
Protokół  Nr 7/2015 

Z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji  

 Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 24 września  2015 r. 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

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

komisji   uczestniczy  14 członków. Nieobecny Damian Tarnowski.  Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Burmistrz Białej, Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy 

oraz kierownicy refereatów. 

 

Ad 2/ 

 

Przewodnicząca posiedzenia  przedstawiła  porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Biała;  /druk Nr 1/ 

5. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny  2014/2015  

/ druk Nr 2/ 

6.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2015r. i o  

     kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej /  druk Nr 3 - informacja została przesłana   

     w  terminie wcześniejszym/ 

7.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. ;/ druk Nr 4/ 

2) uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki 

opłaty od posiadania psów , sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego 

podatku; / druk Nr 5/ 

3) zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.;/druk Nr 6/; 

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

na lata 2015-2028;/ druk Nr 7/; 

5) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015 -2018 z 

perspektywą do roku 2022; / druk Nr 8/ 

6) ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku 

na kadencję 2016 – 2019; / druk Nr 9/ 

7) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016- 2019;/ druk Nr 10/ 

8)  w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała; / druk Nr 11/ 

9) pozbawienie kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez wyłączenie z 

użytkowania jako drogi publiczne. / druk Nr 12/ 

8. Informacja o posiadanych zezwoleniach budowlanych i dokumentacjach technicznych / temat 

wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej – druk Nr 13/ 

9. Informacja o naliczonych opłatach adiacenckich, rent planistycznych oraz innych opłat 

związanych z inwestycjami gminnymi za I półrocze 2015r. / temat z ramowego planu pracy 

Komisji Gospodarczej – druk Nr 14/ 



10. Informacja przedstawiciela KRUS dotycząca zmian ubezpieczenia zdrowotnego / temat 

wynikający z ramowego planu pracy komisji Rolnictwa…/ 

11. Wolne wnioski 

12. Zakończenie.        

 

Radna Maria Moszczeńska  wnioskowała  o wycofanie w porządku obrad w pkt 7 ppkt. 5  tj. 

zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Biała na lata 2015 -2018 z perspektywą do roku 2022; / druk Nr 8/ , ze względu , że 

radnym nie został przedstawiony raport o realizacji obowiązującego programu, oraz ze 

względu na liczne uchybienia w przedstawionym projekcie programu.  

 

      Wnioskowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

 
                                                                              

Ad 3/ 

Protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji   w  dniu  20 lipca  br.  został 

przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

 

Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że  podstawą opracowania Planu jest Uchwała Nr XXVI.293.2013 

Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała. 

Projekt pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała” został 

zrealizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-206/13-00 zawartej dnia 

07.11.2014 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 

siedzibą w Warszawie, a Gminą Biała. 

Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań 

zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Treść i zakres niniejszego Planu wynika z 

Regulaminu Konkursu nr 2/POIŚ/9.3/2013 ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zasadniczą częścią opracowania jest plan działań, w 

którym wskazane zostały przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w obszarze gospodarki 

niskoemisyjnej, przyczyniające się przede wszystkim do poprawy efektywności energetycznej, 

redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych 

(OZE). 

Uchwalenie Planu ma duże znaczenie dla zrównoważonego i ekologicznego rozwoju Gminy 

Biała, a także jest podstawą do aplikowania o środki unijne z nowej perspektywy finansowej UE 

w latach 2015-2020 oraz otwiera drogę do preferencyjnego finansowania inwestycji ze środków 

zewnętrznych, pozabudżetowych. 

W dalszej części w/w tematu głos zabrali Przedstawiciele Firmy ALBEKO , którzy szczegółowo 

przybliżyli Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała. 

 

 

Do przedstawionego Planu gospodarki niskoemisyjnej nie zgłoszono uwag. 

 



 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" 1 członek 

Wobec powyższego głosowania  projekt uchwały  Nr X.80.2015  został zaopiniowany 

pozytywnie.  

 

Ad 5/ 

   Informację  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny  

      2014/2015 i przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016 

przedstawiła Podinspektor ds. oświaty Jadwiga Małota. Do przedstawionej informacji nie 

wniesiono uwag i zapytań. 
 

