
Protokół nr 4/2011 

z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej  

odbytego  w dniu 26 maja   2011r. 

 

 

 

  Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej  otworzyła Przewodnicząca 

Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer,  która stwierdziła , że w posiedzeniu  uczestniczy 11 

jej członków. Nieobecni radna Ewa Kontny, radny Alfred Krupa i radny Ryszard Hanko.  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. Zaopiniowanie  sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy  za 2010r. wraz z 

opinią RIO w Opolu /druk Nr 1 został przesłany w terminie wcześniejszym/ 

5. Zaopiniowanie  sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2010r, / druk Nr 2 został przesłany 

w terminie wcześniejszym / 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010r. / druk Nr 1a/  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 

2010r. / druk Nr 1b/  

8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

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

lata 2011-2025 / druk Nr 3/ 

2) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2010rok / druk Nr 4/ 

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego  / druk Nr 5/ 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Biała na 2011 / druk Nr 6/ 

5) określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru 

podatku od nieruchomości / druk Nr 7/ 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia  poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczanie 

inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla 

inkasentów / druk Nr 8/ 

7) ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez 

Gminę Biała, / druk Nr 9/ 

8) określenia w  sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 

dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych  nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze 

w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla  nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli – pedagoga, logopedy, psychologa  i 

doradcy zawodowego , zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez 

Gminę Biała./ druk Nr 10/ 

9) ustalenia sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Biała / druk Nr 11/ 



10) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Biała  / druk Nr 12/ 

11) utworzenia Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Białej ul. Tysiąclecia  Nr 16 / druk Nr 13/ 

12) utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna 4a /druk Nr 14/ 

13) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 

2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 

podstawowych, oddziałów  przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała.  / druk Nr 15/ 

14) wyrażenia opinii o projekcie uchwały rady powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia 

zespołu opieki Zdrowotnej w Białej polegającej na likwidacji Medycznego Laboratorium 

Diagnostycznego / druk Nr 17/ 

15) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 17/ 

16) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 18/ 

7. Informacja o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego na dzień 15 .05.2011r. / temat z 

ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej  druk Nr 19/ 

8. Informacja w zakresie wykorzystania środków przeznaczonych na poszczególne LZS-y za 

2010 oraz plan na 2011r, / temat z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej druk Nr 20/ 

9. Informacja o zbyciu lokali mieszkalnych i użytkowych w 2010r. / temat z ramowego planu 

pracy Komisji Gospodarczej druk Nr 21/ 

10. Informacja o stanie placów zabaw na terenie Gminy Biała, / temat z ramowego planu pracy 

Komisji  Oświaty... druk Nr 22./ 

11. Informacja o  planie działalności MGOKSTiR w Białej na okres wakacji, / temat z ramowego 

planu pracy Komisji Oświaty... druk nr 23/ 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie.  

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.  

 

Ad 3/ 

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

przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

Ad 4/  

 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2010r. wraz z opinią RIO 

w Opolu  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 2010r. 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  jednogłośnie.  

 

 

Ad 5/ 

Sprawozdanie finansowe  budżetu gminy za 2010r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

  



Członkowie  do przedstawionego sprawozdania finansowego nie wnieśli uwag i w drodze 

głosowania  zatwierdzili  jednogłośnie.  

 

 

Ad 6/ 

 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  

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Obecny  skład Komisji  wynosi 14 członków . W 

głosowaniu udział wzięło 11 członków. 

„Za" głosowało 11 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

 

 Projekt uchwały NR V.63.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010r. został zaopiniowany 

pozytywnie.  

 

 

Ad 7/ 

Następnie Skarbnik Gminy Klaudia  przedstawiła uchwałę Nr 291/2011 z dnia 17 maja 2011 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniująca wniosek  Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2010 rok. Uchwała  ta stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

 „Za" głosowało 11 radnych 

 „ Przeciw „ nie było 

 „Wstrzymujących się " nie było 

Wobec powyższego głosowania przewodnicząca stwierdził, że obecni członkowie komisji  

pozytywnie zaopiniowali projekt  uchwały  Nr V.64.2011 w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 2010 rok 

 

Ad 8- 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 11 członków  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały  Nr V .65.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-2/  



 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 11 członków  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .66.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-3/  

 Przewodnicząca  oddała głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Poinformowała, że zaciąga 

się kredyt w kwocie 1.780.000 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych tj:  

-budowa dróg i chodników na ulicach: Kochanowskiego, Św.Kamila, Eichendorfa, Asnyka – 

1.400.000 zł. 

- budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Śmicz – 100.000 zł. 

- doposażenie kotłowni w szkole podstawowej w Łączniku w bufor grzewczy – 100.000 zł. 

