
Protokół  Nr 8/2015 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 23 listopada   2015 r. 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca  Komisji Oświaty…. Elżbieta Malik, która stwierdziła, że w posiedzeniu 

komisji   uczestniczy  13 członków. Nieobecny Alfred Krupa oraz Aneta Płachta .  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:  Z-ca Burmistrza  Białej , Skarbnik Gminy oraz 

kierownicy referatów. 

 

Ad 2/ 

 

Przewodnicząca posiedzenia  przedstawiła  porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia , 

łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. / druk Nr  1/ 

5. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury , sportu, turystyki i rekreacji 

w mieście i gminie Biała za okres od 01.01 2015r  do 30 .09.2015 r./ druk Nr 2/ 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Biała./ druk Nr 3/  

7. Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w tym 

zakresie  /druk Nr 4/ 

8. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

1) stwierdzenia , że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze nie 

narusza ustaleń studium; / druk Nr 5 / 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze; / druk 

Nr 6/ 

3) ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień  z tego podatku; / druk Nr 7/ 

4) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej 

płatności, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów 

i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie 

gminy Biała; / druk Nr 8/ 

5) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 9/ 

6) określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; / druk Nr 10/ 

7) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu 

na realizację zadania „ Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach”;       

/ druk Nr 11/ 

8) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu 

na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice 

– Olszynka w miejscowości Józefów”;   / druk Nr 12/ 

9) zmian  budżetu Gminy Biała na 2015 r. ;/ druk Nr 13/ 



10) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

Biała   na lata    2015 – 2028; / druk Nr 14/  

11) trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości   ich wykorzystania; / druk Nr 15/ 

12) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie   na 2016 rok; / druk Nr 16/ 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Biała;/ druk Nr 17/ 

14) ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych Gminy Biała. / druk Nr 18/ 

9. Stan realizacji wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych przez Gminę Biała w 

2014  roku oraz plany na nowe rozdania unijne/ druk Nr 19 – temat wynikający z 

ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej/ 

10. Informacja  na temat taboru posiadanych samochodów pożarniczych w jednostkach OSP 

w Gminie Biała z uwzględnieniem ich stanu technicznego , rocznika itd./ temat 

wynikający z ramowego planu pracy komisji Oświaty… - druk Nr  20/  

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie. 

 

Zastępca Burmistrza Białej Dagmara Duchnowska wnioskowała o zmiany kolejności 

punktów w porządku obrad tj. omówienie  pkt. 8 ppkt 13  przed  pkt. 8 ppkt. 1, oraz 

omówienie  pkt. 8 ppkt 11 za pkt 8 ppkt. 2   

      Wnioskowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

 
                                                                              

Ad 3/ 

Protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji   w  dniu  24 września  br.  

został 12 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” przyjęty. 

 

Ad 4/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku 

Pani Grażyna Klimko. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

Ad 5/ 

 

Informację  o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji    

w mieście i gminie Biała za okres od stycznia do września 2015 r przedstawił Dyrektor 

Gminnego Centrum Kultury w Białej Rafał Magosz. 

Radny Robert Roden zwrócił się z zapytanie z jakim problemem obecnie boryka się GOK      

w Białej 

 

Dyrektor Rafał Magosz stwierdził, że obecnie należy doposażyć salę widowiskową                

w  Urzędzie  w urządzenia akustyczne i uregulować kwestię świetlić wiejskich .  

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 



 

Ad 6/ 

 

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy przedstawił Kierownik  

Posterunku Policji w Białej Pan Andrzej Bania  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radni  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

 

Ad 7/  

Informację o stanie ochrony p/poż  w gminie oraz realizacji zadań w tym zakresie 

przedstawił Inspektor ds p/poż Artur Sztechmiler.  Informacja stanowi załącznik do 

protokołu.  

