
Protokół Nr 4/2015  

z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej  

odbytego  w dniu 27 kwietnia  2015 r. 

 

 

Posiedzenie komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Gabriela Neugebauer, 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 z wykonania remontów i inwestycji dróg gminnych za 2014 r. / temat 

wynikający z  ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej – 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 posiedzenia wspólnych Komisji  odbytej w dniu 27 marca  2015r. został 

przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 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.  

Robert Roden zwrócił się z zapytaniem z czego wynika obowiązek wprowadzenia 

opłaty abonamentowej? 

Prezes Spółki WiK w Białej – opłatę abonamentową wprowadza się  ze względu na 

utrzymanie wodomierzy i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

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.  



Robert Roden zwrócił uwagę, że wprowadzając do realizacji zadanie oczyszczalni 

ścieków nie mamy montażu finansowego, i czy będzie to kosztem innych zadań czy też 

przesunięcie innych zadań w czasie? 

Prezes Spółki WiK w Białej Władysław Podróżny poinformował, jeżeli zadanie to 

będzie realizowane to jako spółka jest możliwość zabezpieczenia finansowego w BOŚ 

poprzez pożyczki inwestycyjne i płatnicze. 

Robert Roden zwrócił również uwagę , że zawsze było przy realizacji inwestycji pełne 

zabezpieczenie finansowe , a obecnie na oczyszczalnię mamy tylko 1mln. zł.  

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk  udzielając odpowiedzi wyjaśniła, że zabezpieczmy 

tylko wkład własny a beneficjentem będzie Spółka WiK. 

 

Robert Roden wnioskowała o przygotowanie do sesji montażu finansowego.   

 

Robert Roden ustosunkowując się do dofinansowania do organizatora dożynek kwoty 

30 tyś. zł. Jest posunięciem trochę niebezpiecznym, gdyż w przyszłości każde sołectwo 

organizując dożynki będzie żądało tak wysokiego dofinasowania. Uznał, że tak wysokie 

dofinansowanie jest rozrzutnością w tak trudnych czasach finansowych. 

 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 2  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  3 

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. Zaznaczyła ,że w chwili 

obecnej nie widzi innej możliwości przy montażu finansowym jak przesunięcie zadania 

Szynowice na lata 2018-2019  

 

  Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  

„ Za” głosowało 2 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  3 

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/ 

Informacja z wykonania remontów i inwestycji dróg gminnych za 2014 r. / temat wynikający 

z  ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej / została przyjęta. 

 

Ad 10/ 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Gabriela Neugebauer wnioskowała w imieniu mieszkańców Pogórza przy nowych 

rozdaniach środków unijnych wystąpić z wnioskiem o dokończenie prac na boisku 

sportowym w Pogórzu – dokończenie ogrodzenia i boiska wielofunkcyjnego.  

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 11/ 

 

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji. 

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Komisji 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Gabriela Neugebauer 

 

 

 



 

 


