
Protokół Nr 4/2015  

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego  

odbytego  w dniu 28 kwietnia  2015 r. 

 

 

Posiedzenie komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Elżbieta Malik, która 

stwierdził, że  uczestniczą wszyscy jej członkowie  /stan komisji 5 członków/. Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Białej Edward Plicko, Zastępca Burmistrza 

Dagmara Duchnowska,  Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk,  oraz Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej Aleksandra Sokołowska. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

Porządek obrad obejmował: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia komisji . 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej / druk Nr 1/ 

5. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej/ druk Nr 2/ 

6. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 

Biała  / druk Nr 3/ 

7. Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r. /druk  

Nr 4/ 

8. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

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

ścieków na terenie miasta i gminy Biała /druk Nr 5/ 

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; / druk Nr 6/ 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na realizację zadania                    

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji  Dobroszewice – Olszynka                    

w miejscowości Józefów”/ druk Nr 7/ 

4) zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;/druk Nr 8/ 

5) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028; / druk 

Nr 9/ 

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2015 r.; /druk Nr 10/  

7) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Biała; / druk Nr 11/ 

8) zaopiniowania projektu aglomeracji Biała; /druk Nr 12/ 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała; / druk 

Nr 13/ 

10) obwieszczenia o sprostowanie błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Białej                  

z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2015 r. / druk Nr 

14/ 



11) o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Białej na 2015 r. / druk Nr 15/ 

9. Informacja na temat działalności Zespołów Szkolno –Przedszkolnych w Gminie Biała 

w  zakresie 6 latki w szkole – temat wynikający z Ramowego planu pracy Komisji 

Oświaty… druk  Nr 16/ 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie. 

                                                                              

 

Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  w pkt 12 ppkt 12                                                                             

12) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała. / druk Nr 16/ 

Członkowie komisji w głosowaniu jednogłośnie przyjęli wnioskowany ppkt do porządku 

obrad. 

 

Następnie Przewodnicząca  ponownie przedstawiał porządek obrad wraz z wnioskowanymi 

zmianami  

Członkowie jednogłośnie przyjęli porządek obrad  posiedzenia. 

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 27 marca  2015r. został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Biała przedstawiła 

Kierownik OPS Lila Krawczyk  

 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 5/  

Informację o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej przedstawił Prezes Spółki 

Wodociągi i Kanalizacja w Białej Władysław Podróżny.  

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowi nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 6/ 

 

Informację dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska.  

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 7/ 



Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r. 

przedstawiła Zastępca Burmistrza Dagmara Duchnowska.  

 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 8-1/ 

 

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

zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska.  

 

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

 „ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.47.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.48.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-3/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu 

na realizację zadania    „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji  Dobroszewice – 

Olszynka  w miejscowości Józefów”  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.492015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 



Damian Tarnowski zwrócił się z zapytaniem ile środków w budżecie gminy jest 

zaplanowane na organizację dożynek , i zaznaczył, że w Solcu jest plac rekreacyjny? 

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że 82 tyś zł . z czego 40 tyś w 

budżecie na organizację dożynek , 12 tyś z środków GCK w Białej oraz dodatkowe 30 tyś zł 

na zadanie związane z placem zabaw w Solcu.  

Burmistrz Edward Plicko odpowiadając wyjaśnił, że plac rekreacyjny w Solcu jest 

własnością parafii i w ostatnim czasie dochodzi do konfliktu między młodzieżą a 

proboszczem w czasie korzystania z tego miejsca, dlatego też mieszkańcy Solcu planują  

nowe miejsce rekreacyjne i plac zabaw przy przedszkolu 

Maria Moszczeńska wyraziła wątpliwości czy planowane  środki na plac zabaw 

wystarczą , gdyż plac zabaw przy przedszkolu w Łączniku wyniósł około 100 zł.  

 

 Elżbieta Malik wnioskowała o wyłączenie z budżetu gminy 30 tyś zł dodatkowych 

dla organizatora dożynek. 

 Wobec zgłoszonego wniosku poddano go pod głosowanie  

 

„ Za” głosowało 4  

 „ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  1 

Na podstawie głosowania wniosek zostały przyjęty.  

 

Maria Moszczeńska zwróciła uwagę , że tak duża inwestycja jak oczyszczalnia 

ścieków została przekazana do wiadomości dopiero parę dni temu, a dzisiaj już mamy 

podejmować decyzję. Zaznaczyła, że nie przedstawiono żadnych innych wariantów 

rozwiązania problemu gospodarowania ściekami , nie stosuje się do zapisów Strategii 

Rozwoju Gminy Biała , nie przedstawiono kalkulacji z innych gmin o podobnych 

parametrach. 

 

Burmistrz Białej Edward Plicko- decyzja o budowie oczyszczalni ścieków zapadła 

niedawno, musiałem zrobić rozpoznanie zapoznałem się z umowami zawartymi z Ustronianką 

i przeprowadziłem w tym temacie  rozmowy. Również było spotkanie w Usroniu z Panem 

Michałem Bożkiem w Powyższej sprawie.  