Radni   wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji  

 

Radny Robert Roden przedstawił pisma w sprawie zakupu samochodu strażackiego do OSP 

Chrzelice . Stwierdził , że sprawa zakupu samochodu nie może być lekceważona. Zaznaczył , 

że używa słowa lekceważona , z  tego względu , że w jednym czasie były dwa pożary –          

w Śmiczu i Górce.  Jednostka Straży Pożarnej z Chrzelic uczestniczyła w tych akcjach             

i w Górce Prudnickiej samochód uległ poważnej awarii, której koszty naprawy są zbyt 

wysokie do wartości samochodu.  

Zarząd OSP Chrzelice wystąpił do Burmistrza Białej o zabezpieczanie środków w budżecie 

gminy w wysokości 30 % wartości nowego samochodu , a 70 % wartości można było ubiegać 

się o dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego Straży . Ze strony Urzędu otrzymaliśmy 

kategoryczną odpowiedź na Nie . Uważam , że karygodnym jest to że,  nie ma również zapisu 

w projekcie budżetu co do zakupu samochodu dla Chrzelic , gdzie OSP Chrzelice należy do 

Krajowego Systemu Ratownictwa.  Obecnie bez samochodu.  

Burmistrz Białej Edward Plicko poinformował, że zabezpieczenie środków na zakup   

nowego samochodu kosztowałoby gminę 250 tys. zł. i do tego jeszcze ubezpieczenie 

samochodu.  

Zaznaczył , że nie jest prawdą , że Chrzelice miało dużą szansę otrzymać odpowiednią ilość 

punktów aby otrzymać 70% dofinansowanie . Robiłem rozeznanie i Gmina Głogówek miała 

największe szanse na uzyskanie dotacji , gdyż miała największą liczbę wyjazdów do pożarów 

tj. 2000  razy w ciągu 3 lat . Jeżeli chodzi o zakup samochodu używanego w rachubę wchodzi  

jego zakup, gdyż zaczynamy ponownie nawiązywać kontakty z Gminą Marienheide                

i możemy w tym temacie pozyskać samochód za kwotę 100 – 120 tyś zł.  

 

Damian Tarnowski zwrócił się z zapytaniem jaka kwota musi być zabezpieczona  na zakup 

używanego samochodu ?  zwrócił również uwagę , że informacja o nieposiadaniu sprawnego 

samochodu w Chrzelicach jest już w Powiatowej jak i Wojewódzkiej Straży i należy podjąć 

decyzję jak najszybciej o zakup samochodu , gdyż możemy dużo stracić. 

 

Inspektor ds., P/poż w Białej Artur Sztechmiler – jest to kwota około 120 tyś zł. . Zaznaczył 

również , że Krajowy System Ratownictwa ma do dyspozycji samochód rezerwowy , ale nie 

może on być w użytkowanie w rezerwie przez długi czas.  

 

Radny Adrian Harnys zwrócił się z zapytaniem , czy dwie jednostki blisko siebie działające tj. 

Łącznik i Chrzelice muszą działać osobno, czy nie mogą one działać razem? Czy nie 

centralizować jednostek OSP . 

 



Artur Sztechmiler – nie odpowiem dzisiaj na pytanie,  muszę w tym temacie zrobić 

rozeznanie .  

 

Radny Damian Tarnowski poinformował, że w Krajowym Systemie Ratownictwa muszą być 

spełnione odpowiednie warunki między innymi szkolenia strażaków, wyjazdy do pożarów , 

odpowiedni tabor samochodowy i wiele innych 

 

Radna Gabriela Neugebauer zaznaczyła , że Sołectwo Brzeźnica przeznacza fundusz sołecki 

na zakup samochodu strażackiego.  

 

Radna Maria Moszczeńska zwróciła uwagę ,że działa przygraniczny system ratownictwa , czy 

w tym zakresie możemy nawiązać współpracę. 

 

Artur Sztechmiler – prowadzimy w tym zakresie już rozmowy i są działania w ramach 

Euroregionu.   

