
Protokół  Nr 10/2016 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 24 lutego 2016r. 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Zastępca 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Żywnościowej, który stwierdził, że w posiedzeniu komisji   uczestniczy  14 członków. 

Nieobecny Alfred Krupa.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:  Burmistrz Białej  Z-ca Burmistrza  Białej, 

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego . 

 

Ad 2/ 

 

Przewodniczący  posiedzenia  przedstawiła  porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji dotycząca mapy zagrożenia w Gminie Biała 

/informacja zostanie przedstawiona na posiedzeniu komisji/ 

5. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

      Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok     

      / druk Nr 1/ 

6. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

1) zmian  budżetu Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 2/ 

2) w sprawie zmiany   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata                  

2016 – 2028; / druk Nr 3/ 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla 

Gminy Biała na 2016 rok; / druk Nr 4/ 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania               

„ Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała – Laskowiec w 

miejscowości Olbrachcice” / druk Nr 5/ 

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania              

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w 

miejscowości Józefów” / druk Nr 6/ 

6) określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała / druk Nr 7/ 

7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2016 

rok.     / druk Nr 8/ 

8) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2016          

/ druk Nr 9/ 

7.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 rok. / 

druk Nr 10/ 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie. 

  



Przewodniczący Posiedzenia Roman Barysz wnioskował o wykreślenie z porządku obrad 

pkt 4 tj.  Informacji Komendanta Powiatowego Policji dotycząca mapy zagrożenia w 

Gminie Biała. Poinformował, że informacja zostanie przedstawiona na posiedzeniu sesji 

Rady Miejskiej w Białej.  

Dalej wnioskował o wprowadzenie w pkt  6 ppkt 9 i 10 tj. 

9) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze / druk Nr 11/ 

10)ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej / druk Nr 12/ 

 

Powyższe zmiany w głosowaniu zostały przyjęte.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ad 3/ 

Protokoły z poprzednich  posiedzenia komisji   w  miesiącu  grudnia   br.  zostały 

przyjęte. 

 

Ad 5/ 

Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 2015 rok 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 Do powyższej informacji nie wniesiono uwag.  

Ad 6 - 1/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 rok przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  Poinformowała, że 

DOCHODY 

ZWIĘKSZENIA (w zł) ZMNIEJSZENIA (w zł) 

DOCHODY  BIEŻĄCE – 52.533 ZŁ 

700/70005/0550 zmiana paragrafu klasyfikacji 

budżetowej                                                                      

36.000 

900/90095/2007/ środki z roku 2015 

stanowiące zwrot za projekt „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej”                     16.533 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE – 678.000 ZŁ 

750/75095/6290/ planowane do pozyskania 

środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na realizację zadania 

„Wyposażenie Sali widowiskowo-koncertowej 

w Białej w system kurtyn, kotary i oświetlenie                                                               

276.000 

801/80195/6290/planowane do pozyskania 

środki z Ministerstwa w ramach środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 

realizację zadania „Budowa zespołu boisk 

sportowych wraz z budynkiem zaplecza 

DOCHODY BIEŻĄCE – 36.000 ZŁ 

700/70005/0470 zmiana paragrafu klasyfikacji 

budżetowej                                                                    

36.000 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE – 500.000 ZŁ 

600/60016/6330/planowane do pozyskania 

środki z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych na realizację zadania 

„Budowa drogi na ul.Szynowice w Białęj”, 

wniosek negatywnie rozpatrzony, nie 

uzyskano wystarczającej liczby punktów, ze 

względu na zwiększone wymogi formalne                                                      

500.000  



sportowego oraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną                         402.000 

 

Razem                                       + 730.533,00                                              - 536.000,00 

                + 194.533,00 

PRZYCHODY 

§ 950 – Wolne środki z roku ubiegłego              

1.100.098 

§ 903 – planowana pożyczka na zadanie 

„Budowa boisk sportowych…”                                                 

