
Protokół nr 9/2011 

z wspólnego posiedzenia  

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu 28 grudnia  2011r. 

 

   Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej  otworzyła 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer,  która stwierdziła , że w posiedzeniu  

uczestniczy 11  jej członków. Nieobecna usprawiedliwiona radna Elżbieta Malik, Felicja Kasperek, 

Ryszard Hanko i Alfred Krupa.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie 

powitała  wszystkich zebranych na posiedzeniu.  Lista obecności w załączeniu do protokołu.  

 
 

Ad 2/ 

 Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad posiedzenia komisji : 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 /druk Nr 1/ 

2) uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012 / druk Nr2/ 

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

na lata 2011-2027, / druk Nr 3/ 

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

5) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej 9 ul. Prudnicka, 

Czarna, 1- Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013     / druk Nr 5/ 

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

podatku rolnego i podatku leśnego. /druk Nr 6/ 

7) zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku do 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku / druk Nr 7/ 

8) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” / druk Nr 8/ 

9) przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 

lata 2012-2016 / druk Nr 9/  

10) zmiany Statutu Gminy Biała / druk Nr 10/ 

11) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Białej   / druk 

Nr 11/ 

12) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2012 rok./ druk Nr 12/ 

5. Odpowiedzi na interpelacje. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie.  

 

 

Przewodniczący Rady  Robert Roden wnioskował o wprowadzenie  do porządku obrad w pkt 4 

ppkt 13,  projektu uchwały w sprawie  przekazania skargi według właściwości.   
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Członkowie  w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany do porządku obrad. 

 

 Wobec powyższego przewodnicząca ponownie przedstawiła porządek obrad posiedzenia .   

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 /druk Nr 1/ 

2) uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012 / druk Nr2/ 

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

na lata 2011-2027, / druk Nr 3/ 

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

5) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 

na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej 9 ul. Prudnicka, 

Czarna, 1- Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013     / druk Nr 5/ 

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

podatku rolnego i podatku leśnego. /druk Nr 6/ 

7) zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku do 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku / druk Nr 7/ 

8) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Program indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” / druk Nr 8/ 

9) przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 

lata 2012-2016 / druk Nr 9/  

10) zmiany Statutu Gminy Biała / druk Nr 10/ 

11) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Białej   / druk 

Nr 11/ 

12) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2012 rok./ druk Nr 12/ 

13) przekazania skargi według właściwości / druk Nr 13/  

5. Odpowiedzi na interpelacje. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie.  

 

 

Porządek obrad został przyjęty wraz ze zmianami jednogłośnie.  

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniego posiedzenia komisji odbytej w dniu 25 listopada   2011r.   

został przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

 

Ad 4- 1/ 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata  2012-2027 wraz z załącznikami i objaśnieniem. 

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

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 11 członków  

„za" głosowało 11 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Pr5ojekt uchwały Nr X.134.2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2012-2027 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-2/ 

Przewodnicząca oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2012 rok. 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 11 członków 

„za" głosowało 11 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

Projekt uchwały Nr X.135.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2012 rok 

został  zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-3/ 
 

 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.  
Członkowie komisji 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 X.136.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-4/  

 

 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 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 11  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr X .137.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 
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Ad 4-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej w Białej 9 ul. Prudnicka, Czarna, 1- Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” 

realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013      przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia  Kopczyk. 

Poinformowała,  że na realizację zadania pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. 

Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 – gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 646.150 zł., tj. na 

część finansowaną ze środków europejskich. Spłata pożyczki następuje po ostatecznym rozliczeniu 

zadania przez Urząd Marszałkowski. Obecnie gmina złożyła wniosek o płatność i oczekuje na 

przyjęcie dokumentów przez organ udzielający dotacji, tj. Urząd Marszałkowski. W związku z 

długotrwałą procedurą weryfikacji i zatwierdzania dokumentów termin rozliczenia zadania 

przesunięty został na 2012 r.  

W związku z powyższym dokonuje się zmiany uchwały w zakresie terminu spłaty pożyczki. 

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 11 członków.  

