakupione wozy bojowe dla OSP Biała

2015 r.: Pojazd ratowniczo-gaśniczy, średni, terenowy,
z napędem 4x4 - MAN TGM 13.290. Koszt zakupu samochodu to 709.560,00 zł, z czego: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 250.000,00 zł, Gmina Biała – 200.000,00 zł, Zarząd Główny
ZOSP RP za pośrednictwem ZOW ZOSP RP w Łodzi (ze środków MSW) - 150.000,00 zł, Komenda Główna PSP w Warszawie - 80.000,00 zł, OSP Biała – 29.560,00 zł.
2017 r.: Pojazd rozpoznawczo – ratowniczy, lekki, Renault
Trafic. Koszt zakupu to 75.000,00 zł, z czego: Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
– 30.000,00 zł, Województwo Łódzkie – 10.000,00 zł, Gmina
Biała – 35.000,00 zł (z czego 33.300,00 – darowizna OSP Biała
na zakup samochodu, 1.700,00 zł – środki własne Gminy).
Sfinansowanie tych zakupów było możliwe dzięki Radzie
Gminy, skutecznym staraniom Wójta Gminy A. Owczarka
o pozyskanie w/w środków zewnętrznych, wspieranego
przez dh. W Zarzyckiego i w pierwszym przypadku rówież
przez dh. E. Maka, także dh. J. Koniarczyka oraz dzięki wkładom własnym jednostki.

Inne zakupy dla jednostek OSP w 2017 r.

Gmina Biała w 2017 r. dokonała zakupów inwestycyjnych na
rzecz jednostek OSP:
- Agregat prądotwórczy FOGO FH8000 dla jednostki OSP
Brzoza za kwotę 4.550,00 zł – zakup sfinansowany przez
Gminę Biała,
- Agregat prądotwórczy FOGO FH8000 dla jednostki OSP
Wiktorów za kwotę 4.550,00 zł – zakup sfinansowany przez
Gminę Biała,
- Drabina ratownicza DNW 3080/3 dla jednostki OSP Zabłocie za kwotę 4.900,00 zł – zakup sfinansowany przez Gminę
Biała.
Szczególny wkład pracy przy realizacji procedur zakupów
samochodów i sprzętu wniosła p. Barbara Chrzanowska.

Jednostki OSP z terenu Gminy Biała

Lp.

Jednostka
OSP

Liczba
członków
106

1.

Biała

2.

Młynisko

58

3.

Brzoza

30

4.

Łyskornia

52

5.

Naramice

47

6.

Wiktorów

46

7.

Zabłocie

79

Prezes OSP

Naczelnik OSP

dh Łukasz
Papciak
dh Wiesław
Szymczak
dh Juszczak
Marcin
dh Waldemar
Wierzbiński
dh Konrad
Halusiak
dh Krzysztof
Jędrzejczak
dh Jan
Leszczyński

dh Tomasz
Niesłony
dh Kazimierz
Browarny
dh Karol Juszczak
dh Paweł
Pawełczyk
dh Bartosz
Halusiak
dh Marek
Ciborski
dh Mieczysław
Prażmowski

Skład Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Białej:
Prezes – dh Jan Leszczyński,
Wiceprezes – dh Łukasz Papciak,
Wiceprezes - dh Kazimierz Browarny,
Skarbnik – dh Bogdan Korzeniowski,
Sekretarz – Barbara Chrzanowska,
Komendant Gminny – dh Dariusz Leman,
Członkowie Prezydium: dh Waldemar Wierzbiński,
dh Krzysztof Jędrzejczak.

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Biała
Lp.
1
2
3

Nazwa KGW

Koło Gospodyń Wiejskich w Białej
Koło Gospodyń Wiejskich w Łyskorni
Koło Gospodyń Wiejskich w Młynisku

Przewodnicząca

Liczba
członków

Anna Wróbel

49

Bogusława Madeja

31

Anna Rosińska

Kluby sportowe w Gminie Biała
Lp.
1
2
3

Nazwa Klubu
Gminny Ludowy Klub
Sportowy w Białej
Ludowy Klub Sportowy
w Łyskorni
Ludowy Zespół Sportowy w Młynisku

Prezes
Łukasz Szkop
Mateusz
Siwik
Mariusz
Siedlecki

54

Wiodąca dyscyplina /
liczba członków
Piłka nożna
ok. 50
Piłka nożna
ok. 30
Piłka nożna
ok. 30

Wykaz Sołtysów Gminy Biała
Lp.