540.000,00 

 + 560.098,00 

WYDATKI 

ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 

WYDATKI BIEŻĄCE – 532.074 ZŁ 

010/01095/środki na składkę do związku Aqua 

Silesia, dopłata wynika z rocznego rozliczenia 

zużytej wody (przesył), dopłata za roku 

poprzedni                             30.000   

700/70005/sprawa dotyczy przyjętego w latach 

poprzednich spadku po Państwu Kiwer, nabyty 

spadek sprzedany został w sprzedaży 

komorniczej, obecnie wierzyciel wystąpił do 

gminy o uiszczenie różnicy pomiędzy 

dokonaną wyceną (402.910 zł), a faktyczną 

sprzedażą nieruchomości dokonaną przez 

komornika (165.000 zł), różnica to kwota 

237.910 zł, gmina dziedziczyła spadek w 2/3, 

stąd zabezpieczenie kwoty 160.000 zł, obecnie 

obsługa prawna urzędu prowadzi 

postępowanie wyjaśniającej w powyższej 

sprawie      160.000 

750/75095/środki na inicjatywę lokalną                         

60.000 

758/75801/zwrot subwencji oświatowej za 

2013 r. w wyniku dokonanej kontroli przez 

UKS                                       16.443 

801/80104/dotacje za pobyt dzieci z gminy 

Biała w przedszkolach w innej gminie                                        

20.000                              

801/80195/środki na rozbiórkę nieruchomości, 

gdzie powstać ma nowy kompleks sportowy                                         

80.000 

851/85154/niewykorzystane środki z roku 

ubiegłego, dotyczy realizacji programu 

przeciwdziałania alkoholizmowi     8.607 

852/85295/środki na dopłaty do 

pensjonariuszy w DPS, do tut. Urzędu wpłynął 

WYDATKI BIEŻĄCE – 31.593 ZŁ. 

801/80110/zmniejszenie wydatków ze 

względu na zwrot subwencji za lata ubiegłe                                           

16.443 

Zmiana środków funduszu sołeckiego 

(Browieniec, Gostomia, Grabina, Krobusz i 

Kolnowice)               15.150 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE – 503.000 ZŁ 

600/60016/zmniejszenie wydatków na 

budowę drogi w Szynowicach o kwotę 

dotacji, którą gmina planowała pozyskać                                                                   

500.000 

Zmiana środków funduszu sołeckiego – 

Grabina         3.000 

   

 



wniosek kierownika OPS o zwiększenie planu 

o 50.000 zł ze względu na wzrost liczby 

pensjonariuszy w stosunku do liczby 

planowanej, 20.000 zł uzupełniono z własnych 

środków przeznaczonych na pomoc społeczną  

                                                                                        

30.000 

900/90002//niewykorzystane środki z roku 

ubiegłego przeznczone na gospodarkę 

odpadami                         108.024 

921/92195/środki na bieżące utrzymanie 

świetlic-media  

                                                                                       

10.000   

Zmiana środków funduszu sołeckiego 

(Browieniec, Gostomia)                                                                        

9.000 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE – 757.150 ZŁ 

600/60014/dotacja dla Starostwa Powiatowego 

w Prudniku na wykonanie drogi powiatowej w 

Józefowie                    60.000 

750/75095/realizacja zadania „Wyposażenie 

Sali widowiskowo-koncertowej w Białej w 

system kurtyn, kotary i oświetlenie” (udział 

gminy 50.000 zł)                          326.000 

801/80195/ realizacja zadania „Budowa 

zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem 

zaplecza sportowego oraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną” – opis 

przedsięwzięcia umieszczony został poniżej 

tabeli                                362.000 

Zmiana środków funduszu sołeckiego – 

Grabina             9.150 

 

Razem                                         + 1.289.224,00  Razem                                     - 534.593,00 

        - 754.631,00 

Dochody + przychody -wydatki = 194.533 + 560.098 – 754.631 = 0  

  

 

Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 

Realizacja zadania planowana była do wykonania w ramach środków europejskich, a montaż 

finansowy uwzględniony został w budżecie roku 2016 i 2017 przy 60% dofinansowaniu. W 

związku z tym, iż nadal nie jest pewne czy ten rodzaj zadań ujęty zostanie dofinansowaniem ze 

środków europejskich, a istnieje możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Sportu ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 33%, zadanie wprowadzone zostało do 

budżetu i WPF przy współfinansowaniu ze środków krajowych. Na realizację zadania z 

mniejszym dofinansowaniem pozwoliły wolne środki wygospodarowane z roku 2015. 



Poniżej przedstawiony zostanie montaż finansowy realizacji zadania i różnice powstały przy 

różnych źródłach dofinansowania. 

 

Rok 

Przed zmianą Po zmianie Różnica 

Koszt 

całkowit

y 

wkład 

własny 

środki 

UE 

Koszt 

całkowit

y 

wkład 

własny 

dotacja 

z MS 

Koszt 

całkowit

y 

wkład 

własny 

dofina

nsowa

nie 

2016 900 000    

360 

000    540 000    
1 262 

000    860 000    

402 

000    362 000    500 000    

-138 

000    

2017 400 000    

160 

000    240 000    
1 405 

000    960 000    

445 

000    
1 005 

000    800 000    

205 

000    

2018 700 000    

280 

000    420 000    0        -700 000    -280 000    

-420 

000    

2019 200 000    80 000    120 000    0        -200 000    -80 000    

-120 

000    

Razem 
2 200 

000 

880 

000 

1 320 

000 
2 666 

000 

1 820 

000 

847 

000 467 000 940 000 

- 473 

000 

 

Na przestrzeni lat wkład własny gminie wzrośnie o 940.000 zł, rozważano realizację zadania w 

II etapach, tj. I etap ze środków krajowych, a II etap do wysokości maksymalnych środków do 

pozyskania z UE. Jednakże wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych, jego zakres prac 

nie może być zmieniany po jego złożeniu, a wniosek na cały kompleks ma większe szanse do 

uzyskania dofinansowania. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości pozyskania 

dofinansowania przedstawi na posiedzeniu komisji Pani Dagmara Duchnowska – Z-ca 

Burmistrza Białej.  