 

Radna Elżbieta Malik zaznaczyła , że sprawa p/poż jest sprawą priorytetową i powinien być 

zapis w projekcie budżetu na 2016 r. na zakup samochodu strażackiego.  

 

Radny Damian Tarnowski – błąd  został popełniony , że nie wystąpiliśmy  z wnioskiem          

o dofinansowanie  do Zarządu Wojewódzkiego.  

 

Radna Elżbieta Malik zwróciła uwagę , że jesteśmy gminą Biała i powinniśmy patrzeć na 

siebie a nie na inną gminę  - Głogówek i powinniśmy dbać o swoją gminę.  

 

 

Ad 8-13/ 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Biała przedstawiła Inspektor ds., Gospodarki 

Nieruchomościami Pani Dorota Małek.  Poinformowała, że w przedstawionym projekcie 

uchwały dokonuje się obniżenia wysokości dotychczas obowiązującej bonifikaty 

przysługującej nabywcy lokalu mieszkalnego z 80% na 50% przy jednorazowej zapłacie. 

Bonifikata w wysokości 80% obowiązuje w Gminie Biała od 20.06.2002 roku i przez 

okres, od 2002 roku do września 2015 roku, sprzedano wiele lokali mieszkalnych, utworzono 

26 wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada jeszcze od 1 do 7 mieszkań. 

W celu prowadzenia racjonalnej polityki mieszkaniowej zaproponowana zostaje zmiana 

wysokości udzielonej bonifikaty. Zasób mieszkaniowy z roku na rok maleje, liczba 

uprawnionych do uzyskania praw do lokalu komunalnego rośnie. Gmina Biała ponosi także 

w ramach utworzonych wspólnot mieszkaniowych, koszty zarządu nieruchomością wspólną 

oraz koszty remontów części wspólnych budynku. Zasadnym wydaje się w związku z tym 

fakt obniżenia wysokości bonifikaty, który przyczyni się do utrzymania pozostałego zasobu 

mieszkaniowego gminy na odpowiednim poziomie i stanie technicznym. 

Nowa wysokość bonifikaty będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2016 roku, jednak 

najemcy, którzy złożą wnioski o wykup lokalu do 31 marca 2016 roku, będzie przysługiwała 

dotychczasowa bonifikata w wysokości 80%. 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli więcej  uwag  do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 



„za" głosowało 10 członków 

„przeciw" 1   członek 

„ wstrzymało się"  1 członek 

 

W trakcie głosowania nie był obecny członek Jacek Czerwiński. 

Wobec powyższego głosowania  w/w projekt uchwały został przyjęty. 

 

Ad 8-1- 2/ 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia , że miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pogórze nie narusza ustaleń studium przedstawiła Pani Maria Oleszzczuk 

urbanista opracowująca plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze.  Poinformowała, 

że,  zgodnie z ustawą o rewitalizacji , która weszła w życie z dniem 18 listopada br.  zmienia 

się w dużej mierze uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczyła, że 

podjęcie uchwały w obecnym kształcie może zostać uchylone przez nadzór wojewody. 

Sugerowała, aby odłożyć uchwalenie tegoż planu do czasu pełniejszego poznania nowej 

ustawy.  

 

Radca Prawny tutejszego Urzędu Pan Tomasz Surma – uważam , że skoro urbanista wskazuje 

zmiany i ryzyka wynikające z nowej ustawy , to również proponuje podjęcie w sprawie 

uchwalenia mpzp wsi Pogórze w terminie późniejszym. 

 

Radna Gabriela Neugebauer zwróciła uwagę aby przed podjęciem w/w uchwały zrobić 

konsultacje z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski o przekwalifikowanie  terenów  

 

Radny Robert Roden zwrócił uwagę , że wnioskodawca powinien wycofać powyższe projekty 

uchwał.  

