
Protokół nr 6/2011 

z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej  

odbytego  w dniu 2września  2011r. 

 

 

  Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej  otworzyła Przewodnicząca 

Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer,  która stwierdziła , że w posiedzeniu  uczestniczy 14 

jej członków. Nieobecna usprawiedliwiona radna Elżbieta Malik.   Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu. Następnie powitała  wszystkich zebranych na posiedzeniu.  Lista obecności 

w załączeniu do protokołu.  

 

Przewodnicząca przedstawiła  porządek obrad sesji : 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Przedstawienie  informacji Burmistrza Białej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała  i o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  / druk Nr 1/ 

-  zaopiniowanie projektu uchwały w w/w sprawie./ druk Nr 1a/ 

5.   Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie Biała do roku  

      szkolnego 2011-2012, oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 / druk Nr 2    

      informacja zostanie przesłana w terminie późniejszym / 

6. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

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

2011-2027, / druk Nr 3 / 

2)  zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok, / druk Nr 4 zostanie przedstawiony na posiedzeniu 

komisji / 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 5/ 

4)  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała / druk Nr 6/ 

5)  zmiany Statutu Gminy Biała / druk Nr 7/ 

6) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 

dzień 9 października 2011r./ druk Nr 8/ 

7) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej / druk Nr 

9/ 

8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu 

mieszkalnego na rzecz najemcy, / druk Nr 10/  

9) wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu / druk Nr 11/ 

7. Informacja na temat realizacji zadań gminy w zakresie ochrony pożarowej, w tym kosztów 

funkcjonowania OSP z informacją dotyczącą analizy wypłat ekwiwalentów członkom OSP za udział w 

działaniach ratowniczych i szkoleniowych za I półrocze 2011/  druk Nr 12 temat wynikający z 

ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej/ 

8. Informacja o działalności Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Białej , problemy i plany związane ze 

stanem rowów melioracyjnych. /druk Nr 13 temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji 

Rolnictwa.../ 

9. Informacja o  stanie  leśnictwa w Gminie Biała   - wyjazd do lasu -  Chrzelice Barz Bór. 

10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie.   

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera  zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 25 sierpnia 2011 r. złożonej przez Radcę Prawnego Pana 

Norberta Klimas, jako pełnomocnika Pana Adriana Harnysa zam. Browiniec Polski  na uchwałę  

XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec 

Polski – Rostkowice- Wilków.  

  
 



Członkowie komisji  w głosowaniu jednogłośnie przyjęli wniosek o wprowadzenie do   porządku 

obrad w/w projektu uchwały . 

 

 Porządek został przyjęty wraz z wprowadzonymi zmianami. 

 

 

Ad 3/ 

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

przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4/  

 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.   

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Członkowie  po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęli bez uwag i 

zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. stwierdzając, że gospodarka 

finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Członkowie  do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag i w 

drodze głosowania  zatwierdzili projekt uchwały w sprawie przyjęcia w/w sprawozdania  

jednogłośnie.  

 

Ad 5/  

 

Informację  o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie Biała do roku  szkolnego 2011-2012, oraz o 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera .  

Powyższa informacja została przyjęta.  

 

Ad 6-1/ 
 

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

Gminy Biała na lata 2011-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  
Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 członków  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały  Nr VII .95.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 6-2/  

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

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

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 członków  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .96.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 



Ad 6-3/  

 Przewodnicząca  oddała głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która przedstawiła 

projekt uchwały o zmianie uchwały  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Poinformowała, że zmiana uchwały wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego na 

zadanie pn. Budowa dróg gminnych publicznych ulic (Kochanowskiego, Eichendorfa, Asnyka i 

Św. Kamila) w Białej w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach”. 

W związku z powyższym dokonana będzie korekta budżetu: 

1) zmniejszone zostaną łączne wydatki o kwotę 278.453 zł. 

2) zmniejszone zostaną przychody (kredyt) o kwotę 400.000 zł. 

Dochody z tytułu dofinansowania (dotacja z budżetu) może być dokonana po otrzymaniu 

dyspozycji Wojewody. Równocześnie o tą kwotę zostaną pomniejszone wydatki. 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

 „za" głosowało 14 członków  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Projekt chwały  Nr V.97.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  został 

zaopiniowany pozytywnie . 

 

Ad 6 – 4 /  

 Projekt uchwały w sprawie  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała przedstawiła podinspektor ds. 

promocji gminy Maria Pryszcz. Poinformowała, że nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2010r. Nr 234, poz. 1536) nałożyła na 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Ustawa o 

działalności pożytku publicznego definiuje inicjatywę lokalną, jako formę współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego 

na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy gminy Biała bezpośrednio, bądź za pośrednictwem 

organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, mogą złożyć 

wniosek o realizację zadnia publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której 

mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zakres inicjatywy lokalnej określa art.19b ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwalenie niniejszej uchwały uważa się za 

zasadne, gdyż będzie miało ogromny wpływ na ustalenie przejrzystych reguł współpracy 

mieszkańców oraz Urzędu Miejskiego w Białej. 