 

Pozostała do rozdysponowania kwota wolnych środków to około 300 tys. zł. Część tych 

środków przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do 

pól na 2017 r. (droga wskazana zostanie do budżetu na kolejnej sesji), pozostała kwota 

pozostanie do rozdysponowania w okresie późniejszym, ze względu na brak informacji o 

ostatecznej kwocie subwencji oświatowej, jak również na ryzyko zwiększenia opłat bankowych 

w tym odsetek, ze względu na zmianę przepisów. 

 

 

Dochody 31 473 184,26 Wydatki 36 074 311,26 

Bieżące  30 357 184,26 Bieżące 29 181 844,26 

majątkowe 1 116 000,00 Majątkowe 6 892 467,00 

Deficyt                                             - 4 601 127,00 

Wynik bieżący                                            + 1 175 340,00 

Wynik majątkowy                                            - 5 776 467,00 

Finansowanie Rozchody Kredyt Pożyczka na 

zadania UE 

Wolne środki 

 1 150 000 2 025 000 2 130 000 1 596 127 

 

Wskaźnik na rok 2017 

 

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)/dochody ogółem 

Rok 2014 (31.442.770,94+254.840,74-28.811.821,53)/31.833.366,99= 

2.885.791,15/31.833.366,99 = 0,0907 



Rok 2015 (31.968.699+205.939-28.754.817)/32.516.294= 3.419.821/32.516.294 = 0,1052 

Rok 2016 (30.357.184+150.000-29.181.844)/31.473.184= 1.325.340/31.473.184 = 0,0421 

 

1/3 (rok 2014-2016) = 0,0793 

 

SPŁATA kredytu w 2017 – 1.526.000/33.712.000 = 0,0401 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Damian Tarnowski zwrócił uwagę aby rozważyć możliwość utworzenia  oddziału 

przedszkolnego  w Kolnowicach , skoro dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkoli w 

innych gminach.  

Następnie zwrócił się z zapytaniem skąd kwota 80 tyś zł. na rozbiórkę zakupionej 

nieruchomości zabudowanej przy szkole  

 

Burmistrz Białej poinformował, że wycena przez projektanta wynosiła 110 tyś zł jednak po 

wycofaniu strzelnicy mamy kwotę 80 tyś zł  i powinniśmy się w tej kwocie zmieścić.  

Radny Robert Roden zwrócił się z zapytaniem  czy ul. Szynowice w Białej będzie wykonywana 

w zakresie posiadanego projektu lub zostanie zadanie okrojone? 

 

Burmistrz wyjaśnił ,że w obecnej chwili zgodnie z projektem za kwotę 60 tyś zł a jeżeli nie 

będzie wykonawcy w tej kwocie to na pewno w okrojonym  zakresie. 

 

 Radny Robert Roden na jaki cel zostanie przeznaczona kwota środków z działu gospodarki 

odpadami komunalnymi? 

 

Skarbnik Gminy udzielając odpowiedzi wyjaśniła, że środki te na razie nie są rozdysponowane 

. Planuje się  zniżkę opłat za odpady  dla rodzin wielodzietnych, na pewno zwiększy się kwota 

dopłaty do obecnie wykonującej usługi w zakresie wywozu odpadów Spółce WiK w Białej , ze 

względu na większą ilość wywożonych odpadów. 

 

Radny Robert Roden zwrócił uwagę aby przy opracowywaniu dokumentacji na drogi z środków 

rezerwy budżetowej drogi te byłyby wykonywane w terenie zabudowanym.  

 

Radny Adrian Harnys zwrócił się z zapytaniem czy nie można zamku w Białej przejąć na 

własność na takich zasadach jak przyjęliśmy zakład w Łączniku po właścicieli Kiwer? 

 

Burmistrz Białej poinformował, że zamek jest własnością prywatną , a zakład po Kiwerach 

gmina przejęła jako spadek.` 

  

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli  więcej uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XIII.115.2016 został przyjęty. 

 

  

Ad 6-2/ 



Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

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

Poinformowała, że w WPF gminy Biała na lata 2016-2028 wprowadzone zostały zmiany 

dokonane w budżecie roku 2016 i zmiany mające wpływ na budżety w latach następnych. 