 

Burmistrz  Edward Plicko wnioskował o wycofanie projektów uchwał  w sprawie 

stwierdzenia , że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze nie narusza 

ustaleń studium; / druk Nr 5 / oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Pogórze; / druk Nr 6/  z porządku obrad posiedzenia komisji. 

 

 

Ad 8-11/ 

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli    

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie 

Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości   ich wykorzystania przedstawiła 

Inspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota . Poinformowała, że Powyższa uchwała zawiera 

zmiany dotyczące dotowania niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 827) oraz ustawą 

z dnia 12 lutego 2015r. zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2015r., poz. 357). 

 Zmiany, które zostały wprowadzone (w art. 90 u. o. s. o.) w/w ustawami dają 

możliwość uzyskania dotacji przez placówki niepubliczne w zrównanej wysokości do kwot 

przyznawanych publicznym placówkom, jednak zależne jest to od spełnienia warunków 

wymienionych w przywołanych przepisach – dotyczących między innymi warunków 

działalności tych placówek na zasadach przedszkoli publicznych w danej gminie, oraz 

przestrzeganie uregulowań prawnych dotyczących dokumentacji przebiegu nauczania oraz 



zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również maksymalnej liczebności 

dzieci w oddziale przedszkolnym. 

Członkowie komisji  nie wnieśli więcej  uwag  do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw"  nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Wobec powyższego głosowania  w/w projekt uchwały został przyjęty. 

 

Ad 8- 3/ 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków 

transportowych oraz zwolnień  z tego podatku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o 

samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045) dokonane zostały 

zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W zakresie podatku od środków 

transportowych zmiany dotyczyły: 

1.  zmiany w liczbie miejsc w autobusie - podziału dokonano na mniejsze niż 22 miejsca    

i równej lub wyższej niż 22 miejsca (w poprzednim stanie prawnym liczba miejsc - 33), 

2.  w podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą od dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej 

lub wyższej 12 ton dodano zapis trzy osie i więcej, 

3.  w podatku od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych              

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego dodano zapis trzy osie   

i więcej. 

Ponadto w związku z obniżeniem stawek maksymalnych  (Obwieszczenie Ministra Finansów 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 

2016 r.) o 1,2% dokonano zmiany podatku ustalonego w maksymalnej kwocie. Podatek ten 

dotyczy ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie              

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub 

wyższej niż 12 ton: 

- posiadającego dwie osie od 31 do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi 

jesdnych - obowiązującą kwotę 2.415,00 zł zmieniono na kwotę 2.396,00 zł,  

- posiadającego trzy osie i więcej powyżej 40 ton z innym systemem zawieszenia osi 

jesdnych - obowiązującą kwotę 3.125,00 zł zmieniono na kwotę 3.100,00 zł,  

W/w ciągniki nie figurują w ewidencji w tut. urzędzie. 

 

Na rok 2016 nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od środków transportowych, uchwała 

z powyższymi stawkami obowiązuje od 2014 r. 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli więcej  uwag  do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw"  nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Wobec powyższego głosowania  w/w projekt uchwały został przyjęty. 

 



Ad 8-4/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad 

poboru i terminu jej płatności, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie gminy Biała przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że zmianą wprowadzoną w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach      

i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2016 r. opłata targowa 

będzie miała charakter fakultatywny, a nie jak do tej pory obowiązkowy. Zgodnie ze 

stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej fakultatywność tej opłaty nakazuje podjęcie 

nowej uchwały w tym zakresie, ponieważ właśnie tą dowolność wprowadzenia opłaty winna 

podjąć rada w myśl nowych przepisów. 

Uchwała w proponowanej treści obowiązuje od 2009 r., projekt nie zakłada zmian                  

w wysokości pobieranej opłaty targowej. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2016 r. maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 758,47 zł. 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 

targowiskach. 

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. 

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. 

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach 

za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego 

targowisko. 

Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od 

nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli więcej  uwag  do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw"  nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Wobec powyższego głosowania  w/w projekt uchwały został przyjęty. 

 

 

Ad 8-5/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że  

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została nowa stawka podatku od nieruchomości. Za 1 

m.kw. powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji trzeba będzie 

zapłacić maksymalnie 3 zł. 

Stawkę wprowadza nowa ustawa o rewitalizacji, którą prezydent podpisał 27 października 

2015 r. Nowy przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Chodzi o art. 37 ustawy o 

rewitalizacji, który wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dodając 

nową stawkę w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów niezabudowanych objętych 

obszarem rewitalizacji. 

Nowa, podwyższona stawka podatku będzie miała zastosowanie na obszarze specjalnego 

obszaru rewitalizacji (SSR) i będzie dotyczyć gruntów, które mimo przeznaczenia w planie 

miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie 



planu. Stawka dla takich nieruchomości ma wynosić 3 zł od 1 m2. 

Zdaniem autorów ustawy proponowany przepis ma być instrumentem finansowej zachęty dla 

właścicieli nieruchomości do realizacji zagospodarowania zgodnego z planem miejscowym 

lub - w razie braku takiego zamiaru - zadysponowania nieruchomością na rzecz podmiotu, 

który jest zainteresowany takim działaniem.  

 

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. 

 „za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  został przyjęty. 

 

 

Ad 8-6/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach 

lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych. W formularzach muszą być zawarte dane 

dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru 

poszczególnych podatków. Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych Rada 

Miejska w Białej uchwaliła w 2011 r. W związku z szeregiem zmian w ustawach:                    

o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym wystąpiła konieczność 

zmiany tych formularzy dostosowując ich zapisy do zmian wynikających z tych ustaw. 

 

 

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. 

 „za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  został przyjęty. 

 

 

 

Ad 8-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Odwodnienie pobocza drogi 

powiatowej w Olbrachcicach” przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że w dniu 23.10.2015 r. Zarząd Powiatu Prudnickiego wystąpił do tut.Urzędu 

o dokonanie przesunięcia w budżecie gminy dotacji w kwocie 49.000 zł z zadania 

„Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach” na zadanie „Przebudowa 

kanalizacji deszczowej w miejscowości Józefów”. 



Mając na uwadze prowadzone rozmowy ze Starostą Prudnickim w powyższym zakresie 

proponuje się dokonanie wnioskowanej zmiany. Gmina zgadza się na dokonanie zmian pod 

warunkiem ujęcia zadania w Olbrachciach w budżecie na rok 2016. W projekcie budżetu 

gminy Biała na 2016 r.  ujęto kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na odwodnienie drogi w 

Olbrachciach. Starostwo Powiatowe w Prudniku wystąpiło do tut. urzędu o udzielenie dotacji 

w kwocie 60.000 zł, tym samym potwierdzając realizację zadania w roku 2016. 

Umowa określająca szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostanie rozwiązana za 

porozumieniem stron. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Elżbieta Malik zwróciła uwagę, aby poinformować sołtysa Wsi Olbrachcice                  

o zamiarze przesunięcia realizacji tegoż zadania.  

 

Członkowie  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" nie było 

Projekt uchwały  został przyjęty. 

 

Ad 8-8/ 

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O 

relacji Dobroszewice – Olszynka w miejscowości Józefów”. Poinformował, że zgodnie           

z wcześniejszą uchwała dotacja pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego przeznacza się na 

przebudowę drogi powiatowej w Józefowie. Odpowiednie zmiany w budżecie zostały 

uwzględnione w uchwale dot. zmian budżetu 

Radny Robert Roden zwrócił uwagę aby wspomóc mieszkańców w realizacji wykonywanego 

zadania we wsi Józefów, gdyż prace nie są wykonywane do końca prawidłowo i przesuwają 

się w czasie.  