 

Zgodnie  z umową  cena  netto 5,50 za m3 ścieków jest zbyt wysoka, i w przyszłości wpłynie 

to na zbyt wysoką cenę w granicach 12 do 14 zł. . Stwierdził, że w 2017r. kiedy każdy 

mieszkaniec będzie zobligowany do odprowadzania ścieków cena podwoi się.  

Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku do końca IV kwartału na nowy nabór na 

lata 2015 – 2018 i jest to ostateczny nabór. Wobec powyższego istnieje wymóg sporządzenia 

stosownej dokumentacji do końca września. Jest zdania ,że należy bezwzględnie wykorzystać 

tę ostatnią szansę i otrzymania dotacji finansowej na budowę własnej oczyszczalni. 

 

W dalszej wypowiedzi nawiązał do niezrealizowanego projektu termomodernizcji 

budynku szkoły w Białej , który pochłonął 160 tyś. zł , a realizowany jest w tym temacie 

nowy projekt za kolejne 50 tyś. zł.  

 

Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Władysław Podróżny przedstawił, krótką 

informację o stanie finansowym spółki . Zaznaczył, że realizując zadanie budowę 

oczyszczalni ścieków przez spółką jako zadanie powierzone przez Gminę Biała ,istnieje 

możliwość uruchomienia kredytu w związku z dużymi zdolnościami kredytowymi spółki. 



Zaznaczył, że w przypadku realizacji tego zadania przez Spółkę istnieje możliwość 

odzyskania 1 mln. zł jako zwrot. VAT-u. 

Podkreślił, że Spółka  przy wsparciu Gminy jest w stanie zrealizować w pełni to zadanie. 

 

 Elżbieta Malik poinformowała, że radni klubu nie są przeciwni realizacji tego zadania  

jednakże do tej pory nie  przedstawiono w tej sprawie żadnych konkretów popartych 

solidnymi kalkulacjami i analizami finansowymi. Zaznaczyła, że radni mają za mało 

wiarygodnych danych i będzie składała wniosek o przeprowadzenie analizy finansowej w 

kwestii budowy własnej oczyszczalni ścieków i wnioskowała o wyłączenie z projektu 

uchwały kwoty 62 tyś. zł na dokumentację oczyszczalni. 

  

 

Przewodnicząca  poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek: 

1) Wniosek o wycofanie w budżecie kwoty na opracowanie dokumentacji na 

oczyszczalnię ścieków  

„ Za” głosowało  

„ Przeciw” 1 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

 Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały z 

uwzględnienie wniosków . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.50.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała 

na lata 2015-2028  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Komisja Oświaty… wnioskowała o wycofanie   środków na budowę własnej 

oczyszczalni ścieków. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek: 

 

„ Za” głosowało 4  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  1 

 

 Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały z 

uwzględnieniem wniosku. 

„ Za” głosowało 4 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  1 

Projekt uchwały Nr VII.51.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-6/ 

Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Biała na 2015 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  



Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.52.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-7/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Biała  przedstawiła Inspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota.  

 

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.53.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-8/ 

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Biała;  

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska.  

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.54.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-9/ 

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Biała przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska.  

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.55.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 .  

 

Ad 8-10/ 

Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia o sprostowanie błędu pisarskiego w 

uchwale Rady Miejskiej w Białej   z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy 



Biała na 2015 r. przedstawiła Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej w Białej Gabriela 

Prokopowicz.  

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.56.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-11/ 

Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r. przedstawiła Inspektor ds. Obsługi Rady 

Miejskiej w Białej Gabriela Prokopowicz.  

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.57.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

  

 

Ad 8-12/ 

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII.58.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

Ad 9/ 

Informację na temat działalności Zespołów Szkolno –Przedszkolnych w Gminie Biała 

w  zakresie 6 latki w szkole – temat wynikający z Ramowego planu pracy Komisji Oświaty… 

Został Przedstawiony przez Dyrektorów Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Białej i 

Łączniku oraz Podinspektora ds. Oświaty Jadwigę Małota oraz nauczycieli  realizujących 

nauczanie początkowe. 

Po dyskusji stwierdzono , że szkoły w Gminie Biała  są przygotowane na przyjęcie 

sześciolatków.   

 

Ad 10/ 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Maria Moszczeńska zwróciła się z zapytaniem czy jest możliwość przywrócenia 

korzystania ze stołówki szkolnej dla osób starszych zamieszkałych w Łączniku. 



 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Janusz Siano poinformował, że obecnie 

przepisy prawne mocno komplikują wydawanie obiadów dla osób z zewnątrz/ Rozp. Min. 

Finansów z 2014 / . Według przepisów wydawanie obiadów wiąże się z zakupem kas 

fiskalnych. 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 11/ 

 

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji. 

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Komisji 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Elżbieta Malik 

 

 

 

 