Zmiany te spowodowane zostały ze względu na zmianę kwot kosztorysowych dwóch zadań 

inwestycyjnych i źródeł (wielkości) ich dofinansowania: 

1) Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej, 

2) Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej 

W przypadku zadania związanego z budową boisk sportowych zmianie uległ ogólny koszt 

zadania (po otrzymaniu dokumentacji z kosztorysem) i źródła finansowania zadania, co 

przedstawia poniższa tabela: 

Rok 

Przed zmianą Po zmianie Różnica 

Koszt 

całkowit

y 

wkład 

własny 

środki 

UE 

Koszt 

całkowit

y 

wkład 

własny 

dotacja 

z MS 

Koszt 

całkowit

y 

wkład 

własny 

dofina

nsowa

nie 

2016 900 000    

360 

000    540 000    
1 262 

000    860 000    

402 

000    362 000    500 000    

-138 

000    

2017 400 000    

160 

000    240 000    
1 405 

000    960 000    

445 

000    
1 005 

000    800 000    

205 

000    

2018 700 000    

280 

000    420 000    0        -700 000    -280 000    

-420 

000    

2019 200 000    80 000    120 000    0        -200 000    -80 000    

-120 

000    

Razem 
2 200 

000 

880 

000 

1 320 

000 
2 666 

000 

1 820 

000 

847 

000 467 000 940 000 

- 473 

000 

 

W przypadku zadania związanego z budową drogi na ul. Opolskiej w Białej również zmianie 

uległ łączny koszt zadania, ponadto do zadania włączono budowę oświetlenia ulicznego przy 

tej drodze. 

Zadanie 

Przed zmianą Po zmianie Różnica 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

środki 

UE 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

środki 

UE 

Koszt 

całkowity 

wkład 

własny 

środki 

UE 

droga 1 550 000    

775 

000    

775 

000    2 700 000    

1 080 

000    

1 620 

000    1 150 000    

305 

000    

845 

000    

oświetlenie 
146 000    

146 

000      0        -146 000    

-146 

000    0    

Razem 1 696 000    

921 

000    

775 

000    2 700 000    

1 080 

000    

1 620 

000    1 004 000    

159 

000    

845 

000    

   

Kwoty wymienione powyżej wynikają z kosztorysu, które mogą ulec zmianie po przetargu. 

Wprowadzając do WPF w/w zadania, przy obecnym ich finansowaniu, tj. przy udziale własnym 

gminy wyższym, uzyskano w 2019 r. negatywną relację wynikającą z art. 243 ustawy o 

finansach publicznych, jest to indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.  

W celu wypełnienia obowiązku ustawowego skorygowano: 

a) zapisy budżetu roku 2018 o dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 50.000 zł,  



b) spłatę kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia rozłożono w dłuższym 

okresie, tj. w 2019 r. zmniejszono wielkość rat kredytowych z przesunięciem ich na lata 

kolejne.   

Wprowadzenie tych zmian jest możliwe, gmina posiada mienie do sprzedaży, tak więc kwota 

50.000 zł jest realna do realizacji. Natomiast spłata kredytów może być weryfikowana, 

zwłaszcza, że harmonogram spłat kredytów nowo zaciągniętych będzie ustalany przy 

zawieraniu umów kredytowych. 

Jednakże negatywny wskaźnik zadłużenia jest sygnałem dla finansów gminy m.in. do 

wprowadzenia i wskazania rezerw, obszarów i sposobów przeciwdziałania takiej sytuacji. 

Należy mieć też na uwadze, że negatywny wynik uzyskano z powodu kumulacji wszystkich 

zadań inwestycyjnych na lata 2016-2017, czyli w tych latach zaciągane są kredyty. W 

przypadku rozłożenia tych zadań na kolejne lata „uwolnione” zostaną środki i zwiększy się  

możliwość zaciągania kredytów. Taka sytuacja może mieć miejsce ponieważ zadania, które 

gmina chce zrealizować przy udziale środków europejskich mogą być przesunięte do realizacji 

w czasie (zadania: termomodernizacja oraz ul. Opolska i Kilińskiego w Białej). Stąd też ważne 

będzie „samo dyscyplinowanie” się w zaciąganiu kredytów, tzn. w momencie przesunięcia w 

czasie realizacji zadania przesuwany jest równocześnie kredyt na ten cel, nie może być on 

wykorzystany na inne zadania.  

Mając jeszcze na uwadze kolejne zadania, które będą realizowane w latach 2017-2019 

tj. drogi transportu rolnego jak i dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu dróg 

powiatowych (planowana na 2017 r. droga relacji Górka Prudnicka – Pogórze – kwota wkładu 

gminy to ok. 800 tys. zł), małe projekty z PROW – należy wzmocnić nadzór nad wielkością 

wydatków bieżących, które mają największy wpływ w przypadku gminy Biała na relację 

wskaźnika długu. Stąd też optuje się aby zaplanowane na 2016 r. środki na inicjatywę lokalną 

wydatkować tylko w przypadku, gdy pojawi się możliwość aplikowania o środki unijne, w 

przeciwnym razie środki te proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie kwoty kredytów 

planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Robert Roden zwrócił uwagę , że planuje się termomodernizację budynku 

szkolno – przedszkolnego w Białej oraz wszystkie inne  zadania są planowane tylko w Białej. 

Nie ma zaplanowanych żadnych zadań w terenie i mówi się jeszcze o ograniczeniu środków na 

inicjatywę lokalną czy fundusz sołecki. Jestem przeciwny takim działaniom.  

