
Protokół  Nr XXI/2017 

z XXI Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 31 stycznia  2017 r. 

 

 

  Obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert Roden,  który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 14  radnych / na obecny stan 

rady 15 radnych/. Nieobecna usprawiedliwiona Lidia Cziomer. Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na sesji: zaproszonych gości  

i sołtysów. Listy obecności w załączeniu do protokołu.  

     Sesja trwała od godz. 10 
00 

do godz. 12
45

. 

 

Ad 2/ 

Porządek sesji obejmował: 
                                                                        

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na posiedzeniu  komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Białej w miesiącu grudniu  2016 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2016 rok. 

9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2016 

rok     / druk Nr 2/ 

10. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na 

drogach i chodnikach powiatowych ;/ druk Nr 3/ 

2) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” 

realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; / druk Nr 4/ 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego ; / druk Nr 5/ 

4) zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r.; / druk Nr 6/ 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 ;/ druk Nr 7/ 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu 

płatności dla inkasentów; /druk Nr 8/ 

7) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagradzania za inkaso; / druk Nr 9/ 

8) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla 

Gminy Biała na 2017 r. ;/ druk Nr 10/ 

9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2017 rok; 

/druk Nr 11/ 



10) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2017; / 

druk Nr 12/ 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie. 

 

Burmistrz Białej Edward Plicko wnioskował o wycofanie z  porządku obrad w pkt. 10 ppkt.  6 

i 7 tj projektów uchwał w sprawie : 

 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia 

inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 

inkasentów; /druk Nr 8/ 

2) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagradzania za inkaso; / druk Nr 9/ 

 

oraz wprowadzenie do porządku obrad w pkt 10 ppkt.9 tj. projektu uchwały w sprawie   

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / druk Nr 

13/ 

 

Przewodniczący Rady poddał  zgłoszony wniosek  pod głosowanie. 

„Za” głosowało 14 radnych 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad po wniesionych zmianach: 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami. 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Przedstawienie odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na posiedzeniu  komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Białej w miesiącu grudniu  2016 r.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2016 rok. 

9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2016 

rok     / druk Nr 2/ 

10. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na 

drogach i chodnikach powiatowych ;/ druk Nr 3/ 

2) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” 

realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; / druk Nr 4/ 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego ; / druk Nr 5/ 

4) zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r.; / druk Nr 6/ 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 ;/ druk Nr 7/ 



6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla 

Gminy Biała na 2017 r. ;/ druk Nr 10/ 

7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2017 rok; 

/druk Nr 11/ 

8) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2017; / 

druk Nr 12/ 

9) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego / druk Nr 13/ 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie. 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wniesionymi 

zmianami. 

”Za”  głosowało 14 radnych  

Porządek obrad został przyjęty 

 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej  w  dniu 29 grudnia 2016 r.  został przyjęty  

jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

 Burmistrz Białej  przedstawił  informację o swojej pracy w okresie między sesjami. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad 5/  

 

Burmistrz Białej  przedstawił  odpowiedzi na zgłoszone wnioski z ostatniej sesji.  

 

Ad 6/ 

 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer, przedstawiła  

odpowiedzi na  wnioski zgłoszone na  posiedzeniu  Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

w dniu 28 grudnia br.  

 

Ad 7/ 

Interpelacje i zapytania zgłosili: 

 

Radny Robert  Roden zgłosił zapytanie następującej treści: „ w związku z zapytaniami 

mieszkańców, którzy uczestniczyli w zebraniach wiejskich z udziałem Pana Burmistrza do 

radnych – dlaczego Ustronianka nie płaci podatków do gminy, zwracam się z zapytaniem do 

Pani Skarbnik o informację: 

- jakiej wielkości kwoty podatków wpłynęły do gminy w roku 2015 i 2016 z zakładów 

Państwa Bożek mieszącymi się w Białej, 

- jakie są rokowania co do wielkości tego podatku na 2017 rok, 



- jakie inne przedsiębiorstwa są znaczącym płatnikiem podatków dla gminy i jakie są to 

wpływy do budżetu gminy. „ 

 

Radny Damian Tarnowski – zwracam się z zapytaniem, w których miejscowościach naszej 

gminy wyremontowano drogi i place poprzez asfaltowanie w 2016 r. Jaki był koszt oraz 

wkład własny sołectw  i  jaka powierzchnia asfaltowania ?  