„za" głosowało 11 członków  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Projekt uchwały Nr X.138.2011 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej 9 

ul. Prudnicka, Czarna, 1- Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4- 6/ 

 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych dla celów wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego 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  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr X.139.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-7/ 

 Projekt uchwały w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Kochanowskiego w Łączniku do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku przedstawiła Z-ca 

Burmistrza Maria Tomala . Poinformował, że na postawie art. 62 ust.5 ustawy o systemie oświaty ( 

Dz. U. z 2004r. Nr 264, poz. 2572 ze zmianami)  organ prowadzący zespół szkół  może  włączyć 

do zespołu  inne szkoły lub placówki.  Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum 

wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty.  Propozycja włączenie gimnazjum w Łączniku w 
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skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku  stanowi dalszy  etap racjonalizacji sieci 

placówek oświatowych , polegający na utworzeniu  w Gminie Biała  zespołów szkolno-

przedszkolnych.  Bliska odległość  gimnazjum  ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Łączniku  

oraz liczba uczniów w placówkach  wchodzących w skład Zespołu , stwarza warunki do dobrej 

organizacji pracy tych placówek i sprawnego zarządzania nimi.  

Za utworzeniem zespołu przemawiają również względy ekonomiczne. Zmniejszająca się liczba 

uczniów w szkołach wymaga podejmowania przez władze samorządowe decyzji mających na celu 

zracjonalizowania kosztów ponoszonych na oświatę. Włączenie gimnazjum do Zespołu pozwoli na 

zmniejszenie 1 etatu dyrektora szkoły oraz jednego etatu obsługi administracyjnej. Praca Zespołu 

zarządzana będzie w sposób umożliwiający racjonalne 

wykorzystanie bazy i kadry szkoły. Nauczyciele gimnazjum staną się pracownikami Zespołu. 

Usprawni to nawiązywaniu stosunku pracy , w przypadku kiedy nie będą mieli godzin na pełny etat 

w gimnazjum. Włączenie gimnazjum w Zespół nie zmniejszy bezpieczeństwa dzieci.  

         Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny i będzie stanowić podstawę do podjęcia 

niezbędnych działań formalnych,  ( wystąpienie  o opinię do  rad pedagogicznych, Opolskiego 

Kuratora Oświaty oraz  poinformowania związków zawodowych)  a po ich  dokonaniu zostanie   

przedstawiony projekt uchwały o włączeniu  gimnazjum  w Zespół.  

       Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

Członkowie komisji 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 X.140.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-8/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „ Program indywidualizacji 

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” przedstawiła Z-ca 

Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała, 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. W związku z ogłoszonym naborem wniosków 

Gmina Biała złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.” Indywidualizacja procesu nauczania 

i wychowania....”, Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony i zakwalifikowany do wsparcia 

finansowego. 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  
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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 

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.  

Zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie 

indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z dnia 24 

maja 2011r. , po pozytywnej ocenie projektu i zakwalifikowaniu do realizacji organ prowadzący 

szkoły którego projekt systemowy został zatwierdzony do realizacji zawiera z IP umowę o 

dofinansowanie projektu. Przed podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu wymagana jest 

uchwała organu stanowiącego gminy o wyrażeniu zgody na realizację projektu . Stąd tez wynika 

potrzeba podjęcia przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały.  

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 X.141.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4- 9/  

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Poinformowała, że uchwalona w dniu 26 października 2011 r. uchwała nr VIII.113.2011 w sprawie 

przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 
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2016 została unieważniona w trybie nadzorczym przez Wojewodę Opolskiego. Powodem 

unieważnienia w/w uchwały był brak regulacji dotyczący stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego gminy oraz przewidywanych zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym 

zasobem gminy. Regulacje dotyczące w/w kwestii zostały ujęte w niniejszej uchwale i tym samym 

podjęcie jej jest uzasadnione. 
Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Pr5ojekt uchwały Nr X.142.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

 

Ad 4-10/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała przedstawiła Sekretarz Gminy 

Grażyna Biały. Poinformowała, że Zapis Rozdziału 11 Statutu Gminy Biała dotyczy Pracowników 

samorządowych, zatrudnianych na podstawie mianowania. Stosownie jednak do zapisu art. 54 ust. 

1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r ( Dz.U. Nr 223,poz.1458 z późn. zm) z dniem 1 stycznia 2012 

roku stosunek pracy zatrudnionych na podstawie mianowania przekształca się w stosunek pracy na 

podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. 