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że środki na inicjatywę lokalną 

planuje się kumulować celem uruchomienia nowych środków unijnych celem ich 

zwielokrotnienia.  

 

Burmistrz Białej Edward Plicko –obecnie zadania są planowane tylko w Białej ze względu na 

fakt ,że te zadania mają największą szansę na otrzymanie odpowiedniej liczby punktów celem 

otrzymania dofinansowań unijnych.  

 

Radna Elżbieta Malik zwróciła się z zapytaniem dlaczego Pani Skarbnik tak mocno upiera się 

przy kwocie 60 tyś zł na inicjatywę lokalną przy 30 wioskach w gminie  

 

Skarbnik Gminy – każde środki są ważne na spłaty kredytów aby móc zaciągać nowe na duże 

zadania.  

 



Radna Maria Moszczeńska – jaki był koszt imprez w m-cu styczniu w Białej 

 

Radny Damian Tarnowski - czy termomodernizacji budynku szkoły w białej nie można 

wykonać ze środków własnych gminy za kwotę 2mln zł.  na jaką opiewał pierwotny projekt. 

 

Burmistrz został wykonany nowy projekt i uznano, że nie osiągniemy wskaźnika 

energooszczędnego. Projekt nie był zrobiony dokładnie i obecnie projekt  jest korygowany tak 

aby otrzymać 70-80% dofinansowania.  

 

Zastępca Burmistrza Dagmara Duchnowska poinformowała, że jest potrzeba mieć środki na 

PROW na przyszłe lata na tereny wiejskie skoro obecnie wszystkie inwestycje skierowane są 

na miasto Biała. 

 

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

powyższego Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XIII.116.2016 został przyjęty. 

 

Ad 6-3/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Gminy Biała na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, 

że W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się dokonanie zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 8.607 złotych. Na kwotę tę składają się środki niewykorzystane w 2015 r. 

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków: 

- o 2.000 złotych w ramach zadania  pod nazwą  „Udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe  i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie” (zadanie nr II w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały). 

Kwota 2.000 złotych ma zostać przeznaczona na przeprowadzenie remontu w świetlicy w 

Kolnowicach, w celu zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy dla dzieci, 

- o 6.607 złotych w ramach zadania pod nazwą „Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży" 

(zadanie nr III w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały). W ramach prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2016 r. zaplanowano 

działania, które będą realizowane nie tylko wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ale wśród całej 

społeczności lokalnej. Działania te będą podejmowane przez gminę we współpracy ze 

szkołami, Komendą Powiatową Policji  

w Prudniku i Posterunkiem Policji w Białej, Zespołem Interdyscyplinarnym, parafiami z terenu 

gminy i będą miały na celu m. in: 

- wspieranie szkolnych programów profilaktyki kierowanych do całej społeczności szkolnej 

w postaci prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych, 



- opracowanie i przeprowadzenie przez młodzież szkolną kampanii edukacyjnej na temat 

przeciwdziałania przemocy (zadanie to będzie realizowane we współpracy z Zespołem 

Interdyscyplinarnym i wszystkimi szkołami z terenu gminy). W ramach tej inicjatywy 

planowane jest ogłoszenie konkursu na wykonanie prac plastycznych, fotograficznych lub 

literackich na temat przeciwdziałania przemocy. Najciekawsze prace zostaną wykorzystane do 

zorganizowania wystawy w ośrodku zdrowia w Białej, 

- współorganizowanie i finansowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

oraz współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu, 

- współudział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, która będzie realizowana wspólnie z 

Komendą Powiatową Policji w Prudniku i Posterunkiem Policji w Białej. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

 

Projekt uchwała Nr XIII.117.2016 został przyjęty. 

 

Ad 6-4/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na 

realizację zadania „ Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała – Laskowiec w 

miejscowości Olbrachcice” przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, 

że zadanie pn.„Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach” planowane było już 

do realizacji w roku ubiegłym. Jednak ze względu na brak środków finansowych powiat nie 

zrealizował tego zadania. Rozmowy w powyższej sprawie powróciły w bieżącym roku, 

starostwo zaproponowało realizację zadania przy udziale środków gminy w wysokości 50% 

łącznych nakładów. Wycena zadania została dokonana na kwotę 100.000 zł. W dniu 26.01.2016 

r. Zarząd Powiatu Prudnickiego wystąpił do Burmistrza Białej o wsparcie finansowe realizacji 

przedmiotowego zadania. 

W budżecie gminy na rok 2016 wprowadzone zostały w dziale 600 - Transport i łączność, 

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zarezerwowane zostały środki finansowe w 

wysokości 50 000,00 zł na ten cel. 

Warunkiem przystąpienia do wspólnego realizowania zadania na drodze powiatowej jest 

zawarcie umowy o współfinansowanie. Dokument ten zawierany jest miedzy zarządcą drogi i 

jednostką współfinansującą, to jest – w tym przypadku – Zarządem Powiatu Prudnickiego i 

Burmistrzem Białej. 

