
Protokół nr 10/2012 

z wspólnego posiedzenia  

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu  8 lutego   2012r. 

 

   Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej  otworzył 

Przewodniczący Komisji Oświaty... Joachim Kosz który stwierdził , że w posiedzeniu  uczestniczy 

14  jej członków. Nieobecna usprawiedliwiona radna Gabriela Neugebauer.  Lista obecności 

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

obecności w załączeniu do protokołu.  

 
 

Ad 2/ 

 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) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biała; (druk Nr 1) 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Pogórze; (druk Nr 2) 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chrzelich; ( druk Nr 3) 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej  

i nadania Statutu; ( druk Nr 4) 

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

na lata 2012-2027; ( druk Nr 5 ) 

6) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok; ( druk Nr 6) 

7) 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) 

8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; ( druk Nr 8) 

9) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r.; ( druk Nr 9) 

10)  powołania komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu Gminy Biała; 9 druk Nr 10) 

11) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2012r.; (druk  Nr 

11) 

12) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej; ( druk Nr 12) 

13) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych na rzecz najemcy. ( druk Nr 13) 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie.  

 

Burmistrz Białej  wnioskował o wprowadzenie  do porządku obrad w pkt 4 ppkt 14 i 15,  projektów 

uchwał w sprawie   wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej 
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Członkowie  w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany do porządku obrad. 

 

 Wobec powyższego przewodniczący ponownie przedstawił porządek obrad.   

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Interpelacje. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biała; (druk Nr 1) 

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Pogórze; (druk Nr 2) 

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Chrzelich; ( druk Nr 3) 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej  i 

nadania Statutu; ( druk Nr 4) 

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

2012-2027; ( druk Nr 5 ) 

6) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok; ( druk Nr 6) 

7) 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) 

8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego; ( druk Nr 8) 

9) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r.; ( druk Nr 9) 

10)  powołania komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu Gminy Biała; 9 druk Nr 10) 

11) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2012r.; (druk  Nr 11) 

12) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej; ( druk Nr 12) 

13) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych na rzecz najemcy. ( druk Nr 13) 

14) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej 

15) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej.  

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie.  

 

 

Porządek obrad został przyjęty wraz ze zmianami jednogłośnie.  

 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniego posiedzenia komisji  odbytej w dniu 28 grudnia  2011r.   

został przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 
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Ad 4- 1 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała przedstawiła Inspektor ds planowania 

przestrzennego Grażyna Samitowska.  Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-2 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze przedstawiła Inspektor ds planowania 

przestrzennego Grażyna Samitowska.  Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-3  

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelich przedstawiła Inspektor ds planowania 

przestrzennego Grażyna Samitowska.  Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-4 

 Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół 

Samorządowych w Białej  i nadania Statutu;  

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
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Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 1 członek  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-5 

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

finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad  4-6 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-7 

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Wspólne Źródła- Partnerstwo Obszarów Wiejskich 

Gmin Korfantów, Prudnik    i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk 

Obradu posiedzenia opuścił członek Jacek Czerwiński. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 członków. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Ad 4-8 

 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 członków. 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-9 

 Projekt uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2013r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 radnych 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-10 

 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu 

Gminy Biała przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera. 

Do prac w komisji doraźnej do opracowania Statutu Gminy Biała zgłoszono radnego Joachima 

Kosz , radną Marię Moszczeńską , radną Monikę Wolną oraz radnego Leonarda Peszel. 

Powyższe osoby wyraziły zgodę na pracę w powyższej komisji.  

Na posiedzenie komisji powrócił członek Jacek Czerwiński. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14członków. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-11 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 

Białej na 2012r.; przedstawił przewodniczący rady Robert Roden 

 

Przewodniczący poszczególnych Stałych Komisji stwierdzili , że plany pracy komisji zostaną 

przedstawione na Sesji Rady Miejskiej w Białej, wobec powyższego nie głosowano nad projektem 

uchwały.  
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Ad 4-12 

 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem 

pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Białej 

przedstawiła Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami Dorota Małek  

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

 

 

Ad 4-13 

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

drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy przedstawiła Inspektor ds. 

Gospodarki Nieruchomościami Dorota Małek  

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-14 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem 

pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-15 
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 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego celem 

pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

Ad 5/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Robert Roden  złożył wniosek następującej treści „wnoszę  o zamieszczenie na stronie 

internetowej Gminy Biała informacji o polityce kanalizacyjnej w gminie Biała, które miejscowości 

będą kanalizowane , a w których kanalizacji nie będzie i należy poszukiwać indywidualnych 

rozwiązań dotyczących np. przydomowych oczyszczalni ścieków. Proszę o umieszczenie 

informacji , wyjaśnienia mieszkańcom dlaczego niektóre miejscowości są kanalizowane, a 

większość nie będzie kanalizowana. Proszę o zamieszczenie informacji o możliwości uzyskania 

dotacji, preferencyjnych kredytów lub innego wsparcia w realizacji inwestycji – budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Powyższy wniosek uzasadniam wieloma pytaniami kierowanymi do radnych w tej sprawie oraz 

ogólnym zdaniem mieszkańców , że informacje o kanalizowaniu Gminy są zbyt słabo 

rozpowszechnione  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 6/ 

  

Przewodniczący obrad  zamknął obrady wspólnego posiedzenia  Stałych Komisji Rady Miejskiej w 

Białej.   

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                       Joachim  Kosz 

 
 

 

 

 

 


