
Protokół  Nr 5/2015 

z wspólnego posiedzenia  

Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej 

odbytego  w dniu 8 czerwca  2015 r. 

 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca  Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer, która stwierdziła, że w 

posiedzeniu komisji   uczestniczą wszyscy jej członkowie tj. 15 członków. Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli Burmistrz Białej  

 

Ad 2/ 

 

Przewodnicząca  przedstawiła  porządek obrad posiedzenia: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Rozpatrzenie   sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy  za 2014r. wraz 

z opinią RIO  w Opolu  /druk Nr 1 został przekazany w terminie wcześniejszym/ 

5. Rozpatrzenie   sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2014r, / druk Nr 2 został 

przekazany w terminie wcześniejszym / 

6. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Biała za 2014 r. / druk Nr 3 / 

2) udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Białej za  2014 r.  / druk Nr 4/ 

3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury        

w Białej / druk Nr 5/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; / druk Nr 6/ 

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na realizację zadania             

„ Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach” / druk Nr 7/ 

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

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

Biała na lata 2015-2028;/ druk Nr 9/ 

8) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których 

powstają odpady komunalne; / druk Nr 10/ 

9) powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników; / druk Nr 11/ 

10) przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich na 

warunkach członka zwyczajnego; / druk Nr 12/  

11) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu         

w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  „ Rozwój miast poprzez 

wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 

współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego „ 

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. / druk Nr 13/ 



7. Informacja o stanie zabytków na terenie gminy Biała z uwzględnieniem Planu Ochrony nad 

zabytkami / temat wynikający z planu pracy Komisji Oświaty – druk Nr  14 / 

8. Informacja o zasobach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Biała  w tym informacja w 

sprawie przydzielania mieszkań  z zasobów komunalnych./ temat wynikający z planu pracy 

Komisji  Gospodarczej – druk Nr 15 / 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie.        

 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.  

 

Ad 3/ 

Protokoły z obrad poprzednich posiedzeń komisji  w  miesiącu  kwietniu br.  zostały 

przyjęty bez uwag  jednogłośnie. 

 

 

Ad 4 / 

 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2014r. wraz z opinią 

RIO w Opolu  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

 Komisje  po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęły bez uwag i 

zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r. stwierdzając, że gospodarka finansowa 

przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Członkowie komisji do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli 

uwag. 

 

Ad 5 /  

 

  Sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2014r, przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie to  stanowi załącznik do protokołu. 

 Komisje  po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęły bez uwag i 

zastrzeżeń powyższe  sprawozdanie.  

Członkowie komisji do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag. 

 

 

Ad 8-1/ 

 Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk  poinformowała, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy 

o finansach publicznych rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 

czerwca roku następującego po roku budżetowym. Uchwała ta z formalno-prawnego punktu 

musi zostać podjęta przed uchwałą w przedmiocie absolutorium wobec powyższego 

przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2014r.  

  Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.  

„Za" głosowało 15 członków  

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

 



Projekt uchwały Nr NR VIII.60.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy 

Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2014r. został zaopiniowany 

pozytywnie. 

 

Ad 8-2 /  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska   przedstawiła  uchwałę Nr 2/2015 

podjętą przez Komisję Rewizyjną w dnia 8 maja  2014r. w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2014r. wraz z szerokim 

uzasadnieniem. Uchwała ta pozytywnie  opiniuje  przedłożone sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem 

do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2014 rok.  Uchwała 

Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił uchwałę Nr 222/2015 z dnia 21 

maja 2015r.  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniująca wniosek  

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2014 rok. 

Uchwała  ta stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  po zapoznaniu się z :  

- sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2014 

- sprawozdaniem finansowym 

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

- informacją o stanie mienia komunalnego  

- stanowiskiem komisji rewizyjnej 

przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 2014 rok  

 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.  

„Za" głosowało 15 członków  

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

Wobec powyższego głosowania  projekt uchwały Nr VIII.61.2015 w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Białej za 2014 rok  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-3/ 

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Centrum Kultury  przedstawił Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej Rafał 

Magosz.  Poinformowała, że   obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania 

przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z: 

- bilansu, 

- rachunku zysków i strat, 

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości). 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 



Następnie Przewodnicząca odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr VIII. 62.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-4/ 

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że w związku z 

oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji na termomodernizację obiektów szkolnych w kwocie 112.000 zł proponuje się aby 

zmniejszyć przychody z tytułu kredytu planowane do zaciągnięcia w 2015 r. Ponadto 

niewykorzystane zostaną wszystkie środki na obsługę długu co powiązane jest m.in. ze 

zmniejszeniem kwoty kredytu, jak i utrzymującym się niskim oprocentowanie tj. stawki 

WIBOR. 

