
 
Protokół Nr 17/2016 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 28 listopada  2016 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. Nieobecna usprawiedliwiona Joanna Słowińska. Listy 

obecności stanowią załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

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

oraz kierownicy referatów. 

 

Porządek komisji  obejmował: 

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 2016 r. / druk Nr 2/ 

6. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 3/ 

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała  na lata 2016-2028 . / druk Nr 4/ 

3) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy 

Biała na 2016 r. ;  

/ druk Nr 5/ 

4) rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2017 rok ; / druk Nr 6/ 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego;/ druk Nr 7/ 

6) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń 

Wielki ; / druk Nr 8/ 

7) poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice  do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice 

; / druk Nr 9/ 

8) poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków; 

/ druk Nr 10/ 

9) poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic  Gminy  Dąbrowa. / 

druk Nr 11/ 

7. Informacja dotycząca stanu realizacji wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych przez 

Gminę Biała w 2016 r. / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej 

druk nr 12/ 



8. Informacja na temat realizacji 5-letniego programu gospodarowania zasobami 

mieszkaniowymi Gminy Biała na lata 2012 – 2016 . / temat wynikający z ramowego planu 

pracy Komisji Oświaty… druk nr 13/ 

9. Informacja o realizacji inwestycji melioracji i stanie technicznym na terenie gminy Biała / 

temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa… druk nr 14/ 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie.                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Burmistrz Białej Edward Plicko wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 6 ppkt. 10 

projektu uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagradzania za inkaso. /druk Nr 11a/ 

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad po wniesionych zmianach: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia komisji. 

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 2016 r. / druk Nr 2/ 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.; / druk Nr 3/ 

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała  na lata 2016-2028 . / druk Nr 4/ 

3) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla 

Gminy Biała na 2016 r. ; / druk Nr 5/ 

4) rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na 2017 rok ; / druk Nr 6/ 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego;/ druk Nr 7/ 

6) poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń 

Wielki ; / druk Nr 8/ 

7) poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice  do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Komprachcice ; / druk Nr 9/ 

8) poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków;/ 

druk Nr 10/ 

9) poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie 

rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic  Gminy  Dąbrowa. / 

druk Nr 11/ 

10)  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagradzania za inkaso. /druk Nr 11a/ 



7. Informacja dotycząca stanu realizacji wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych 

przez Gminę Biała w 2016 r. / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji 

Gospodarczej druk nr 12/ 

8. Informacja na temat realizacji 5-letniego programu gospodarowania zasobami 

mieszkaniowymi Gminy Biała na lata 2012 – 2016 . / temat wynikający z ramowego planu 

pracy Komisji Oświaty… druk nr 13/ 

9. Informacja o realizacji inwestycji melioracji i stanie technicznym na terenie gminy Biała / 

temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa… druk nr 14/ 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie. 

 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z wniesionymi 

zmianami. 

”Za”  głosowało 14  członków  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujący się” nie było 

Wobec głosowania porządek został przyjęty. 

Ad 3/ 

 

Protokoły z posiedzeń komisji został przyjęte  jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawiła Dyrektor  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku 

Pani Grażyna Klimko. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

Burmistrz Białej podziękował za dobra współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Prudniku. 

 

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 2016 r. przedstawił  Dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury w Białej Rafał Magosz. 

 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Ad 6-1/ 

 Projekt uchwały zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.; przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk.  

Radny Robert Roden zwrócił uwagę, że nie ma sensu przegłosowywać przedstawionego projektu 

uchwały, gdyż treść uchwały nie został zmieniona od poprzedniego posiedzenia i złożył wniosek o 

wycofanie projektu uchwały z porządku obrad posiedzenia.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek. 

 

„ Za” głosowało 8 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Na podstawie głosowania projekt uchwały został wycofany z obrad posiedzenia. 



Następnie została podjęta dyskusja dotycząca nie przyjęcia przez część radnych zmian do budżetu 

gminy Biała. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę  

Po przerwie Radca Prawny poinformował , że zgodnie z literą prawa winień być przegłosowany 

projekt uchwały a nie wniosek o wycofanie uchwały. 

Wobec powyższego przewodnicząca poddała pod głosownie przedstawiony projekt uchwały w 

sprawie zmian do budżetu gminy Biała na 2016 r.  

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” 8 członków 

„ Wstrzymujących się „ 1 członek 

Projekt uchwały  Nr XIX.180.2016 nie  został  przyjęty. 

 

  

Ad 6-2/ 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała  na lata 2016-2028. został przedstawiony przez Skarbnika Gminy Klaudię 

Kopczyk.  

Następnie przewodnicząca posiedzenia poddała go pod głosowanie. 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” 8 członków 

„ Wstrzymujących się „ 1 członek 

Projekt uchwały  Nr XIX.181.2016 nie  został  przyjęty. 

