
Protokół nr 8/2011 

z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej  

odbytego  w dniu 25 listopada  2011r. 

 

 

  Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej  otworzył Przewodniczący 

Komisji Oświaty Joachim Kosz,  który stwierdził,  że w posiedzeniu  uczestniczy 11 jej członków. 

Nieobecna usprawiedliwiona radna Gabriela Neugebauer,  radni Alfred Krupa,   Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał  wszystkich zebranych na posiedzeniu.  Lista 

obecności w załączeniu do protokołu.  

 

 
 

Ad 2/ 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji : 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2012 rok. / druk Nr 1/ 

2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie / druk Nr2/ 

3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała 

na 2012r. / druk Nr 3/  

4) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych / druk Nr 4/  

5) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 

w gminie Biała . /druk Nr 5/ 

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

na lata 2011-2027, /druk Nr 6 /  

7) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2011 rok, /druk Nr 7 / 

8) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej. / druk Nr 8/ 

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Białej przy ulicy Kościuszki / druk Nr 9/  

5. Odpowiedzi na interpelacje. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie.  

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad wspólnego posiedzenia komisji odbytych  w dniu 25 października   2011r.   

został przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4- 1/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2012 rok. przedstawiła podinspektor ds. 
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współpracy z organizacjami pozarządowymi Maria Pryszcz. . Projekt uchwały stanowi załącznik do 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały  Nr IX..124.2011 został przyjęty 

 

 

 

Ad 4-2/ 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przedstawiła Kierownik OPS w Białej Pani Lila 

Krawczyk . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 10  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „ 1 radny 

Projekt uchwały  Nr IX..125.2011 został przyjęty. 

 

 

 

Ad 4-3/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Biała na 2012r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Projekt 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr IX..126.2011 został przyjęty. 

 

 

 

Ad 4-4/ 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych przedstawiła podinspektor ds. działalności gospodarczej  i podatków 

Magdalena Honisch . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Radni do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały  Nr IX..127.2011 został przyjęty. 
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Ad 4-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami , klubami dziecięcymi 

oraz dziennymi opiekunami w gminie Biała przedstawiła podinspektor ds. Handlu i podatków 

Magdalena Honisch . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały  Nr IX..128.2011 został przyjęty. 

 

Ad 4-6 
 

 Projekt uchwały w 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.  

Radny Robert Roden zwrócił uwagę na zasadność przystąpienia do projektu pn. „ Program 

indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. 

Zaznaczył , że program ten nie by zbyt dobrze odbierany przez rodziców i zwrócił się z pytaniem 

czy jest zasadnym przystępować do tegoż projektu 

Radny Joachim Kosz przychylił się do wypowiedzi radnego Roberta Rodena. Zaznaczył 

jednocześnie,  że jest przykrym  , że stwierdzenie  to wychodzi z Komisji Oświaty. 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala wyjaśniła, że w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludziki, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych ,oprócz 

wyłanianych w trybie konkursowym programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie ogólne przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej 

podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym. Realizacja projektu 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych jest 

kluczowym elementem polityki oświatowej a jego realizacja w trybie systemowym wynika z 

konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu 

wspomagającego szkołę w procesie edukacji , uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem 

w celu wspomagania jego osobistego rozwoju.  

Celem projektu jest: 

- wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół  

podstawowych w gminie Biała , dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych  

tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych , 

- stworzenie warunków w szkołach objętych wsparcie, umożliwiających i wspomagających  

indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne  

materiały dydaktyczne.  

W projekcie uczestniczyć będzie 217 uczniów ( na 269 ogółem tj 80 % ) u których zdiagnozowano 

potrzeby edukacyjne, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w zakresie specyficznych trudności w 

uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. Szkoły uzasadniając potrzebę 
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realizacji projektu precyzyjnie wskazały rozpoznane problemy na które odpowiedź stanowi cel 

projektu, a do ich złagodzenia powinien przyczynić się projekt.  

W ramach zaplanowano następujące rodzaje zajęć : 

- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym  

także zagrożonych ryzykiem dysleksji., 

-zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi, 

- zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadą wymowy , 

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadą postawy, 

- zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej 

- indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne  

oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: 

- matematyczno-przyrodnicze, językowe – język angielski i język niemiecki, zajęcia  

artystyczne – muzyczne i plastyczne . 

- wyjazdy edukacyjne (wycieczki) mające związek z prowadzonymi zajęciami: wyjazd do ZOO w 

Opolu i Gospodarstwa Agroturystycznego w Biadaczu ( w ramach zajęć rozwijających 

zainteresowania przyrodnicze), do „Bajkowa” w Opolu na warsztaty Dogoterapii oraz zajęcia 

ruchowe i plastyczne dla grupy uczniów objętych zajęciami logopedycznymi , wyjazd do Teatru 

Lalek w Opolu dla grupy uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych polonistycznych. 