 

Ad 8/ 

 Informację  o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2016 rok. przedstawił  

Kierownik Posterunku Policji w Białej Pan Jarosław Kociuga. Informacja stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Białej złożyli podziękowania za wieloletnią 

pracę i służbę na rzecz Gminy Biała aspirantowi  sztabowemu Policji w  stanie spoczynku 

Panu Andrzejowi Bania, który przeszedł na emeryturę.  

 

Ad 9/ 

 Informację  dotyczącą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2016 rok 

przedstawiła  Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

      

Ad 10-1/ 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na 

realizację zadań na drogach i chodnikach powiatowych przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Powiatu Prudnickiego w 

2017 r. Gmina Biała udzieli wsparcia finansowego do realizacji następujących zadań 

powiatowych: 

1) „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała-Sowin”  

w kwocie 500.000,00 zł,  

2)  „Przebudowa chodnika w miejscowości Śmicz” w kwocie 65.000 zł, 

3)  „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice” w kwocie 25.000 zł, 

4)   „Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice” w kwocie 5.000 zł, 

5)  „Przebudowa chodnika w miejscowości Kolnowice” w kwocie 5.000 zł. 

 

Sprawa chodników, o których mowa w pkt od 2 do 5 wyjaśniona została w piśmie z dnia 

13.01.2017 r. otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Prudniku. 

Wydatki, o których mowa w § 1 uchwały są wydatkami: 

a) majątkowymi w kwocie 500.000 zł w zakresie zadania określonego w pkt 1 

 

b) bieżącymi w kwocie 100.000 zł w zakresie zada określonych w pkt od 2 do 5. 

Powyższe zadania ujęte zostały w budżecie gminy Biała w dziale 600 - Transport i łączność, 

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. 

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy, 

to jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały,  

w których określa zakres pomocy i jej wysokość. 

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, która 

będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji. 

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadań. 

 



Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.202.2017 została podjęta. 

  

Ad 10-2/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na 

finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego z 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020” przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że w dniu 28.06.2016 r. Gmina Biała podpisała umowę o przyznanie pomocy 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej. Pomoc 

wynosi 1.812.485,00 zł., wniosek o płatność Gmina złoży po rozliczeniu inwestycji, której 

zakończenie planowane jest na 2018 r. Samorząd województwa ma 2 miesiące na 

rozpatrzenie wniosku, zwrot środków musi nastąpić w terminie 3 m-cy od dnia złożenia 

wniosku. Mając powyższe na uwadze zwrot poniesionych wydatków (w części 

dofinansowania) nastąpi w 2018 r. Korzystając z możliwości uzyskania pożyczki z budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 (pożyczka 

preferencyjna) proponuje się zaciągnięcie pożyczki na realizację w/w zadania w tym banku.  

Spłata pożyczki planowana jest do końca 2018 r., założono ewentualne przesunięcia terminów 

rozliczeń lub korekt harmonogramu realizacji zadania powstałych w trakcie wykonania 

zadania. Faktyczna spłata pożyczki odbywa się jednak za pośrednictwem BGK, który spłaca 

pożyczkę zaraz po otrzymaniu dofinansowania na realizację powyższego zadania. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.203.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że Zgodnie z Uchwałą Nr XX.192.2016 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 



Biała na rok kalendarzowy 2017 zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 

bankowych w wysokości 4.630.000,00 zł. Korekta kwoty kredytu dokonana została  

w zmianach do budżetu i obecnie wynosi 3.188.000 zł. 