Mając powyższe na uwadze proponuje się zmniejszenie kwoty kredytu o 150.000 zł, 

odpowiednie zmiany dokonane zostały WPF gminy Biała na lata 2015-2028 i w zmianach do 

budżetu. Zmianie ulega również przedkładana uchwała co doprecyzowuje zgodność w/w katów 

prawnych 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr VIII.63.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 
 

Ad 8 -5/ 
 

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na 

realizację zadania    „ Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach” przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zadanie pn.„Odwodnienie pobocza drogi 

powiatowej w Olbrachcicach” planowane było już do realizacji wroku ubiegłym. Jednak ze 

względu na brak środków finansowych powiat nie zrealizował tego zadania. Rozmowy w 

powyższej sprawie powróciły w bieżącym roku, starostwo zaproponowało realizację zadania 

przy udziale środków gminy w wysokości 50% łącznych nakładów. Wycena zadania została 

dokonana na kwotę 98.000 zł. Ostatecznie po rozmowach skierowano do powiatu pismo w 

sprawie wypowiedzenia się o realizacji zadania, sprawa rozpatrywana będzie na posiedzeniu 

zarządu i przedstawiona zostanie radzie powiatu w m-cu czerwcu. W związku z tym, iż kolejna 

sesja w gminie Biała będzie w m-cu sierpniu propozycja pomocy finansowej na realizację tego 

zadania przedstawiona została na tej sesji. W uchwale doprecyzowano zapis, że udział gminy 

Biała będzie stanowił 50% kosztów poniesionych przez Starostwo na to zadanie. 



W zmianach do WPF gminy Biała oraz w zmianach do budżetu gminy na rok 2015 

wprowadzone zostały w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne 

powiatowe zarezerwowane zostały środki finansowe w wysokości 49 000,00 zł na ten cel. 

Warunkiem przystąpienia do wspólnego realizowania zadania na drodze powiatowej jest 

zawarcie umowy o współfinansowanie. Dokument ten zawierany jest miedzy zarządcą drogi i 

jednostką współfinansującą, to jest – w tym przypadku – Zarządem Powiatu Prudnickiego i 

Burmistrzem Białej. 

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. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr VIII.64.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8 -6/ 

 

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

Gminy Klaudia Kopczyk .  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr VIII.65.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8 -7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028; przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk .  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 radnych 

„przeciw" nie było 



„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr VIII.66.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

Ad 8 -8/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których 

powstają odpady komunalne przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że w marcu 2015 roku Rada 

Miejska w Białej podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wskazała 

uchwałą nr 8/15/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 kwietnia 

2015 roku nieistotne naruszenie prawa w zakresie oświadczenia składającego deklarację o 

przetwarzaniu danych osobowych tj. "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 101/2002 poz. 926)". 

W związku z uchwałą RIO zachodzi konieczności usunięcia w/w formuły z części G wzoru 

deklaracji . Pozostała część deklaracji i oświadczeń pozostaje bez zmian. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr VIII.67.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-9/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały . Poinformowała, że  na podstawie art. 163 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają 

się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego , w którym upływa kadencja 

dotychczasowych ławników. 

W Gminie Biała wybieranych będzie 2 ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku. Liczbę 

wybieranych ławników na kadencję 2016 -2019 ustaliło Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu. 

Informacja w tym zakresie została Radzie Miejskiej przekazana pismem Prezesa Sądu 

Okręgowego w Oplu z dnia 11 maja 2015r. 

Przed przystąpieniem do wyborów ławników rada gminy powołuje zespół opiniujący ławników, 

który przedstawi na sesji rady swoją opinie o zgłoszonych kandydatach, w szczególności            

w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

Do składu zespołu z ramienia Urzędu proponuje się Sekretarza Gminy . Ponadto proponuje się 

aby kolejne kandydatury zostały określone przez poszczególne komisje rady. 



Zgodnie z powyższym przedstawia się projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do 

opiniowania kandydatów na ławników. 

 Przewodniczący  komisji  przedstawili  kandydatury z poszczególnych Komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Białej  i tak: Maria Moszczeńska – Komisja Oświaty, Joanna Słowińska – 

Komisja Gospodarcza i Adrian Harnys – Komisja Rolnictwa.  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr VIII.68.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-10 / 

 

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Partnerstwo 

Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego przedstawił Burmistrz Białej 

Edward Plicko. Poinformował, że Gmina Biała na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr 

