
 

Protokół Nr  18/2016  

z posiedzenia komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej 

odbytego  w dniu 20 grudnia 2016 r. 

 

 

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała przewodnicząca Komisji Gospodarczej 

Gabriela Neugebauer. Na podstawie listy obecności stwierdziła , że w posiedzeniu Komisji 

uczestniczą wszyscy członkowie  stan komisji 5 członków. Następnie powitała wszystkich 

zebranych i przedstawiła  porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Wypracowanie opinii i wniosków komisji gospodarczej Rady Miejskiej do projektu 

uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała  na 2017 rok.  
4. Wolne wnioski. 

5. Zakończenie. 

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag i poprawek.  

 

Ad 3/ 

Radny Robert Roden poinformował, że posiedzenie komisji zostało zwołane zgodnie z  

§ 78 ust. 1  Statutu Gminy Biała oraz uchwały Nr XXXIII/382/10 Rady Miejskiej w Białej z 

dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

gdzie   Komisje Rady po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej odbywają posiedzenia i 

przekazują na piśmie Burmistrzowi swoje opinie i wnioski. Opinie i wnioski komisji Rady, 

Przewodniczący Rady przedkłada Burmistrzowi Białej co najmniej na 7 dni przed 

planowanym terminem sesji. 

 Następnie Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu 

Gminy na 2017. Autopoprawki stanowią załącznik do protokołu.  

Radna Gabriela Neugebauer wnioskowała o dofinansowanie drogi Górka Prudnicka –Pogórze 

kwoty 500 tyś zł. co daje możliwość realizacji zadania w całości tj. odcinka Biała – Górka 

Prudnicka w kolejnych latach.  

Następnie Burmistrz Białej przekazał każdemu radnemu wystosowane przez niego  pismo do 

Starostwa Powiatowego oraz odpowiedz ze starostwa na to pismo. Burmistrz zaznaczył, że 

powiat w odpowiedzi nie deklaruje wykonania kolejnego odcinka drogi Biała – Górka 

Prudnicka z obiecywał radny powiatowy przez kolejne 4 sesje.  

Radny Robert Roden zaznaczył, że odpowiedź starostwa jest pokłosiem przeciągania sprawy 

dofinansowania drogi.  

Burmistrz Białej Edward Plicko poinformował, że w odpowiedzi starostwa nie otrzymał 

zapewnienia , że odcinek drogi Biała – Górka Prudnicka nie będzie wykonana w obecnej 

kadencji, więc nie widzi potrzeby dofinansowywać aż tak wysokiej kwoty. 

 

Radny Robert Roden zaznaczył, że obecny projekt budżetu jest rekordowym budżetem pod 

względem dochodów , wydatków i deficytu. Nie ma zadań strategicznych tylko zadania na 

które można pozyskać dofinansowanie , a według niego zadaniem strategicznym jest droga  

Biała – Pogórze, i dofinansowanie powinno być w wysokości 500 tyś zł.  

 

Następnie poruszono problem zakupu samochodu strażackiego do jednostki OSP Chrzelice , 

zakup akumulatorów do samochodu w Chrzelicach oraz niezrealizowane wnioski w Pogórzu 

tj zakup kosy spalinowej oraz wymianę dachu na budynku OSP w Pogórzu. 



Przewodnicząca ogłosiła przerwę. 

 

Burmistrz Białej zabierając głos poinformował, że negocjacje z powiatem trwały tak długo. 

Radni nie powinni się wtrącać w te negocjacje. Zaproponował, że dołoży w drodze negocjacji 

350 tyś zł.  

 

Radna Gabriela Neugebauer zaproponowała aby dofinansować 500 tyś zł i aby nie 

przekroczyć deficytu zaproponowała środki z termomodernizacji budynku szkoły.  

 

Radny Robert Roden uznał, że kwota 350 tyś nie jest kompromisem. Kompromisem radnych  

jest dofinansowanie kwoty 500 tyś zł a projekt budżetu zostanie przyjęty w wersji 

zaproponowanej przez Burmistrza.  

 

Radny Robert Roden  wnioskował o: 

 

 zwiększenie o 300 000,00 zł tj. do kwoty 500 000,00 zł. w dziale 600 rozdział 600014 – 

transport i łączność - drogi publiczne,  na drogę powiatową Górka Prudnicka – Pogórze. 

Źródłem finansowania będą środki pomniejszone z zadania termomodernizacji. 

Uzasadnienie: 

Kwota 300 00,00 zł gwarantuje kontynuację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 

w Gminie Biała i zacieśnienie współpracy z powiatem jako partnera z Gminą Biała.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek 

„za” głosowało 3 członków 

„ przeciw” głosowało 2 członków  

 

Wobec powyższego wniosek został przyjęty. 

 zmianę zadania w poprawkach do projektu budżetu na 2017 r. w wydatkach  wykonanie 

nawierzchni w rozdz. 92601 ( wydatki majątkowe). Wnioskowała o realizację wniosku 

wybranego z wniosków składanych przez radnych z terenu wsi w terminie do 30 września 

2016 r. do budżetu gminy Biała na 2017 r. , którzy otrzymali odpowiedź o możliwej 

realizacji w ramach istniejących środków finansowych. 

Uzasadnienie: 

W projekcie budżetu ponad 90 % zadań realizowanych jest w mieście Biała, nie 

uwzględniono wniosków składanych przez radnych z wiosek. Dlatego wniosek jest 

uzasadniony. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek 

„za” głosowało 3 członków 

„ przeciw” głosowało 2 członków  

 

Wobec powyższego wniosek został przyjęty. 

 



 wnioskował o zmianę w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 

2017  w § 12 punktu 3 tj” do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach 

działu z wyjątkiem rezygnacji z zadania i wprowadzenia nowych zadań majątkowych”. 
 

Uzasadnienie : 

Proponowany zapis zwiększy kontrolę finansową gminy w bardzo trudnym okresie 

budżetowym, przy zadłużeniu Gminy zakładanym na 30% . 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek 

„za” głosowało 3 członków 

„ przeciw” głosowało 2 członków  

 

Wobec powyższego wniosek został przyjęty. 

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie całość zgłoszonych wniosków i opinii 

komisji . 

„za” głosowało 3 członków 

„ przeciw” głosowało 2 członków  

 

Wobec powyższego wnioski i opinie komisji zostały przyjęte. 

Następnie przewodnicząca Komisji przekazała Przewodniczącemu Rady na piśmie zgłoszone 

wnioski Komisji Gospodarczej.  

Ad 4/ 

Wolne wnioski nie zostały zgłoszone. 

  

Ad 5/ 

 Przewodnicząca zamknęła posiedzenie  komisji.  

 

Protokołowała       Przewodnicząca  komisji 

 

Gabriela Prokopowicz        Gabriela Neugebauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