Uchwała w sprawie zaciągania kredytu długoterminowego jest pochodną w/w uchwały. 

Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację 

następujących zadań: 

1)  Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia w kwocie 

1.240.000,00 zł. 
2)  Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę 

kanalizacji sanitarnej na ul.Opolskiej w Białej w kwocie 600.000,00 zł. 

3)  Budowa drogi gminnej na ul.Szynowice w Białej w kwocie 600.000,00 zł 

4)  Budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej w kwocie 748.000,00 zł 
Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości i 

podatku rolnego. 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

wyłącznych kompetencji Rady Gminy należy wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego. 

W tej sytuacji podjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne. 

W/w kredyt zaciągnięty zostanie w wielkościach wynikających z faktycznie poniesionych 

wydatków na w/w zadania. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.204.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.205.2017 została podjęta. 

 

 



 

Ad 10-5/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2017 -2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.206.2017 została podjęta. 

 

 

Ad 10-6/ 

 

Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani 

dla Gminy Biała na 2017 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. poinformowała, 

że w  przedstawionym projekcie uchwały proponuje się dokonanie zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 7.205 złotych. Na kwotę tę składają się środki niewykorzystane w 2016 r. 

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Obecna kwota wynosi 9.645,00 zł. 

Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków: 

-  w ramach zadania pod nazwą „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży" 

(zadanie nr III w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały). W ramach prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii w 2017 r. zaplanowano działania, które będą 

realizowane nie tylko wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ale wśród całej społeczności 

lokalnej. Działania te będą podejmowane przez gminę we współpracy ze szkołami, Komendą 

Powiatową Policji w Prudniku i Posterunkiem Policji w Białej, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, parafiami z terenu gminy i będą miały na celu m. in: 

- wspieranie szkolnych programów profilaktyki kierowanych do całej społeczności szkolnej w 

postaci prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych, 

-   realizowanie działań profilaktycznych na temat uzależnień w szkołach i świetlicach 

w formie profesjonalnych programów profilaktycznych (posiadających rekomendacje), 

pogadanek, prelekcji, warsztatów, spektakli i koncertów profilaktycznych, 

-  szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i innych osób realizujących programy 

profilaktyczne, 

-  współpraca z rodzicami w zakresie budowania umiejętności wychowawczych w obszarze 

profilaktyki, 

- prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców gminy na temat alkoholu, narkotyków, 

papierosów i przemocy, 

- współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez 

dzieci i młodzież; finansowanie konkretnych projektów i działań profilaktycznych, 



-  współorganizowanie i finansowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

przez organizowanie wycieczek, rajdów i festynów połączonych z tematyką uzależnień, 

- zakup wydawnictw, ulotek, plakatów, 

- współorganizowanie i finansowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

oraz współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu, 

- współudział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, która będzie realizowana wspólnie z 

Komendą Powiatową Policji w Prudniku i Posterunkiem Policji w Białej. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.207.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Białej na 2017 rok przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria 

Moszczeńska Poinformowała, że na podstawie § 106 ust 1 Statutu Gminy Biała Komisja 

Rewizyjna na pierwszej sesji w roku przedkłada Radzie do zatwierdzenia swój plan pracy 

oraz na podstawie art. 18a ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 

wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. 

 
luty 1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok - przyjęcie sprawozdania z prac 

Komisji za 2016 rok. 

2. Kontrola trybu zlecania i rozliczania remontów dróg gminnych w 2016 r. oraz analiza 

harmonogramu poziomych napraw dróg gminnych. 

kwiecień 1. Kontrola zlecania i rozliczania delegacji i wyjazdów służbowych w Urzędzie Miejskim 

w 2016 r. 