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy, to 

jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały, w których 

określa zakres pomocy i jej wysokość. 

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, która 

będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji. 

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadania. 

 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 



„ Za” głosowało 14  członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XIII.118.2016 został przyjęty. 

 

Ad 6-5/ 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na 

realizację zadania  „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka 

w miejscowości Józefów” przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że 

W dniu 26.01.2016 r. Zarząd Powiatu Prudnickiego wystąpił do Burmistrza Białej o wsparcie 

finansowe realizacji zadania „Przebudowa drogi nr 1275 O relacji Józefów - Olszynka", które 

realizowane będzie w 2016 r. Zadanie to nie zostało zrealizowane przez powiat w roku2015, 

stąd też dotacja jaką gmina planowała przekazać powiatowi na realizację przedmiotowej 

inwestycji nie została przekazana.  

W zmianach do budżetu gminy na rok 2016 wprowadzono w dziale 600 - Transport i łączność, 

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zarezerwowane zostały środki finansowe w 

wysokości 60 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wydatków majątkowych tj. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w miejscowości Józefów w celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego”. 

Koszt wykonania drogi to kwota około 620.000,00 zł i obejmuje: 

       - wymianę podbudowy drogi, 

- ułożenie chodnika, 

- ułożenie dywanika asfaltowego.  

 

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy, to 

jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały, w których 

określa zakres pomocy i jej wysokość. Uchwała podjęta w roku poprzednim obowiązywała na 

rok budżetowy 2015. 

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, która 

będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji. 

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadania. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni przedstawiciele Starostwa Powiatowego w 

Prudniku- Pan Józef Skiba Członek Zarządu, przedstawiciel ds. drogownictwa  Bronisław 

Rycko oraz sołtys i rada sołecka wsi Józefów. 

Sołtys wsi Józefów Beata Czaja zabijając głos prosiła o dalsze wykonanie drogi w 

Józefowie zgodnie z projektem.  

 

Członek Zarządu Józef Skiba poinformował, że obecnie jest aktualizowany projekt 

modernizacji drogi w Józefowie i zostanie on wykonany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

Termin zakończenia modernizacji drogi zaplanowany jest do końca czerwca br.  

 

Członkowie komisji w dyskusji również uznali , że droga powinna  być wykonana 

zgodnie z projektem i należy dołożyć wszelkich starań aby nie dopuścić do sytuacji z 2015 r.  

 Radni również zwrócili uwagę na stan dróg powiatowych w gminie Biała. 

 



Burmistrz Białej wyraził niezadowolenie z powodu współfinansowania gminy Biała do 

zadań realizowanych przez powiat na terenie gminy Biała , a gmina Głogówek 

niedofinansowuje  zadań realizowanych na swoim terenie. 

 

Obecny na spotkaniu członek zarządu Powiatu Janusz Siano zwrócił się z prośbą o 

dofinansowanie ze strony gminy Biała do planowej modernizacji drogi powiatowej Górka 

Prudnicka – Pogórze, gdyż tylko wtenczas jest szansa na remont tego odcinka drogi. 

Zadeklarował również, że na posiedzeniach zarządu powiatu będzie pilnował, aby inne gminy 

również partycypowały w kosztach inwestycji na swoich terenach. 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 radnych 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XIII.119.2016 został przyjęty. 

 

Ad 6-6/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na 

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i zamówień Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej między 

innymi dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, może polegać na 

udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

inwestycji. 

Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków stosuje się w celu zapewnienia ochrony wód 

przed zanieczyszczeniem w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie 

przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty (art. 42 ust 4 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne). 

W celu zachęty mieszkańców Gminy Biała do właściwego postępowania ze ściekami 

bytowymi wprowadza się dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z 

budżetu gminy. Udzielenie dotacji na przedsięwzięcia związane z ochroną wód umożliwia 

bezpośrednio art. 400 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XIII.120.2016 został przyjęty. 

 

Ad 6-7/ 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Białej na 2016 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria 

Moszczeńska. Poinformowała, że na podstawie   § 106 ust 1  Statutu Gminy Biała Komisja 

Rewizyjna na pierwszej sesji w roku  przedkłada Radzie do zatwierdzenia swój  plan pracy  



oraz na podstawie art. 18a ust.1 i 4 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Poinformowała, że swój plan 

pracy przedstawi na sesji Rady Miejskiej. 

Wobec nie przedstawienia przez przewodniczącą propozycji do planu pracy projekt 

uchwały nie został poddany pod głosownie.  

 

Ad 6-8/ 

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

w Białej na rok 2016  przedstawili kolejno Przewodniczący poszczególnych komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Białej.  

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt chwały Nr XIII.122.2016 został przyjęty. 