Sołectwo

Numer telefonu

4.

Golańska Małgorzata
Belda Ewelina
Kamińska Justyna
Czochara Beata

Biała Pierwsza
Biała Druga
Biała Kopiec
Biała Parcela

43 841 95 06
605 516 569
784 072 938
698 263 236

5.

Bakota Władysław

Biała Rządowa

603 180 566

6.

Cyga Bolesław
Bacmaga Grażyna

Brzoza
Janowiec

691 088 127
887 073 621

9.

Eugeniusz Przebierała*
Nowak Ewa

Młynisko Wieś
Radomina

502 784 655
697 406 533

10.

Mikuś Paweł

Młynisko Pierwsze

43 841 97 00
722 093 606

11.
12.
13.

Prażmowski Edward
Krej Alicja
Dziuba Ireneusz
Grzesiak Marian

Rososz
Śmiecheń
Wiktorów
Kopydłów

604 584 728
694 590 792
503 179 123

Żbik Marta
Suwara Zdzisław
Bącela Halina

Łyskornia
Naramice
Zabłocie

697 634 322
607 941 603
43 841 92 57

1.
2.
3.

7.
8.

14.
15.
16.
17.
*

Nazwisko i imię

605 139 231

złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 31.12.2017 r.

RADA GMINY BIAŁA - kadencja 2014 – 2018
Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Małgorzata Pichlak

Przewodnicząca Rady Gminy

2.
3.
4.
5.

Lila Maciejewska
Barbara Pawełczyk
Daniel Sazon
Władysław Bakota

6.

Czochara Beata

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, członek KBG
Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych
Radna Gminy Biała, członek KBG i KOKSiSS

7.

Dwornicka Ewa

Radna Gminy Biała, członek Kom. Rew. i KOKSiSS

8.

Marian Grzesiak

Radny Gminy Biała, członek KOKSiSS

9.

Mariusz Kamola

Radny Gminy Biała, członek Kom. Rew.

10. Anna Kiczka
11. Zbigniew Kupski
12. Jolanta Majchrowska
13. Elżbieta Mikuś

Radna Gminy Biała, członek, KOKSiSS
Radny Gminy Biała, członek KBG
Radna Gminy Biała, członek KBG i KOKSiSS
Radna Gminy Biała, członek KOKSiSS

14. Edward Prażmowski

Radny Gminy Biała, członek KBG

15. Zdzisław Suwara

Radny Gminy Biała, członek KBG

Komisja Budżetowo-Gospodarcza – skrót KBG, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu I Spraw Społecznych – skrót KOKSiSS

Wydawca biuletynu: Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała.

Kontakt: tel.: 43 841 90 90, e-mail: sekretariat@gminabiala.pl, http://www.gminabiala.pl/
Opracowanie biuletynu: Aleksander Owczarek (tekst, koordynacja opracowania), Henryka Stempień (tekst, korekta językowa)
oraz Agnieszka Krzemińska, Elżbieta Małasiewicz, Ewa Patyk, Barbara Chrzanowska, Anna Pluskota, Edyta Dębska, Andżelika
Banowicz, Aneta Gwiazda, Agnieszka Sowa, Marek Pluskota (skład) - autorzy tekstów.

Działka nr 1000, obręb Młynisko Wieś:

Odnowiona sala narad w Urzędzie Gminy Biała

z nawiezionym w latach 2012-2013 azbestem

Wiata przystankowa w miejscowości Śmiecheń

w trakcie budowy składowiska po wywiezieniu ponad 3 300 ton azbestu

Dożynki w Łyskorni, 2016 r.

Szkoła w Białej: zajęcia w ramach projektu ,,Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość”

Terenowy wóz bojowy MAN zakupiony w 100-lecie powstania OSP Biała

100 – lecie OSP Naramice

Festyn Sportowy 2016 - nadanie GOSiR w Białej imienia Jerzego Szkopa

100 – lecie OSP Łyskornia

Światowe Dni Młodzieży’2016 – wizyta gości z Korei Płd. w UG Biała

150 lat Kół Gospodyń Wiejskich, Młynisko’2016 r.

Nowy plac zabaw w Porębach, Sołectwo Janowiec

Droga powiatowa 4502E w m. Naramice – stan po przebudowie w 2017 r.

Droga powiatowa 4505E w m. Brzoza – stan po remoncie w 2017 r.

Droga gminna Zabłocie – Góry Świątkowskie – stan po remoncie w 2017 r.