2. Kontrola rozliczeń stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych 

w 2016 roku w ramach inicjatywy lokalnej. 

maj 1. Kontrola prawidłowości wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok i zmian w tym 

zakresie. 

2. Badanie sprawozdań finansowych Gminy Biała za 2016 r. 

3. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2016 r. 

4. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej 

za  2016 r. 

sierpień Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. , w tym efektów centralizacji zaopatrzenia 

stołówek szkolnych. 

październik Kontrola prawidłowości wykorzystania zapisów kodeksu pracy w kwestii czasu wolnego 

na stanowiskach kierowniczych. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 



Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.208.2017 została podjęta. 

 

Ad 10-8/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Białej na rok 2017 r. przedstawili kolejno przewodniczący stałych Komisji Rady 

Miejskiej w Białej Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer 

 
1. styczeń - grudzień Analiza tematów zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej w Białej na  

2017 r.  

2. marzec 1. Informacja na temat realizacji inicjatywy lokalnej za 2016 r. - wyjazd do jednej  

z miejscowości. 

2. Informacja z wykonania remontów i inwestycji na drogach gminnych za 2016 r.  

3. wrzesień 1.Koszty funkcjonowania poszczególnych OSP z informacją o działaniach 

ratowniczych, szkoleniowych za I półrocze 2017 r.  

2. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego w  poszczególnych sołectwach za okres 

za okres III kwartałów 2017.  

3. Analiza zaległości podatkowych wobec budżetu Gminy , wpływ udzielanych ulg  

i umorzeń na dochody Gminy za 2016 r. i II kwartały 2017 r.  

4. Informacja dotycząca realizacji wsparcia montażu przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Biała. 

4. listopad 1. Informacja o sprzedaży mienia Gminy Biała za III kwartały 2017 r.  

2. Wypracowanie stanowiska dotyczącego projektu budżetu na 2018 r.  

5. grudzień Ocena zrealizowanych zadań inwestycyjnych na koniec 2017 r.  

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty… Elżbieta Malik 

 
1. styczeń - grudzień Analiza tematów zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej w Białej 

na 2017 r. 

2. marzec Informacja na temat działalności szkoły i przedszkola w Gostomi. 

Ocena stanu technicznego - wizytacja placówki. 

3. kwiecień informacja na temat działalności przedszkola w Chrzelicach. 

Ocena stanu technicznego - wizytacja placówki. 

4. czerwiec Informacja na temat stanu przygotowań reformy oświatowej polegającej na 

likwidacji gimnazjów, powrotu do szkół ośmioklasowych oraz wynikające 

z tego zadania dla miasta i gminy Biała 

5. wrzesień Informacja na temat działalności żłobka e-misiowo w roku 2016 i I półrocza 

2017 r.  - wizytacja placówki. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa… 

 

1. styczeń - grudzień 

Analiza tematów zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej w Białej na 

2017 r. 

 

2. marzec 
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniach chorobowych  

 

3. czerwiec 
Informacja o stanie lasów w obrębie Gminy Biała 

 

4. wrzesień  Informacja o działalności Spółki Wodnej w Gminie Biała 



 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.209.2017 została podjęta. 

   

Ad 10-9/ 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przedstawiła Podinspektor ds. oświaty Jadwiga 

Małota. Poinformował, że celem i potrzebą wprowadzenia uchwały jest ustalenie planu sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz 

określenie  granic ich obwodów funkcjonujących od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. 

oraz od 1 września 2019r. zgodnie z wytycznymi art. 206 ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.60). W stosunku do obowiązującej obecnie 

Uchwały Nr V.74.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia 

planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Biała -  proponuje się wprowadzić zmianę w zakresie miejsca realizacji  zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez Publiczną Szkołę Podstawową  

w Łączniku dla klas VII-VIII, które to zajęcia od 1 września 2017r.  odbywać się będą  

w budynku, w którym mieści się Publiczne Gimnazjum w Łączniku (należące do Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXI.210.2017 została podjęta. 