Niniejsza uchwała została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w formie pisemnego wyrażenia opinii poprzez przesłanie projektu 

uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała. W takcie konsultacji wpłynęła 

jedna negatywna opinia dotycząca projektu w/w uchwały od Stowarzyszenia Odnowy Wsi w 

Łączniku. Opinia ta jednak nie zawierała sprecyzowanych uwag ani 

propozycji. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Radna Maria Moszczeńska stwierdziła, że zawarte w projekcie uchwały kryteria oceny wniosków 

są zbyt szczegółowe i niespójne . Wnioskowała o dopracowanie kryteriów  do sesji.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały .  



„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  2 radnych  

 

Jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu 

Projekt  uchwały  Nr VII .98.2011 został  zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad  6-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała przedstawił Burmistrz Białej .  

Poinformował, że załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Biała określa jednostki organizacyjne jakie 

funkcjonują na terenie naszej gminy. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie organizacji 

placówek oświatowych w gminie zachodzi konieczność zaktualizowania w Statucie wykazu 

jednostek organizacyjnych , które zostały utworzone na terenie naszej gminy. 

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

Przewodnicząca  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr VII .99.2011 został  zaopiniowany pozytywnie.  

 

 

Ad 6-6/ 

 

 Projekt uchwały utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP 

zarządzonych na dzień 9 października 2011r. przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

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

Przewodnicząca poddała  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt chwały  Nr VII .100.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 6-7/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i pracowników Urzędu 

Miejskiego w Białej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek  
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

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

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt chwały  Nr VII .101.2011 został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Ad 6- 8/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przedstawiła Inspektor ds. 

Gospodarki Nieruchomościami Dorota Małek.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

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

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały .  



„ Za” głosowało 14 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt  uchwały Nr VII .102.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-9/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

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

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .103.2011 został zaopiniowany pozytywnie . 

 

Ad 6-10/. 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie przekazania skargi z dnia 25 sierpnia 2011 roku, 

złożonej przez Radcę Prawnego Pana....*, jako pełnomocnik Pana ...* zam. ...*, na uchwałę nr 

XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

Browiniec Polski - Rostkowice - Wilków  przedstawił Radca Prawny Tadeusz Chrobak  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

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

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .104.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-11/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu 

czynszu przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk  
 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

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

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .105.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 7/ 
  Informacje  na temat realizacji zadań gminy w zakresie ochrony pożarowej, w tym kosztów 

funkcjonowania OSP z informacją dotyczącą analizy wypłat ekwiwalentów członkom OSP za udział w 

działaniach ratowniczych i szkoleniowych za I półrocze 2011/   temat wynikający z ramowego planu pracy 

Komisji Gospodarczej/ przedstawił Inspektor ds. Ochrony p-poż Artur Sztechmiler.  

Informacja została przyjęta.  

 

 

 

 



Ad 8/ 

 Informacja o działalności Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Białej , problemy i plany związane 

ze stanem rowów melioracyjnych. / druk Nr 13 temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji 

Rolnictwa.../przedstawił Inspektor ds. Ochrony Środowiska Norbert Ofiera. 

Informacja został przyjęta.  

 

Ad 9/ 

 Informacja o  stanie  leśnictwa w Gminie Biała   - wyjazd do lasu -  Chrzelice Barz Bór. 

Informacja została przedstawiona przez przedstawicieli Nadleśnictwa Pr.ószków .  

 

Ad 10/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała: 

 wydzielenie pomieszczenia w budynku byłej szkoły w Pogórzu na bibliotekę polsko – 

niemiecką. Obecnie cały księgozbiór znajduje się w pomieszczeniach klubu sportowego w 

Pogórzu i prywatnym budynku, co uniemożliwia korzystanie z księgozbioru,  

  o udrożnienie rowu gminnego w miejscowości Pogórze  od posesji Deszczka Gerard do 

jego ujścia. 

  wnioskowała  o ustawienie lustra przy Posesji  Nr 156  poprawiającego widoczność 

pojazdów nadjeżdżających od strony  Łącznika 

 wnioskowała o rozważenie usunięcia znaku zakazu skrętu w lewo w miejscowości Pogórze  

na skrzyżowaniu drogi powiatowej relacji Biała – Sowin i wojewódzkiej Łącznik – 

Korfantów. Ustawienie tegoż znaku utrudnia obecnie wjazd na skrzyżowanie,  szczególnie 

rolnikom z sprzętem rolniczym gdyż jest utrudniona widoczność 

Radny Ryszard Hanko  złożył wniosek  o przesunięcie znaku  informacyjnego   -  koniec obszaru   

zabudowań    przy  wyjeździe z Białej w kierunku Opola.   

Radna Lidia Cziomer   - wnioskował o uporządkowanie wysypiska śmieci usytuowanego między 

miejscowościami Radostynia – Ligota .  

Przewodniczący Rady Robert Roden zwrócił się z zapytaniem na jakich zasadach jest ustalane 

wynagrodzenie Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacja w  Białej? 

 

Burmistrz Arnold Hindera wyjaśnił, że  wynagrodzenie prezesa spółki naliczane jest % od wyniku 

spółki.  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 11/  

 

Przewodnicząca  Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer, która przewodniczyła w 

prowadzeniu obrad posiedzenia zamknęła  posiedzenie komisji.  

 

 

                 Protokołowała                                                                Przewodnicząca 

           Komisji Gospodarczej  

           Gabriela Prokopowicz                                                                        Gabriela Neugebauer 

  