W związku z tą ustawową zmianą zachodzi konieczność dostosowania zapisów w Statucie Gminy 

do obowiązującej sytuacji prawnej i przedkłada się projekt uchwały uchylający zapis Rozdziału 11 

( § 122). 

 

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

Przewodnicząca poddała  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr X.143.2011 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4- 11/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady 

Miejskiej w Białej   przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Robert Roden . 

Poinformowała , że zgodnie z art. 25 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym rozwiązanie z radnym 

stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy , której jest członkiem. Rada Gminy odmówi 

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym , jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są 

zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. 

 W dniu 9 grudnia 2011r. do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo Dyrektora Miejsko 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej informujące, iż w związku z 

planowanym wprowadzeniem zmian w strukturze organizacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej w pierwszym kwartale 2012roku planuje się 

rozwiązanie stosunku pracy z Panią Elżbietą Malik – radną Rady Miejskiej w Białej.  

 Proponowane rozwiązanie umowy o pracę nie ma jakiegokolwiek związku z 

wykonywaniem przez w/w funkcji radnej Rady Miejskiej w Białej.  

 W związku z powyższym przedkłada się  Radzie Miejskiej w Białej  projekt uchwały 

wyrażający zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Białej. 
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Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 10  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Radna Elżbieta Malik nie brała udziału w głosowaniu , ze względu na swój interes prawny.  

Projekt uchwały Nr X.144.2011 została przyjęty. 

 

 

Ad 4-12/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 

2012 rok.przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały . Poinformowała, że Na podstawie § 17 ust.2  

Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą  Nr IV/37/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 marca 

2003r. z zmianami  Rada na ostatniej sesji w roku uchwala ramowy plan sesji na rok następny, 

który może być uzupełniany w ciągu całego roku.W związku z powyższym przedkłada się 

powyższy projekt uchwały. 

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 10  członków 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Radna Elżbieta Malik nie brała udziału w głosowaniu , ze względu na swój interes prawny.  

Projekt uchwały Nr X.144.2011 został zaopiniowany pozytywnie . 

 

Ad 4-13/ 

 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości przedstawił 

przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Robert Roden. Poinformował, że w dniu 22 grudnia  

2011r do Rady Miejskiej w Białej wpłynęła skarga Pana Pawła Styczyńskiego.  Z treści skargi 

wynika , że stawiane zarzuty dotyczą pracownika Urzędu Miejskiego w Białej wobec czego Rada 

Miejska nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi. Organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi na pracownika Urzędu jest jego przełożony.   

 Wobec powyższego przedkłada się projekt uchwały o przekazaniu skargi według 

właściwości.  

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

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr X.145.2011 został przyjęty pozytywnie. 

 

  

Ad 5/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radny Robert Roden wnioskował o przegląd  w miejscowości Chrzelice znaków drogowych 

pionowych i wymianę lub naprawę  znaków uszkodzonych . 

Radny Jacek Czerwiński  wnioskował o podwyższenie hydrantu na ul. 1 Maja w Białej. 
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 Radny Leonard Peszel  wnioskował o założenie lampy oświetleniowej przy budzynku  Stacji 

Caritas w Białej przy ul. Stare Miasto.   

Radna Gabriela Neugebauer  –stwierdziła , że w miesiącu wrześniu br.  wnioskowała o 

udrożnienie rowu gminnego w miejscowości Pogórze  od posesji Deszczka Gerard do jego ujścia. 

W odpowiedzi na wniosek udzielono odpowiedzi, że  zostanie zrealizowane powyższe zadanie do 

końca br. Zwróciła uwagę, że zadanie to nie zostało wykonane i zwróciła się zapytaniem kiedy 

zostanie powyższy rów udrożniony? 

Radna Elżbieta Malik wnioskowała w imieniu mieszkańców ul. Kilińskiego w Białej o 

wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Kilińskiego.  

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że w związku z planowaną budową markietu Dino 

przy ul. Kilińskiego zostanie również przebudowany chodnik i zrobione zostanie również przejście 

dla pieszych.  

 

Ad 6/ 

  

Przewodnicząca  Gabriela Neugebauer  zamknęła wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady 

Miejskiej w Białej.   

 

 

 

                 Protokołowała                                                                  Przewodniczący Komisji   

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Gabriela Neugebauer  

                                                                                                               Joachim Kosz  

                                                                                                                 Alfred Krupa 

 

 
 

 

 

 


