
Protokół nr 5/2011 

z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu 2 sierpnia 2011r 
 

 

              

 

                  Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer, która stwierdziła, że w 

posiedzeniu uczestniczy 11 radnych. Nieobecnych 3 radnych, w tym 1  usprawiedliwiony. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu. 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad komisji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 

4. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki  i rekreacji 

w mieście i gminie Biała za okres od 1 stycznia do czerwca br. 

5. Informacja o działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2010r 

6. 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 3/ 

2) przyjęcie Planu Rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Gminy Biała na lata 2012 – 2014, / druk Nr 4/ 

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

Biała na lata 2011 – 2027, / druk Nr 5/ 

4) zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok, / druk Nr 6/ 

5) udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „ Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, 

Prudnik i Biała’’  w Banku Spółdzielczym w Prudniku, / druk Nr 7/ 

6) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładu na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

oraz wskazanie organu do tego uprawnionego, / druk Nr 8/ 

7) w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Białej, ul. 

Tysiąclecia Nr 16 / druk Nr 9/ 

8) w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Łączniku, ul. 

Fabryczna 4a, / druk Nr 10/ 

9) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała, / druk 

Nr 11/ 

10) w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników, / druk Nr 12 

11) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej, / druk 

Nr 13/ 

12) w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 maja 

2011r dotyczącej działalności Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej, 

/ druk Nr 14/ 

13) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, / druk Nr 15/ 



14) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu stanowiących mienie Gminy 

Biała 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie. 
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Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 

 

Ad 3/ 

             Protokół z obrad z poprzedniego posiedzenia odbytego w dniu 26 maja 2011r, został 

przyjęty bez uwag i zapytań, jednogłośnie. 

 

Ad 4/  

             Obecni radni na posiedzeniu nie wnieśli żądnych uwag i zastrzeżeń do informacji o 

stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście i 

gminie Biała. 

Radni w drodze głosowania  zatwierdzili jednogłośnie w/w informację. 

 

Ad 5/  

             Informacja o działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej za 2010 rok 

została przyjęta bez żadnych uwag i w drodze głosowania zatwierdzona jednogłośnie. 

        

               Radna Gabriela Neugebauer zgłosiła naprawę zaworu wodociągowego  

znajdującego się naprzeciwko swojej posesji. 

   

                Radny Leon Peszel zwrócił się z zapytaniem do kogo należy naprawa 

uszkodzonych hydrantów na wsi. 

    

                 Prezes Wodociągów i Kanalizacji Władysław Podróżny  odpowiedział, że należy 

zgłaszać do nas uszkodzone hydranty na wsi i my dokonujemy ich napraw lub wymiany jeżeli 

zachodzi potrzeba. 

Zawór wodociągowy we wsi Pogórze zostanie naprawiony. 

 

Ad 6-1/ 

               Projekt uchwały o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie  ścieków na terenie miasta i gminy Biała przedstawił Burmistrz Gminy 

Arnold Hindera. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

                Radny Joachim Kosz  zwrócił się o wyjaśnienie czy w projekcie w/w uchwały są 

przewidziane ulgi. 

  

                  Burmistrz Arnold Hindera wyjaśnił, że nie są przewidziane żadne ulgi w taryfach 

zaopatrzenia w wodę. 

 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli oprócz w/w wyjaśnienia,  żadnych 

innych uwag. Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw’’ nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.81.2011r został zaopiniowany pozytywnie.  
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Ad 6-2/ 

               Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy 

Biała na lata 2012 – 2014 przedstawił Prezes Wodociągów i Kanalizacji Władysław 

Podróżny. Do przedstawionego planu nie wniesiono żadnych uwag oraz nie było pytań. 

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za’’ głosowało 11 radnych 

„ Przeciw’’ nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.82.2011r został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-3/  

             Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2011 – 2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca poddała projekt uchwały 

pod głosowanie. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było. 

Projekt uchwały Nr VI.83.2011r został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-4/ 

              Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok przedstawiła 

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

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.84.2011r został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Przed przedstawieniem uchwały o udzieleniu poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów 

Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” Radny Kosz Joachim zadał pytanie czy nie 

powinna być przedstawiona wcześniej przed uchwałą o zmianach w budżecie. 

 

Pani Skarbnik Kopczyk Klaudia poinformowała, że pierwsza powinna być uchwała w sprawie 

zmian w budżecie, a następnie uchwała o udzieleniu poręczeniu kredytu. 