Burmistrza -  prowadzę rozmowy w tym zakresie , ale są duże obawy ukończenia tego 

zadania w beieżącym roku.  

 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  został przyjęty. 

 

Ad 8-9/ 

 

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

Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie   wnieśli  następujące uwagi i zapytania do powyższego tematu. 

Rady Robert Roden zgłosił po raz kolejny zapytanie , kiedy zostaną załatane ubytki na drodze 

Gminnej Chrzelice Racławiczki? Zaznaczył, że sprawa ta była zgłaszana kilkakrotnie               



i w dalszym ciągu nie jest wykonana. Są monity ludzi o uszkodzeniach kół w samochodach.  

 

Radny Damian Tarnowski również zgłosił potrzebę zaklejenia pęknięć  w nowo zrobionej 

drodze.  

 

Radny Leonard Peszel zwrócił uwagę , że fundusz sołecki miał być do dyspozycji sołectwa     

i jego mieszkańców , a obecnie stosuje się szantaż , że nie będzą przeprowadzane remont drg , 

jak nie będzie wkładu z funduszu sołeckiego  

 

Burmistrz Białej Edward Plicko – uważam ,że jest to zasadne , aby również z funduszu 

sołeckiego zrobić konkretne zadania.  

 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 członków. 

Nieobecny na Sali radny Roman Barysz.  

„za" głosowało 12 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  został przyjęty. 

 

 

Ad 8-10/ 

 

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 12 członków. 

„za" głosowało 12 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  został przyjęty. 

Na posiedzenie komisji przybył radny Roman Barysz. Stan obecnych członków 13. 

 

 

 

Ad 8- 12/  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na 2016 rok przedstawiła Zastępca 

Burmistrza Dagmara Duchnowska . Poinformowała, że art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na Radę Miejską 

w Białej obowiązek uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 



Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi w formie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

( www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała ( www.biala.gmina.pl) oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź 

uwag w terminie ustalonym Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.175.2015. z dnia 

29 października 2015 r. 

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 13 członków. 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  został przyjęty. 

 

Ad 8 – 14/  

Projekt uchwały  w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała przedstawiła Sekretarz 

Gminy Grażyna Biały . Poinformowała , że w związku z złożonymi wnioskami sołtysów 

o podwyższenie diety za udział w sesji Rady Miejskiej w Białej, proponuje się podwyższenie 

wysokości diety z 10% na 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co daje kwotę 203,50 

zł. 

Członkowie komisji  nie wnieśli więcej  uwag  do powyższego tematu.                                                              

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw"  nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Wobec powyższego głosowania  w/w projekt uchwały został przyjęty. 

 

Ad 9/ 

 

Stan realizacji wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych przez Gminę Biała       

w 2014  roku oraz plany na nowe rozdania unijne przedstawiła Zastępca Burmistrza Dagmara 

Duchnowska . Informacja została przyjęta. 

 

 

 

Ad 10/ 

 

Informacja  na temat taboru posiadanych samochodów pożarniczych w jednostkach OSP 

w Gminie Biała z uwzględnieniem ich stanu technicznego , rocznika itd. Została omówiona   

w pkt 7.  

 

Ad 11/ 

 

http://www.bip.biala.gmina.pl/
http://www.biala.gmona.pl/


W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radna Malik Elżbieta  przedstawiła pismo złożone przez BOSS w sprawie  

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk wyjaśniła szeroko sprawę przedstawionego wniosku 

 

Radna Maria Moszczeńska – ustosunkowując się do pisma stwierdziła, że decentralizacja 

jest dobrą formą , ale wszelka odpowiedzialność spływa na Skarbnika , a nie na dyrektorów 

szkól. Uznała , że warto pomyśleć nad wewnętrznymi procedurami w tym zakresie.  

 

Radna Elżbieta Malik zwróciła się z zapytaniem skąd to pismo ? 

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk  - jeden z dyrektorów chce mieć możliwość 

dysponowania środkami.  

