
Protokół Nr VI                                                                                      

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 27 kwietnia 2007r. 

 
 

  Obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 14 radnych Nieobecna 

usprawiedliwiona radna Bogumiła Myszyńska  . Ustawowy skład rady 15 radnych.  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na sesji : 

zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

     Sesja rozpoczęła się o godz. 10
00

 i trwała do godz. 12
30

. 

 

      Następnie przewodniczący  przedstawił porządek obrad sesji   

     1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2.   Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 

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

6. Interpelacje. 

7. Rozpatrzenie  sprawozdania Burmistrza Białej  z wykonania budżetu za 2006r. /druk Nr 1/ 

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  

Białej 

- przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 

sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za 2006 r. 

- przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  

Białej za 2006r. 

- dyskusja 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej. /druk Nr 

1a/  

8. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” za 2006r. /druk Nr 2/  

9. Podjęcie  uchwał w sprawie :  

1) przyjęcia planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 

Gminy Biała na rok   2007 – 2008 / druk 3/ 

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków     na terenie miasta i gminy Biała. / druk Nr 4/ 

3) dopłaty do ceny ścieków i opłaty abonamentowej  na terenie gminy Biała. /druk Nr 5/ 

4) zmian do budżetu Gminy Biała na 2007r. / druk Nr 6/  

5) utworzenia jednostki budżetowej – Zarząd Budynków Komunalnych w Białej – oraz    

nadania jej statutu   /druk Nr 7/ 

6) upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

dotyczącego skarg wniesionych na działalność Burmistrza Białej . / druk Nr 7a/ 

10.  Przedstawienie informacji ze zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych za okres od 1 

stycznia  2006r do 12 kwietnia 2007r. oraz informacji o zasadach zbywania lokali 

mieszkalnych i  użytkowych.  /druk Nr 7b/ 

 



11. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Biała na lata 2004-2007 

za  okres od 29 kwietnia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006r.  / druk Nr 8 /                                      

12. Odpowiedzi na interpelacje  

13. Wolne wnioski. 

14.  Zakończenie.  

 
Ad 3/ 
  Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 11 kwietnia br. został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4/  

 Informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz Arnold Hindera . 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5/ 

Burmistrz Arnold Hidera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na 

poprzedniej sesji.  

 

Ad 6/ 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

 

Ad 7/  

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za okres od l stycznia 

2006r. do 31 grudnia 2006 r. przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera . 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz oddał 

głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Marii Cibis. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Cibis odczytała uchwałę podjętą przez 

Komisję Rewizyjną z dnia 30 marca 2007 r., pozytywnie opiniującą przedłożone 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja 

Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Białej za 2006 rok. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady Joachim Kosz odczytał pozytywną opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu gminy za 2006 rok, oraz 

pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 

2006 rok. Uchwały te stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Kosz otworzył dyskusję. 

Przewodniczący poszczególnych Stałych komisji Rady Miejskiej w Białej   przedstawili 

stanowisko wypracowane na swych posiedzeniach  w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2006 r. Przewodniczący poinformowali , że członkowie 

wszystkich komisji po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęli bez uwag i 

zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r. stwierdzając, że gospodarka 

finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Radni do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag i na 

tym dyskusję zakończono 



Po rozpatrzeniu sprawozdania i przedstawieniu uchwały Komisji Rewizyjnej oraz opinii 

RIO Przewodniczący Rady Joachim Kosz poddał pod głosowanie wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2006 r. 

 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych „ZA" głosowało 14 radnych „ Przeciw „ nie było 

„Wstrzymujących się " nie było 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 

2006 rok. 

Wobec powyższego głosowania przewodniczący stwierdził, że radni podjęli uchwałę                   

Nr VI/72/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2006 rok . 

 

 

Ad 8/ 

Informację o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” za 2006r. 

przedstawił prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Pan Władysław Podróżny.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji . 

 

 

Ad 9-1/  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na rok   2007 – 2008  

przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Promocji Gminy Joachim  Ernst. 

 Zgodnie z art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków zakłady wodociągowo-kanalizacyjne zobligowane są do 

opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Plan ten zawiera najważniejsze działania mające na celu racjonalne zużycie 

wody, zakres świadczonych usług, zakres przewidywanych przedsięwzięć modernizacyjnych 

wpływających na rozwój posiadanej infrastruktury technicznej. Przedłożony przez spółkę 

Wodociągi i Kanalizacja plan jest zgodny z kierunkami określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak i z posiadanymi i 

uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W związku z 

powyższym przedkładamy projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach 

swoich komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VI/73/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

Ad 9-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzenie ścieków   na terenie miasta i gminy Biała przedstawił Kierownik 

Referatu Inżynierii Komunalnej i Promocji Gminy Joachim  Ernst. 

Obowiązek wprowadzenia taryf wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r.) oraz przepisami 

rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, 

wzorca wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ( Dz. U. Nr  127, poz. 886). 



 W dniu 22 marca 2007 r. Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z.o.o. ul. Prudnicka 

43 złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków. Wraz z wnioskiem przedstawiono szczegółową kalkulację cen          

i stawek opłat oraz aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, które są we władaniu spółki. W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów, 

które mają bezpośredni wpływ na ceny dostarczonej wody i odprowadzane ścieki Burmistrz 

wnioskuje o zatwierdzenie proponowanych stawek oraz opłatę abonamentową na lata 2007-

2008. Proponowane ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców z miasta i gminy 

Biała. 

 Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu          

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków proponowana taryfa obejmuje cenę za wodę 

zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele p-pożarowe oraz do zraszania publicznych 

ulic i terenów zielonych. 

 Proponowane taryfy stanowią zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie       

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała w okresie 

od 01 czerwca 2007 r. do 31 maja 2008 r. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach 

swoich komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „ 1  

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/74/07 została podjęta.  

 

 

Ad 9-3/ 

Projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków i opłaty abonamentowej  na 

terenie gminy Biała przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Promocji 

Gminy Joachim  Ernst Z uwagi na to, że Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej, z siedzibą 

w Białej, ul. Prudnicka 43 powinna w danym roku obrachunkowym uzyskać niezbędne 

przychody na pokrycie uzasadnionych kosztów związanych z ujęciem i poborem wody, 

eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

osiągnięcie zysku Rada Miejska w Białej zgodnie z art. 24 pkt. 6 Ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( Dz.U. 

Nr 123, poz.858 z 2006 r.), postanawia podjąć decyzję o dopłacie do m
3 
ścieków oraz opłaty 

abonamentowej, w celu złagodzenia skutków społecznych wprowadzenia nowych taryf na 

dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Biała. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12 radnych 

„ Przeciw” nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było  

Dwóch  radnych nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr VI/75/07 została podjęta.  

 

 



Ad 9-4/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2007r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach swoich 

komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VI/76/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 9-5/ 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zarząd Budynków 

Komunalnych w Białej – oraz    nadania jej statutu przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk W związku, iż z dniem 31 lipca 2007 r. wygasa umowa ze spółką WOD-KAN na 

zarządzanie i administrowanie budynkami komunalnym gminy Biała wystąpiła konieczność 

odnowienia w/w umowy.  

Mając na uwadze roczne funkcjonowanie w takiej formie gospodarki komunalnej tj. 

przekazania ksiąg rachunkowej spółce, jak również zmiany przepisów rachunkowych                     

( sprawozdawczości ), które nie zezwalają na przekazanie księgowości firmie wystąpiła 

konieczność przekazania tego zadania zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

Jedyną formą, która będzie również funkcjonowała w myśl projektu nowej ustawy o 

finansach publicznych obowiązującej od 01.01.2008 r. jest jednostka budżetowa. Zadaniem 

tej jednostki byłoby administrowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi. Finansowanie 

odbywałoby się zgodnie z zasadami dla jednostek budżetowych, tzn. dochody jednostka 

odprowadzałaby na rachunek gminy a wydatki dokonywała w ramach środków przekazanych 

jednostce w corocznym budżecie. W stosunku do stanu faktycznego tj. prowadzenia 

administracji przez spółkę WOD-KAN, uregulowany zostanie w myśl obowiązujących 

przepisów stan prawny jednostki, która przejmie gospodarkę komunalną, która jest zadaniem 

własnym gminy. 

Do poprzedniego przekazania prowadzenia gospodarki komunalnej przez spółkę, wniesione 

zostały ( w innych gminach ) uwagi przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W związku z tym, 

iż z dniem 01.07.2007 r. wygasa umowa istnieje możliwość sprostowania prowadzenia tego 

zadania. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na posiedzeniach 

swoich komisji.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. Wobec powyższego 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

Uchwała Nr VI/77/07 została podjęta jednogłośnie . 

 

 

Ad 9 –6/ 

Projekt uchwały w sprawie  upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skarg wniesionych na działalność Burmistrza 

Białej przedstawił Radca Prawny Tadeusz Chrobak . Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Białej wpłynęły dwie skargi na działalność Burmistrza Białej Pana Marka Klinke i Pani Zofii 

Kuczek, zarzucające Burmistrzowi nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarowania 

lokalami użytkowymi. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

działalność burmistrza jest Rada Miejska. 



Komisja Rewizyjna jest z mocy prawa upoważniona do kontroli organów i jednostkach 

samorządowych . Wobec tego podjęcie stosownej uchwały zobowiązujące Komisję 

Rewizyjna do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazanie Radzie Miejskiej 

wynikających z tego postępowania wniosków. 

 

 

Ad 10/ 

Informację ze zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych za okres od 1 stycznia    2006r 

do 12 kwietnia 2007r. przedstawiła Kierownik Referatu Rolnictwa Pani Dorota Małek. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. Natomiast  informacje o zasadach zbywania 

lokali mieszkalnych i użytkowych przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i 

Promocji Gminy Pan Joachim Ernst . Informacja ta również stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Ad 11/ 

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Biała na lata 2004-

2007 za   okres od 29 kwietnia 2005r. do dnia 31 grudnia 2006r. przedstawił Kierownik 

Referatu Inżynierii Komunalnej i Promocji Gminy Pan Joachim Ernst . Informacja ta również 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12/ 

  Odpowiedzi na interpelacje nie było, gdyż nie zostały interpelacje zgłoszone. 

 

Ad 13 / 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radny  Joachim Kosz zgłosił wniosek dotyczący przeanalizowania możliwości dostosowania 

budynku szkoły podstawowej i gimnazjum do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Radny Globisz Klaudiusz  zgłosił wniosek w sprawie aktualizacji tablic informujących o 

zawartych przez gminę partnerstwach . 

 

Sołtys wsi Łącznika Alfed Wistuba -  

Sołtys Wilkowa Klaus Bremer zabierając głos w wolnych  wnioskach zaprosił wszystkich 

obecnych na sesji na festyn rolniczy , który odbędzie się Rostkowicach w dniach 4-8 maja br.  

 

 

Ad 14/  

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 