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicach Asnyka i Św.Kamila w Białej – 80.000 

zł. 

- dokapitalizowanie spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej” – 100.000 zł. 

Źródłem pokrycia zobowiązań t tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy oraz 

wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych.  

Spłata kredytu nastąpi w okresie 15  lat, począwszy od roku 2012. 

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

 „za" głosowało 11 członków  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Projekt chwały  Nr V.67.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  został 

zaopiniowany pozytywnie . 

 

Ad 8 – 4 /  

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Biała na 2011 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr V .68.2011 została podjęta. 

 

Ad 8-5/ 



 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  

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

Przewodnicząca  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .69.2011 została  zaopiniowana pozytywnie.  

 

 

Ad 8-6/ 

 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia  poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczanie inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności 

dla inkasentów  

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 11 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt chwały  Nr V .70.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-7/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez 

przedszkola prowadzone przez Gminę Biała przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala  

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 11 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt chwały  Nr V .71.2011 został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Ad 8- 8/ 

 Projekt uchwały w sprawie określenia w  sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i 

wychowawczych dla dyrektorów i wicedyrektorów i innych  nauczycieli pełniących stanowiska 

kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla  nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

wymiarze godzin oraz dla nauczycieli – pedagoga, logopedy, psychologa  i doradcy zawodowego , 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Biała, przedstawiła Z-ca 

Burmistrza Maria Tomala  

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 11 członków  



„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt  uchwały Nr V .72.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-9/ 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Biała przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala  

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 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .73.2011 został zaopiniowany pozytywnie . 

 

Ad 8-10/. 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała  przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala  

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 11 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .74.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-11/ 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Białej ul. 

Tysiąclecia  Nr 16 przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala  

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 11 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .75.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-12/ 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku ul. 

Fabryczna 4a przedstawiła Z-ca Burmistrza Maria Tomala  

 

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 11 członków 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr  V .76.2011 została podjęta. 

 

Ad 8 – 13/ 



 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Białej z 

dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 

podstawowych, oddziałów  przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy Biała przedstawiła Z-ca 

Burmistrza Maria Tomala  

 

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 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt chwały Nr V .77.2011 została zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-14/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały rady powiatu w Prudniku 

w sprawie przekształcenia zespołu opieki Zdrowotnej w Białej polegającej na likwidacji 

Medycznego Laboratorium Diagnostycznego przedstawił Burmistrz  Białej Arnold Hindera.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. 

 

  Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 3 członków  

„ Przeciw”  1 członek 

„ Wstrzymujących się „  5 członków 

Projekt uchwały Nr V .78.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-15/ 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej  

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 11 członków 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr V .79.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-16/ 

Projekt uchwały w  sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej  

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 11 członków  

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt chwały  Nr V .80.2011 została zaopiniowana pozytywnie.  

 

 

Ad 9/ 



 

Wolne wnioski zgłosili: 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Robert Roden przedstawił pismo Zarządu Starostwa 

Powiatowego w Prudniku w sprawie naprawy tablic nazw  miejscowości w języku mniejszości- 

niemieckim.  

 
 

Radny Jan Malek  wnioskował o udrożnienie kanalizacji burzowej na drodze w Prężynie od drogi 

powiatowej w kierunku posesji Lata Rudolf, Jan Maleki dalej . Kanalizacja jest niedrożna z 

powodu załamanych rur i studzienek kanalizacyjnych n, co jest powodem zalewania posesji 

usytuowanych wzdłuż tej drogi.   

 

Radny Jan Malek  złożył wniosek następującej treści: 

związku z zamknięciem przez obecnego właściciela byłego wysypiska śmieci w Prężynie  drogi 

dojazdowej do pól  wnioskuję o odtworzenie drogi , która umożliwi rolnikom dojazd do pól . W 

mapach droga ta istnieje, lecz od wielu lat jest zaorana.   

Gabriela Neugebauer  wnioskowała o ułożenie chodnika w miejscowości Pogórze wzdłuż drogi 

powiatowej.  

Radny Powiatowy Krzysztof Glombitza odpowiadając na zgłoszony wniosek przez radną Gabrielę 

Neugebauer , wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Prudniku w 2012 r. planuje wykonać 

dokumentację na tenże chodnik.  

 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 15/  

Przewodnicząca  Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer, która przewodniczyła w 

prowadzeniu obrad posiedzenia zamknęła  posiedzenie komisji.  

 

 

                 Protokołowała                                                                Przewodnicząca 

           Komisji Gospodarczej  

           Gabriela Prokopowicz                                                                        Gabriela Neugebauer 

  

 

 

 