VII.59.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 

Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego z dniem 1 lipca 2015 r., czyli od 

daty, od której zaczyna się okres przygotowawczy w LGD. Już po podjęciu tej uchwały, w       

dn. 6 maja 2015 r., podczas spotkania członków opolskich lokalnych grup działania 

pozyskaliśmy nieoficjalną informację, że zarządy LGD muszą złożyć wraz z ostatnim 

wnioskiem o płatność wniosek o wsparcie przygotowawcze wraz z uchwałami gmin 

wchodzących w skład danego LGD. Data 1 lipca 2015 r. zapisana ww. uchwale była więc 

nieaktualna. Po uzgodnieniach ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Borów Niemodlińskich 

przyjęliśmy za najbezpieczniejszą datę 15 czerwca 2015 r. i taki też termin wprowadzamy do 

nowej uchwały, uchylając poprzednią. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr VIII.69.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-11/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji 

wspólnego projektu   w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  „ Rozwój miast 

poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 

współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego „ współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

Poinformowała, że Gmina Biała przystąpiła w roku 2013 do Partnerstwa Nyskiego 2020 



będącego wspólnym projektem gmin i powiatów w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. Partnerstwo to, w ubiegłym roku rozpoczęło realizację umowy o dofinansowanie, 

tj. opracowywanie czterech dokumentów strategicznych: strategii rozwoju, strategii rozwoju 

transportu, strategii rynku pracy oraz strategii rozwoju społecznego. 

W związku z powstaniem wydatków niekwalifikowanych wynikających z nałożenia korekty na 

wydatki ponoszone w ramach realizacji zamówienia publicznego na Podmiot odpowiedzialny za 

opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" 

w wysokości 25% wartości umowy, tj. 40.454,01 zł, nastąpiła regulacja poziomu kosztów 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu, dlatego też u każdego z Partnerów, w tym 

Gminy Biała, nastąpi wzrost wkładu własnego z kwoty 23.557,33 zł na 25.936,97 zł. 

Niniejsza zmiana nie ma wpływu na szacunkową wartość projektu oraz harmonogram płatności 

przedmiotowego projektu. 

 Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr VIII.70.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 
 

Ad 9 / 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radny Damian Tarnowski  wnioskował o wystąpienie do Starostwa Powiatowego o wyrażenie 

zgody na przycięcie gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi powiatowej w Laskowcu . Przycięcie  

drzew zostanie wykonane we własnym zakresie. 

Radna Gabriela Neugebauer   wnioskowała o naprawę ubytków na poboczach na drodze 

wojewódzkie Nr W 407 relacji Łącznik - Korfantów.  

 

Radny Leonard Peszel zam. wnioskował o wykoszenie poboczy przy drodze powiatowej 

relacji Biała – Śmicz. 

 

Radna Lidia Cziomer zam.  Radostynia 61 wnioskowała o załatanie ubytków na odcinku 

drogi  powiatowej Nr 1256 O   w miejscowości Ligota Bialska w szczególności od skrzyżowania 

dróg powiatowych w kierunku budynku byłej szkoły, a obecnie świetlicy wiejskiej.  

 

Burmistrz Białej Edward Plicko przedstawił radnym informację dotyczącą spotkania w Ustroniu 

w sprawie oczyszczalni ścieków. 

Poinformował, że została przez Pana Bożka przygotowany projekt  umowa trójstronnej, która 

jego zdaniem zawiera pewne niejasności , które mają być w środę po sesji przeanalizowane 

przez prawnika. Przedstawił wszystkim obecnym projekt tej umowy stwierdzając , że jest to 

umowa strategiczna i powinni być z nią radni zapoznani.  

 

Radny Robert Roden zabierając głos poinformował, że powstały karygodne błędy negocjacyjne, 

nie znaliśmy umów przedwstępnych. Jego zdaniem najpierw była potrzeba podpisania umowy , 

a później małymi kroczkami prowadzić negocjacje. Uznał, że nie można było powiedzieć po 

zakończeniu budowy oczyszczalni ścieków przez ustroniankę, że teraz gmina planuje budowę 

swojej własnej oczyszczalni.  

  



Radny Alfred Krupa zwróciła się z zapytaniem czy radni mogą zapoznać się z wcześniejszymi 

zawartymi umowami między Gminą czy WiK w Białej a Ustronianką / 

 

Burmistrz Białej poinformował, że umowy te są bardzo lakoniczne.  

  Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że w umowie zawartej w 2013 pomiędzy 

WiK w Białej a Ustronianką jest zapis , że umowa jest zawarta na czas nieokreślony, ale nie 

zawiera ta umowa stawek cen, tylko ilość odbieranych ścieków. 

 Następnie poinformował radnych , że po spotkaniu tym wystąpił do Właściciela Ustronianki  

Pana Bożka z pismem w sprawie negocjacji ceny ścieków. Odczytał również pismo jakie 

otrzymał w odpowiedzi. 

 

 

Ad 10/ 

 

Przewodnicząca posiedzenia Gabriela Neugebauer zamknęła wspólne posiedzenie Stałych  

Kkomisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

Protokołowała                                                                                    Przewodnicząca posiedzenia 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                              Gabriela Neugebauer 

 

 

 

 
 


