
 

Protokół Nr 1/2014 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, 

 Leśnictwa i Ochrony Środowiska   Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 grudnia 2014r. 

 

 

Posiedzenie  Komisji  Rolnictwa  Rady Miejskiej w Białej otworzył  Przewodniczący 

Alfred  Krupa, który  stwierdził,  że w posiedzeniu  uczestniczą wszyscy jej członkowie – 

skład komisji 5 osobowy. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu. 

Lista obecności w załączeniu do protokołu. 

Następnie przewodniczący przedstawił  porządek obrad posiedzenia. 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa… - podjęcie uchwały komisji 
4. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2014- 2028;/ druk Nr 1/ 

2) zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. / druk Nr 2/ 

3) nie wygasania wydatków bieżących w roku 2014./ druk Nr 3/ 

4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2015 r. / druk 

Nr 4/ 

5) zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy 

Biała, na kadencję 2014-2018 / druk Nr 5/ 

6) zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 w Białej na kadencję 

2014-2018 /druk Nr 6/ 

7) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2015 r. / druk Nr 7/ 

5.Wolne wnioski. 

6. Zakończenie. 
 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag . 

 

Ad 3/ 
Przewodniczący  Komisji przystępując do realizacji  punktu w sprawie wyboru  zastępcy 

przewodniczącego Komisji  rolnictwa  zgłosił   na swojego zastępcę  Romana Barysz  , który 

wyraził zgodę na kandydowanie.  

Członek Komisji Karol Biskup zgłosił jako kandydatkę na z-pcę Przewodniczącego 

komisji Monikę Wolny, która wyraziła zgodę na kandydowanie 

 

Wobec dwóch zgłoszonych kandydatów przewodniczący poddał pod głosowanie  obie 

kandydatury. 

 

Roman Barysz  

„ za” głosowało 3 członków  

 

Monika Wolna 

„ za” głosowało 2 członków  

 



Wobec powyższego przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Komisji 

Rolnictwa…  w sprawie wyboru zastępcy  przewodniczącego w osobie Pani Lidii Cziomer.  

Uchwała  Nr 1/2015 Komisji Rolnictwa   została przyjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad 4-1/ 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr IV.15.2014 został zaopiniowany  pozytywnie. 

 

Ad 4-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr IV.16.2014 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-3/ 

Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2014 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Uchwała Nr IV.17.2014 została podjęta. 

 

 

Ad 4-4/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2015r. 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 



„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr IV.18.2014 został zaopiniowany pozytywnie 

. 

 

Ad 4-5/ 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad 

sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 2014-2018 przedstawiła Sekretarz Gminy 

Grażyna Biały. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr IV.19.2014 został zaopiniowany pozytywnie.  

 

 

Ad 4-6/ 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla 

Nr 1 w Białej na kadencję 2014-2018 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząc  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr IV.20.2014 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-7/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 

Białej na 2015 rok. Przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący  poddał  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr IV.21.2014 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 5 / 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radny Adrian Harnys  zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość zabezpieczenie 

środków finansowych około 20.000,00  zł  w budżecie gminy na podział i przyłączenie 

rowów melioracyjnych do działek 27 rolników i RSP Rostkowice. 

 

Radny Karol Biskup  zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość pozyskania środków z 

budżetu gminy na zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Mokrej. 

Wnioskował o interwencję w sprawie nierespektowania przez kierowcę autobusu szkolnego 

zatrzymywania się przy oznaczonym miejscu tj. przy świetlicy w miejscowości Mokra. . 



Kierowca zatrzymuje się tylko przy budynkach Pana Wilczyńskiego, natomiast przy świetlicy 

nie zatrzymuje się , a w okresie zimy dzieci mają tam schronienie przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 6/ 

 

Przewodniczący zamknął  posiedzenie komisji. 

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodnicząca komisji 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                         Alfred  Krupa 

 

 

 