W ramach projektu zaplanowano również zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu potrzebnego do 

realizacji zaplanowanych zajęć. Całkowitą wartość projektu zaplanowano na kwotę 118.800,00 zł. 

w tym wydatki na dodatkowe zajęcia – 93.906 zł i doposażenie bazy dydaktycznej szkół na łączną 

kwotę 24.680,00. Wkład własny nie jest wymagany.  

 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli więcej uwag . Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11 radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały  Nr IX.129.2011 został przyjęty. 

 

Ad 4-7/  

 

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

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

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Uchwała Nr IX .130.2011 została podjęta. 

 

 

Ad 4-8 / 

 

 Projekt uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Białej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek . 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  
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Członek komisji  Elżbieta Malik wypowiadając się jako osoba skarżąca uznała , że nie 

może się pogodzić z stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznającej skargę jako bezzasadną z uwagi 

na fakt , że nikt z członków komisji nie była na wizji lokalnej. Stwierdziła, że stan okien, 

podwórka,  instalacji elektrycznej i komin powodujący pęknięcia  ścian są w stanie tragicznym. 

Stwierdził, że ocieplenia  ścian dokonano po złożeniu skargi.  

 

Radny Joachim Kosz jako członek komisji Rewizyjnej stwierdził, że rzeczywiście komisja 

obradowała już po wykonaniu ocieplenia ściany na budynku przy ul, Prudnickiej 8 i stwierdziła 

stan faktyczny. Następnie komisja zapoznała się z protokołem kontroli okresowej budynku w 

którym jednoznacznie stwierdzono stan zadawalający budynku.  

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 10 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Radna Elżbieta Malik nie brała udziału w głosowania ze względu na interes prawny – jena z osób 

skarżących. 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały Nr IX..131.2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność  Burmistrza  został przyjęty .  

 

 

Ad  4-9 / 

 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Białej przy ulicy Kościuszki  przedstawiła  Inspektor ds. 

Gospodarki Nieruchomościami Dorota Małek   

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  Nr IX..132.2011 został przyjęty .  
 

 

Ad 5/ 

 

Wolne wnioski 

 Członek komisji Ryszard Hanko zwrócił uwagę na sprawę podatku rolnego , który  w nasze 

gminie nie został obniżony. Zaznaczył , że podatek od nieruchomości i od środków transportowych 

został obniżony  

 że stawka podatku jest drastycznie podwyższona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wnioskował o obniżenie kwoty z 74,18 zł za 1dt. do kwoty 69,90  zł za 1dt. 

Członek Komisji  Joachim Kosz stwierdził, że na spotkaniu Burmistrz Białej mówił o dążeniu do 

utrzymywania stawek podatkowych na poziomie ogłaszanym corocznie . Stwierdził, że podatek 

rolny powinien być utrzymany na poziomie ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego tj.  kwoty z 74,18 zł za 1dt. . Zaznaczył , że stawka podatku ustalana jest na podst. 
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ceny żyta za trzy pierwsze kwartały i rolnik taką ceną za zboże otrzymał.  Uznał, że nie należy 

obniżać stawki podatku rolnego.  

Radna Ewa Kontny zwróciła się z zapytaniem w jakich wysokościach  ościenne gminy  obniżyły 

stawki podatku rolnego.  

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że nie jest jej wiadomo w jakich wysokościach 

zostały  obniżane stawki podatku rolnego. Zaznaczyła, że musimy patrzeć na swój budżet a nie na 

budżety innych gmin i jest potrzeba zwrócenia uwagi na kształtowanie się budżetu gminy na lata 

następne.  

 Radny Joachim Kosz zwrócił się o uświadomienie sołtysów o realne wykorzystanie środków z 

funduszu sołeckiego . Prosił o szczególną pomoc sołectwu Mokra zrealizować zadanie przyjęte do 

realizacji w ramach funduszu sołeckiego.  

 

Radny Joachim Kosz  wnioskował o wykoszenie poboczy na odcinku drogi z Mokrej do drogi 

414.  

Radna Ewa Kontny  wnioskowała o wykoszenie poboczy na odcinku drogi Małta – Korfantów.  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 6/ 

  

Przewodniczący Komisji Oświaty Joachim Kosz zamknął wspólne posiedzenie Stałych Komisji   

Rady Miejskiej w Białej.   

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący posiedzenia  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Joachim Kosz  

 
 

 

 