 

 

 

Ad 11/ 

 

Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.  

 

Ad 12/ 

 

Wolne wnioski: 

 

Przewodniczący rady   



Radny Damian Tarnowski wnioskował o: 

 wycięcie krzaków rosnących na skarpie w pasie drogowym drogi powiatowej na 

wysokości posesji Nr 51 w Prężynie . Krzaki rosną po prawej stronie drogi jadąc z 

Prężyny w kierunku Białej . Gazie z tych krzaków wchodzą w pas jezdni, a same 

krzaki powodują obawy i strach dzieci chodzących tym odcinkiem drogi np. 

wieczorem do kościoła . Załącznik zdjęcie Nr 1. 

 Całkowite wycięcie lub przycięcie drzewa – wierzby na poboczy drogi powiatowej po 

prawej stronie jadą z Prężyny do Białej. Rosnąca tam wierzba swoimi gałęziami 

zasłania łuk drogi a w czasie wiosennym przyrost tych gałęzi całkowicie zasłania ten 

odcinek drogi. Załącznik zdjęcie Nr 2. 

 naprawę nawierzchni asfaltowej w miejscowości Prężyna – skrzyżowanie do posesji 

nr 84-90. Nawierzchnia jest popękana i dziurawa. 

 udrożnienie przepustu kanalizacji burzowej na tym skrzyżowaniu . Przepust ten jest 

zatkany co podczas opadów deszczu powoduje zalewanie asfaltu co stwarza 

zagrożenie w ruchu drogowym. Załącznik zdjęcie Nr 3. 

 Wykonanie chodnika o długości około 15 mb. Po przeciwnej stronie przystanku 

autobusowego 9 po prawej stronie jadąc od Prudnika) na wysokości posesji Nr 3-4. 

dzieci wsiadające i wysiadające z autobusu  po tej stronie jezdni mają duży problem 

spowodowany wysokością jaka dzieli schodki autobusu z nawierzchnią pobocza.  

  Sołectwo Laskowiec posiada materiał potrzebny do wykonania chodnika , lecz 

brakuje im sprzętowej możliwości do wykonania tych prac. Zakres tych prac jest 

niewielki i mógłby  zostać zrealizowany w czasie prac wykonywanych przy chodniku 

w Kolnowicach. Koszty przejazdu potrzebnego sprzętu do wykonania w/w zadania    

Na pewno byłyby niższe niż odrębne wykonania tegoż zadania. Wykonanie chodnika 

poprawiłoby bezpieczeństwo osób przebywających po tej stronie drogi.  

Wniosek został złożony w imieniu rady sołeckiej i mieszkańców wsi Laskowiec.  

 

Brygida Trinczek  sołtys wsi Ogiernicze – wnioskowała o poszerzenie drogi gminnej Łącznik 

– Ogiernicze w miejscu, gdzie znajduje się mostek ora o postawienie znaków informujących o 

istniejącym mostku oraz zwężeniu drogi w tym miejscu. W ostatnim okresie doszło w tym 

miejscu do sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu drogowemu.. Mieszkańcy Ogiernicza 

wiedzą , że droga w tym miejscu jest węższa i należy zwolnić, udzielić pierwszeństwa 

przejazdu pojazdom jadącym z przeciwnej strony. Natomiast obcy użytkownicy drogi o 

zwężeniu nie wiedzą i to stwarza zagrożenie. 

 

Sołtys wsi Nowa Wieś Prudnicka Alfred Brajer  wnioskował  o: 

 dokończenie remontu odcinka drogi Nowa Wieś Prudnicka – Żabnik 

 budowę chodnika w Nowej Wsi prudnickiej 

 remont drogi powiatowej Nowa Wieś Prudnicka - Czartowice 

 

 

 

Ad 13/ 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden zamknął obrady XXI  Sesji Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

    Protokołowała                                                                                       Przewodniczący Rady 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                                      Robert Roden 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