 

Ad 6/ 

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2015r. i o  

      kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk.  

Przewodniczący rady Robert Roden przedstawił uchwałę Nr 307/2015  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 sierpnia 2015 r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy Biała za I półrocze 2015r.  

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

 

Ad 7 – 1 /  

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Biała na 2016r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w 

obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2016 r. , przeliczono na podstawie art. 20 ustawy o podatkach           

i opłatach lokalnych , stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z wskaźnikiem cen towarów        

i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 

r, , który wyniósł 98,8 – jest to spadek cen o 1,2 % 

 Średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 0,64%. Skutki finansowe wprowadzenia 

tych stawek na 2016 r. dają kwotę 31.000 zł.  

  

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  1 członek 

Wobec powyższego głosowania  uchwała Nr X.81.2015  w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. został podjęta.  

 

Ad 7-2/ 

 

Projekt uchwały o uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała 

stawki opłaty od posiadania psów , sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego 

podatku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 



Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 członków  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały Nr X.81.2015  w sprawie ustalenia stawek 

podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. został przyjęty  

 

 

Ad 7 - 3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Biała na 2015r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk .  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radni wnieśli następujące  zapytania  do powyższego tematu. 

 

Następnie Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków 

„za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr X.82.2015 został przyjęty. 

 

 

Ad 7-4/ 

 

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

finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028; przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

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 14 członków. 

„za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr X.83.2015 został przyjęty. 

 

Ad 7-5 / 

 

 Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

w Prudniku na kadencję  lat 2016-2019 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Poinformowała, że art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2011r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych stanowi iż wybory ławników przeprowadza rada tajnie .  

Brak w ustawie regulacji prawnych określających procedurę tegoż głosowania.  

Zgodnie natomiast z zapisem § 67 ust. 3 Statutu Gminy Biała stosując głosowanie tajne Rada 

każdorazowo ustala sposób głosowania.  



W związku z tym przed prowadzeniem tajnego głosowania przy wyborze ławników przedkłada się 

projekt Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na 

kadencję 2016- 2019 .  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.    

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 radnych  

„przeciw" nie było    

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały Nr X.84.2015 w sprawie  przyjęcia Regulaminu 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję  lat 2016-2019 został przyjęty .  

 

Ad 7-6/ 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję lat 

2016-2019 przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w mc-u maju 2015 r. 

Prezes Sądu Okręgowego w Opolu w poinformował Radę Miejską w Białej, iż na mocy ustaleń 

Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu określono dla gminy Biała liczbę wybieranych ławników 

na kadencję lat 2016-2019,tj. 2 ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku. 

W m-cu czerwcu opracowana została informacja Burmistrza Białej dotycząca procedury 

zgłaszania kandydatur na ławnika. Informacja została podana do publicznej wiadomości na tablicy 

ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W ustawowo określonym terminie, tj. do czerwca 2015 r. wpłynęły 2 kandydatury tj. 

Pani Barbary Stroka i Pana Dariusz Krokosza. 

W m-cu sierpniu br pozyskano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, od Opolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji, opinie – informacje dotyczące kandydatów na ławników. 

W dniu 16 września br odbyło się posiedzenie zespołu do opiniowania kandydatur na ławników. 

Zespół ten na sesji Rady Miejskiej przedstawi swoją opinię o kandydatach. 

Zgodnie z zapisem art. 160 §1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych ławników 

wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym. 

Następnie Sekretarz Gminy Grażyna Biały przedstawiła  opinię  o kandydatach na 

ławników wypracowany  przez zespół opiniujący tychże kandydatów.  

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr X.85.2015 został przyjęty. 

 

 

Ad 7-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała przedstawiła Sekretarz Gminy 

Grażyna Biały. Poinformowała, że w związku z zakończeniem procedury uchwalenia herbu 

Gminy Biała i tym samym wejściem w życie z dnia 8 sierpnia br uchwały o w sprawie 



ustanowienia herbu, flagi pieczęci Gminy Biała, wizerunek herbu uległ zmianie . W statucie 

Gminy Biała uchwalonym w 2012 roku załącznik nr 2 zawiera wzór herbu i dlatego też obecnie 

zachodzi konieczność dokonania zmian aby statut zawierał poprawny herb. 