        

Ad 6-9/ 

Projekt uchwały w sprawie  wniesienia skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze przedstawiła 

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego Grażyna Samitowska. Poinformowała, że Dnia 4 

stycznia 2016 r. Burmistrz Białej, działając zgodnie z art.  20 ust. 2  ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.199 

z późn. zm.) przedłożył Wojewodzie Opolskiemu uchwałę  Nr XII.104.2015 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac 

planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających organ nadzoru, pismem z dnia 29 stycznia 

2016 r. (wpłynęło w piątek po godzinach pracy Urzędu), zawiadomił Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Białej o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wraz z zapewnieniem 

organom Gminy Biała możliwości składania wyjaśnień dotyczących przedstawionych 

zarzutów w terminie do dnia 02 lutego 2016 roku (tzn. do wtorku).  Mimo tak krótkiego czasu, 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedłożył niezbędne wyjaśnienia dnia 02 lutego 2016 r. o 

godz. 14oo pismem skierowanym do organu nadzoru drogą elektroniczną a także pocztą. 

Wojewoda Opolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.VI.743.2016.AD z dnia 03 lutego 

2016 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 lutego 

2016 r. pod poz. 366, stwierdził nieważność uchwały nr XII.104.2015 Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 23 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniu 

przestrzennego wsi Pogórze w części tekstowej uchwały w następującym zakresie: 

§ 9  ust. 1 pkt 3;§ 26 ust. 6;§ 26 ust. 7;§ 37 ust. 2 pkt 2;§ 41 ust. 2 pkt 1;§ 42 ust. 2 pkt 4;§ 51 

ust. 2 pkt 5 ; § 52 ust. 2 pkt 6; § 53 ust. 2 pkt 5; § 54 ust. 2 pkt 7; § 57 ust. 2 pkt 2; § 63 ust. 2 

pkt 4. 

W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda  uchylił ustalenia planu dotyczące: 

1) warunków zagospodarowania pasa terenu przeznaczonego pod przyszłą rozbudowę drogi 

wojewódzkiej - §26 ust. 6, §26 ust. 7, §51 ust. 2 pkt 5, §52 ust. 2 pkt 6, §54 ust. 2 pkt 7, §57 

ust. 2 pkt 2 i §63 ust. 2 pkt 4 uchwały; 



2) ograniczeń liczby budynków mieszkalnych i budynków pomocniczych sytuowanych na 

działce oraz ich gabarytów - § 9  ust. 1 pkt 3, § 37 ust. 2 pkt 2, §41 ust. 2 pkt 1. § 42 ust. 2 pkt 

4 uchwały. 

3) omyłkowo uchylił także szczególne warunki zagospodarowania terenów 1RR i 2RR      

obowiązujące w granicach udokumentowanego złoża, ustalone w §53 ust. 2 pkt 5 uchwały, 

zamiast ustaleń dot. pasa pod przyszłą rozbudowę drogi zawartych w ust. 2 pkt 6 tego paragrafu. 

Wydając rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewoda Opolski stwierdził także, że Przewodniczący 

Rady Miejskiej nie przedstawił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, co nie pokrywa się 

z prawdą. Tym samym, złożone wyjaśnienia nie zostały wzięte pod uwagę, a z ostatecznym 

rozstrzygnięciem Wojewody Opolskiego nie sposób zgodzić się w całości. 

 

Projekt uchwały  stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt chwały Nr XIII.123.2016 został przyjęty. 

 

Ad 6-10/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że wynagrodzenie dla burmistrza   ustala w 

drodze uchwały Rada Miejska zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym  oraz art.  8 ust.2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych  

Wysokość wynagrodzenia  ustala się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia   

18 marca 2009 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.  

Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia  zawiera  I Tabelę  stanowiska wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast”, w której to określono kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. 

Zgodnie z obowiązującą tabelą burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców może otrzymać 

wynagrodzenie:  

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4200 – 5900 zł 

maksymalny poziom dodatku funkcyjnego  1900 zł 

Ponadto zgodnie z § 6 cytowanego wyżej  rozporządzenia, burmistrzowi przysługuje dodatek 

specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku  funkcyjnego. 

Jednocześnie zgodnie  z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2010 r. o pracownikach  

samorządowych , pracownikom samorządowym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę .  

Stosownie do art. 38 ust. 1 dodatek za wieloletnią pracę  przysługuje po 5 latach pracy w 

wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta 

o 1 % za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Obecne wynagrodzenie  Pana Burmistrza jest następujące: 

1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  5.000 zł; 

2) dodatek funkcyjny  - w kwocie  1.300 zł; 



3) dodatek specjalny w wysokości  30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, tj. w kwocie 1.890 zł; 

4) dodatek za wieloletnia prace w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie  

1.000 zł. 

 

Przewodniczący posiedzenie ogłosił 15 minutowa  przerwę w obradach . 

 

Po przerwie przewodnicząca Klubu   Pani Joanna Słowińska zaproponowała następujące stawki 

wynagrodzenia dla Burmistrza . 