 

Ad 6-5/ 

              Projekt uchwały o udzielenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „ Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, 

Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku przedstawiła Klaudia Kopczyk  - 

Skarbnik Gminy. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. Radni do przedstawionej uchwały nie 

wnieśli uwag. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.85.2011r został zaopiniowany pozytywnie. 
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Ad 6-6/ 

               Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu umarzania, odraczania lub rozkładu na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających gminie Biała  i jej jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazanie organu do tego uprawnionego przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. Radni do przedstawionej uchwały nie 

wnieśli uwag. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.86.2011r został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-7/  

               Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w 

Białej ul. Tysiąclecia Nr 16 szczegółowo przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

        

Radny Joachim Kosz zwrócił się z zapytaniem do Pani Burmistrz Marii Tomala czy dyskusja 

będzie odbywała się na dwa statuty razem, czy osobno na każdy statut. 

 

Pani Maria Tomala Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że dyskusja powinna się odbywać na 

każdy statut osobno. 

 

Radny Robert Roden zwrócił się z zapytaniem, czy przedstawione statuty były zaopiniowane 

przez Kuratorium Oświaty. 

 

Pani Maria Tomala Zastępca Burmistrza poinformowała, że statuty zostały zaopiniowane 

przez Kuratorium Oświaty z małymi poprawkami. 

W związku z tym, że nie było żadnych pytań, Przewodnicząca poddała pod głosowanie 

projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.87.2011r został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-8/ 

            Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w 

Łączniku, ul. Fabryczna 4a szczegółowo przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. Radni do przedstawionej uchwały nie 

wnieśli uwag. Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.88.2011r został zaopiniowany pozytywnie. 
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Ad 6-9/ 

             Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Biała przedstawił   Norbert Ofiera – pracownik Urzędu Miejskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. Radni do przedstawionej uchwały nie 

wnieśli uwag. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.89.2011r został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Radna Gabriela Neugebauer zapytała się czy były przeprowadzone kontrole na terenie gminy, 

pod względem posiadania pojemników na śmieci. 

 

Pan Ofiera Norbet poinformował, że kontrole zostały przeprowadzone  na terenie całej gminy. 

 

Ad 6-10/ 

                 Projekt uchwały w sprawie powołania  zespołu do opiniowania kandydatur na 

ławników przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Poinformowała, że z Urzędu wchodzi w skład komisji, radny Kosz Joachim podał następujące 

kandydatury do składu, radna  Cziomer Lidia, Ewa Kontny oraz po złożeniu ślubowania radna 

Elżbieta Malik 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. Radni do przedstawionej uchwały nie 

wnieśli uwag. Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się nie było 

Projekt uchwały Nr VI.90.2011r został zaopiniowany pozytywnie 

 

Ad 6-11/ 

                Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w 

Białej przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. Radni do przedstawionej uchwały nie wnieśli uwag. Przewodnicząca poddała pod 

głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się”  nie było 

Projekt uchwały Nr VI.91.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-12/ 

                Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi z dnia 30 maja 

2011r dotyczącej działalności Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

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

powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.92.2011r został zaopiniowany pozytywnie. 
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Ad 6-13/ 

                Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przedstawiła 

Dorota Małek – pracownik Urzędu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr VI.93.2011 został zaopiniowany pozytywnie 

 

Ad 6-14/ 

                 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu 

stanowiących mienie Gminy Biała przedstawiła Dorota Małek – pracownik Urzędu. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu. Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego 

projektu uchwały. Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 

uchwały. 

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się” nie było 

Projekt uchwały Nr  VI.94.2011 został zaopiniowany pozytywie 

 

Ad 7/ 

 

 Radny Ryszard Hanko zwrócił się z zapytaniem, czy umowy dzierżawy będą na tych samych 

zasadach jak dotychczas. 

 

Pani Dorota Małek odpowiedziała, że Burmistrz zarządzeniem ustala wysokość stawek 

czynszowych. 

 

 

Ad 8/ 

           Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer, która przewodniczyła w 

prowadzeniu obrad posiedzenia zamknęła posiedzenie komisji. 

 

 

 

 Protokołowała                                                                                        Przewodnicząca 

Teresa  Chawarska                                                                                  Komisji Gospodarczej 

                                                                                                                Gabriela  Neugebauer 

 

     