Ponadto dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do statutu gdzie wymienione są jednostki 

pomocnicze gminy. Obecnie jednostka pomocnicza – osiedle w Białej nie posiada już numeru 

gdyż jest jednym osiedlem. Dla czytelności załącznika wprowadza się cały nowy załącznik z: 

Osiedlem w Białej 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.    

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 członków  

„przeciw" nie było    

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  Nr X.86.2015  został przyjęty. 

 

 

Ad 7-8/ 

Projekt uchwały pozbawienie kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez 

wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Zamówień  Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że drogi gminne 

wymienione w powyższej uchwale, a będące dotychczas drogami publicznymi są drogami o 

nawierzchni gruntowej, nie utwardzone, służące jedynie dojazdowi do gruntów rolnych przy nich 

położonych. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia 

drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do 

zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych 

położonych na terenie Gminy Biała należy do kompetencji Rady Miejskiej w Białej. 

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 870) uzyskano pozytywną opinię Zarządu Powiatu 

Prudnickiego (uchwała Nr 35/109/2015 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 12 sierpnia 2015 br.) 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.    

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 

„za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było    

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały Nr X.87.2015  został przyjęty. 

 

 

Ad 8/ 

 

 W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Burmistrz Białej  Edward Plicko poinformował, że do Urzędu wpłynął wniosek o usunięcie  

naruszenia prawa i w tej kwestii jest przygotowywany projekt uchwały , który zostanie 

przedłożony dopiero na sesji Rady Miejskiej.  



Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem czy przygotowywać projekt uchwały w sprawie 

obniżenia bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych . zaznaczył , że obecnie wysprzedaje się 

dobre lokale za bardzo niską cenę . Proponuje obniżenie  bonifikaty do 60 %. 

 

Radna Joanna Słowińska  zwróciła się o rozważenie zakupu tabletów dla radnych , gdyż jest 

bardzo dużo materiałów i to z pewnością obniży koszty . 

 

Radny Adrian Harnys  zaznaczył , że radni którzy mają odpowiedni sprzęt informatyczny , mogą 

złożyć wniosek o przesyłanie   materiałów drogą e-mailową.  

 

Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała o wyczyszczenie wzdłuż posesji nr 11 w Pogórzu   

korytek odprowadzających wody opadowe. Korytka te są zarośnięte i zamulone co uniemożliwia 

prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Posesja ta znajduje się  wzdłuż drogi gminnej. 

 

 Radny Robert Roden -  w związku z procesami sądowymi Gminy Biała z mieszkańcami 

skarżącymi MPZP w miesiącu lipcu odbyła się rozprawa sądowa. W związku z tym czy jest już 

wyrok sądowy i czy w tym zakresie będzie odwołanie  lub wola kasacji ze strony urzędu ? 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały poinformowała, że wyrok NSA jest wiążący do Sądu 

Administracyjnego .  

Robert Roden – w miesiącu październiku jest trzecia rozprawa MPZP wobec powyższego składam 

wniosek o informowanie radnych  o zaskarżonych planach. 

Radny Leonard Peszel wnioskował w imieniu Klubu Koalicyjnego o przedłużenie 

pełnomocnictwa dla Pana Herki reprezentującego Gminę Biała  w zaskarżanej planistyce.  

Radny Robert Roden prosił przewodniczącą posiedzenia o rozpoznanie sprawy wnioski 

składanego przez Klub Koalicyjny. 

Radna Joanna Słowińska zgłosiła sprzeciw aby głosować nad zgłoszonym wnioskiem Klubu 

Koalicyjnego , gdyż nie jesteśmy zapoznani z tematem  z wczorajszego spotkania Klubu 

Koalicyjnego  

Radny Leonard Peszel wycofał wcześniej zgłoszony wniosek do momentu spotkania się z firmą 

oraz radcami.  

 

Ad 14/ 

 

Wobec wyczerpanego materiału  i nie zgłoszenia więcej uwag i zapytań  Przewodnicząca 

zamknęła wspólne posiedzenie Komisji Stałych  Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

    Protokołowała                                                                                Przewodnicząca posiedzenia  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Gabriela Neugebauer 

 

 
 