1)  wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  5.900 zł; 

2) dodatek funkcyjny  - w kwocie  1.700 zł; 

3) dodatek specjalny w wysokości  35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego, tj. w kwocie 2.660 zł; 

4) dodatek za wieloletnia prace w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w 

kwocie 1.180 zł. 

 

Przewodniczący Klubu Koalicyjnego    Leonard Peszel zaproponował następujące stawki 

wynagrodzenia Burmistrza  

1) wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie  5.000 zł; 

2) dodatek funkcyjny  - w kwocie  1.600 zł; 

3) dodatek specjalny w wysokości  30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 1.9800 zł; 

4) dodatek za wieloletnia prace w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, w 

kwocie 1.000 zł. 

 

Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek zgłoszony 

przez Klub    

„ za” wnioskiem głosowało   5 członków  

 

Następnie pod głosowanie poddano wniosek zgłoszony przez Klub Koalicyjny  Radnych 

Mniejszość Niemiecka , Nasza Ziemia i SLD 

„ za” wnioskiem głosowało   6  członków  

„wstrzymało się „ 2 członków  

 

1 z członków nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Wobec powyższego głosowania przeszedł wniosek zgłoszony przez Klub Klub Koalicyjny  

Radnych Mniejszość Niemiecka , Nasza Ziemia i SLD 

 

 

Ad 7/ 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 rok 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska. 

 

 

Ad 8/ 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Radna Joanna Słowińska wnioskowała o : 



 wyznaczenie miejsca do składowania dużych opon 

 przygotowanie dla młodzieży biorącej udział w Światowych Dniach Młodzieży 

upominków związanych z naszą Gminą. 

 umieszczenie w Panoramie Bialskiej apelu dotyczącego wolno biegających psów w 

miejscowościach naszej gminy. 

  rozeznanie  możliwości rozwiązania problemu opłat na ZAIKS w związku z 

organizowanymi przez sołectwa imprez integracyjnych.  

 

Radny Damian Tarnowski wnioskował o sprawdzenie możliwości dodatkowego 

dofinansowania dla mieszkańców gminy jak i również pozyskania dofinansowania ze środków 

np. unijnych bądź tez innych dla naszego urzędu do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

 

Radny Gabriela Neugebauer wnioskowała o: 

 przycięcie drzew / morwy/ od strony Frącek do wjazdu do miejscowości Pogórze.  

Nisko zwisające gałęzie stwarzają  zagrożenie bezpieczeństwa drogowego.  

 przycięcie nisko zwisających gałęzi drzew lasku /tz. Naglo/ w Pogórzu. Nisko 

zwisające gałęzie utrudniają przejazd rolnikom z ciężkim sprzętem rolniczym. 

 ujęcie do budżetu Gminy Biała na 2017 r. remont dachu na budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pogórzu nie ujmując w tym zakresie środków z funduszu sołeckiego. 

 o przejęcie na własność  budynku mieszkalnego nr 32 w Pogórzu przez Gminę Biała. 

Na wyżej wymienioną nieruchomość od 30 lat nikt nie opłaca podatku i nie ma 

właścicieli tej nieruchomości.  

  

 

Radny Leonard Peszel wnioskował w imieniu  Klubu  Koalicyjnego Radnych Mniejszości 

Niemieckiej , Naszej Ziemi i SLD zgłoszony przez przewodniczącego klubu Leonarda Peszel 

na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu  24 lutego 2016 r.  

Wnioskowano  o  zakupu sprzętu elektronicznego w celu rejestrowania posiedzeń komisji i 

sesji Rady Miejskiej, jak  również o publikację nagrań na stronie  internetowej Urzędu. 

 

Radny Robert Roden wniósł o przegłosowanie zgłoszonego wniosku przez Pana Leonarda 

Peszel. 

„ za” wnioskiem głosowało   12  członków  

„wstrzymało się „ 2 członków  

Wniosek został przez członków komisji przyjęty.  

Radny Robert Roden – zwrócił uwagę, że na spotkaniach z mieszkańcami Burmistrz 

informował o deklaracji budowy  oczyszczalni ścieków – koszt 4 mln . Zaznaczył , że obecnie 

budżet gminy jest zatkany inwestycjami . W jaki sposób planuje się budować oczyszczalnię 

ścieków. Temat budowy był zawieszony , gdyż jako radni nie byliśmy przeciw , tylko 

informację w tym zakresie otrzymaliśmy z dnia na dzień  

 

Burmistrz Białej poinformował, że chcemy do tematu powrócić. Przygotowujemy się do tego 

tematu łącznie z montażem finansowym. Jest nabór wniosków na III kwartał obecnego roku.  

 

Jest również przygotowywana informacja Prezesa W i K w białej  o zdolności kredytowej 

spółki. 

 

Z komentarzem [p1]: Nie  



Ad 9/ 

 

Wobec wyczerpanego materiału  i nie zgłoszenia więcej uwag i zapytań  Przewodniczący 

zamknął wspólne posiedzenie Komisji Stałych  Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodniczący posiedzenia  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Roman  Barysz 

 

 

 

 

 

 

 