 

 Burmistrz Edward Plicko – uznał wniosek za niezasadny.  

 

Przewodniczący Rady Robert Roden odczytał uchwałę gminy Ozimek w sprawie 

wystąpienia o większe środki na zadania zlecone gminom.  

 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały poinformowała, że samorządy już od lat walczą                

o zwiększenie dotacji.  

 

Radny Robert Roden wnioskował o przeczekanie w powyższej sprawie co najmniej  do 

końca I kwartały 2016 .  

 

Za przyjęciem wniosek głosował 13 członków komisji . 

 

Radna Gabriela Neugebauer zam. Pogórze 27 wnioskowała o: 

 wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Prudniku o rozbiórkę budynku nr 17           

w Pogórzu.  Budynek ten stwarza zagrożenie i niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 

 załatanie pęknięć na drogach gminnych w Pogórzy ul Szkolna w Pogórzu oraz na 

drodze  w kierunku Rzymkowic 

 o odwodnienie drogi w Pogórzu w kierunku posesji Gaida.  

  

Radna Lidia Cziomer  wnioskowała o rozbiórkę szczytu budynku przy posesji Barczuk        

w miejscowości Radostynia.  Szczyt tegoż budynku stwarza niebezpieczeństwo, szczególnie 

dla dzieci korzystających z boiska. 

 

Radny Karol Biskup  wnioskował o interwencję w sprawie rozbiórki starego, stwarzającego 

niebezpieczeństwo budynku w Mokrej usytuowanego przy skrzyżowaniu dróg koło kościoła. 

Radna Gabriela Neugebauer   wnioskowała o naprawę uszkodzonego lustra w miejscowości 

Łącznik obok kościoła. 

Radny Karol Biskup  zwrócił uwagę, że na   drodze wojewódzkiej na odcinku Chrzelice – 

Dębina  jest brak znaków informującego zjazdy do miejscowości Łącznik. 

Radna Maria Moszczeńska  wnioskowała o ustawienie tz. sierżantów po prawej stronie  na  

pierwszym zjeździe z drogi wojewódzkiej  od strony Dębiny do Łącznika.  

Radny Damian Tarnowski   wnioskował o przycięcie nisko zwisających gałęzi drzew na 

drodze powiatowej przy wyjeździe z Białej w kierunku Śmicza. 



Radna Gabriela Neugebauer  wnioskowała o usunięcie pozostałości po wyczyszczonym 

rowie przy drodze powiatowej  za posesją Szymiczek. 

Radna Monika Wolna   wnioskowała o naprawę uszkodzonego lustra w Nowej Wsi 

Prudnickiej koło posesji Domaradzki 

 

 

Radny Robert Roden przedstawił pismo w sprawie zabezpieczenia środków na 

wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach 

oświatowych. 

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk -   projekt budżetu gminy Biała na rok 2016 uwzględnia 

takowe podwyżki. Z uzasadnienia projektu budżetu wynika, że na rok 2016 zaplanowano 3% 

wzrost wynagrodzenia pracowników administracji i 2% wzrost dla pracowników obsługi. Tak 

więc oprócz wzrostu minimalnego wynagrodzenia pensje te wzrosną odpowiednio o 2 i 3 

procent, kwoty te zabezpieczone zostały w planach finansowych placówek oświatowych na 

2016 r. 

 

 

Joanna Słowińska przedstawiła pismo Klubu  koalicyjnego Alternatywa dla Białej , KWWW 

Henryka Małka i Nasza Ziemia w sprawie zmiany składu  osobowego klubu. 

 

Radny Robert Roden zwrócił uwagę , że nie prawdziwe są informacje Burmistrza Białej , że 

2000 wyjazdów na 3lata było warunkiem ubiegania się o dotację na zakup samochodu 

strażackiego. 

 

 

 

Ad 12/ 

 

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                                                                            Elżbieta Malik 

 

 
 

 

 

 