 

Ad 6-3/ 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 

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

projekcie uchwały proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków w ramach zadania pod nazwą 

„Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu" (zadanie nr I w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały) o kwotę 1.000,00 złotych z 

przeznaczeniem na zwiększenie puli środków przeznaczonych na pokrycie kosztów opinii 

biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 

2016 r. założono kwotę 3.900,00 złotych na pokrycie kosztów sporządzenia opinii biegłych 

psychologa i psychiatry wobec osób skierowanych na badanie przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt jednej opinii to 390,00 złotych, tj. 195,00 

złotych-koszt opinii psychologa i 195,00 złotych-koszt opinii sporządzonej przez lekarza 

psychiatrę. Zatem kwota 3.900,00 złotych wystarczyła na pokrycie 10 opinii biegłych. Ilość 

spraw, w których członkowie komisji uznali, że konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłych, w 

celu ustalenia dalszego sposobu postępowania wobec osób skierowanych na posiedzenie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spowodowała, że pula 3.900,00 złotych 

okazała się być niewystarczająca i konieczne jest jej zwiększenie. Kwotę 1.000,00 złotych 

proponuje się przesunąć z 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 Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 r. założono kwotę 1.000,00 złotych na 

zakup wydawnictw, ulotek, plakatów o tematyce związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem 



problemów alkoholowych i narkomanii. Z uwagi jednak na brak atrakcyjnych ofert, kwota ta 

pozostała niewykorzystana. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 13 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

1 członek  nie brał udziału w głosowaniu. 

Projekt uchwały  Nr XIX.182.2016 został  przyjęty. 

 

Radny Leonard Peszel opuścił obrady posiedzenia. 

13 członków obecnych na posiedzeniu komisji. 

 

Ad 6-4/ 

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok ; przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że art. 5a ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 programu 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 na 

formularzu w formie papierowej lub elektronicznej. Wypełniony formularz należało złożyć w 

terminie od 2-16 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Białej lub przesłać drogą elektroniczną na 

adres: sekretariat@biala.gmina.pl. 

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu programu zostały określone 

Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.389.2016 z dnia 24 października 2016 r. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 11 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 1 

1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Projekt uchwały Nr XIX.183.2016 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-5/ 

Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia 

Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego przedstawiła Inspektor 

ds. promocji gminy Karina Grelich-Deszczka. Poinformowała, że na mocy uchwały Rady 

Miejskiej w Białej nr VIII.69.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. Gmina Biała przystąpiła do Lokalnej 

Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego  



z dniem 15 czerwca 2015 r. W przedmiotowej uchwale został wskazany delegat w osobie 

Zastępcy Burmistrza Białej do reprezentowania Gminy Biała w niniejszym Stowarzyszeniu. 

Jednakże w związku z wydanym zarządzeniem nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej  

z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej zachodzi konieczność 

wyboru nowego delegata. W ślad za tym do reprezentacji Gminy Biała rekomenduje się 

Burmistrza Białej. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 12 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

1 nie brał udziału w głosowaniu 

Projekt uchwały Nr XIX.184.2016 został przyjęty. 
 

 

 

 

 

Ad 6-6/ 

Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Dobrzeń Wielki przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w miesiącu 

listopadzie br.  do tutejszego Urzędu jak i Rady Miejskiej w Białej wpłynął apel Związku Gmin 

Śląska Opolskiego o poparcie uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wystąpienia do 

Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 

lipca 2016 r. w części dotyczącej zmiany granic gminy.  

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekt uchwały  

w sprawie poparcia w/ w apelu. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 8 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było  

5 członków nie brało udziału w głosowaniu. 

Projekt uchwały Nr XIX.185.2016 został przyjęty 
 

 

Ad 6-7/ 

Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice  do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Komprachcice przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w miesiącu 

listopadzie br.  do tutejszego Urzędu jak i Rady Miejskiej w Białej wpłynął apel Związku Gmin 

Śląska Opolskiego o poparcie uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie wystąpienia do 

Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 

lipca 2016 r. w części dotyczącej zmiany granic gminy.  



W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekt uchwały  

w sprawie poparcia w/ w apelu. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 8 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

5 członków nie brało udziału w głosowaniu. 

 

Projekt uchwały Nr XIX.186.2016 został przyjęty. 

 

 

Ad 6-8/ 

Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy 

Prószków Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w miesiącu listopadzie br.  do 

tutejszego Urzędu jak i Rady Miejskiej w Białej wpłynął apel Związku Gmin Śląska Opolskiego o 

poparcie uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady 

Ministrów z apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. 

w części dotyczącej zmiany granic gminy.  

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekt uchwały  

w sprawie poparcia w/ w apelu. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 8 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

5 członków nie brało udziału w głosowaniu. 

 

Projekt uchwały Nr XIX.187.2016 został przyjęty. 

 

Ad 6-9/ 

 

Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady 

Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic  Gminy  

Dąbrowa Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w miesiącu listopadzie br.  do 

tutejszego Urzędu jak i Rady Miejskiej w Białej wpłynął apel Związku Gmin Śląska Opolskiego o 

poparcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z 

apelem w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

19 lipca 2016 r. w części dotyczącej zmiany granic gminy.  

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekt uchwały 

 w sprawie poparcia w/ w apelu. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 



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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 8 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

5 członków nie brało udziału w głosowaniu. 

 

Projekt uchwały Nr XIX.188.2016 został przyjęty. 

 

 

Ad 6-10/ 

 

 Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagradzania za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że w dniu 08.11.2016 r. sołtys wsi Łącznik Pani Irena Wotka zwróciła się do 

Burmistrza Białej o ustalenie jej inkasentem opłaty za gospodarowanie odpadami. Funkcję tą 

obecnie pełni Pani Justyna Małek. 

Biorąc pod uwagę zasady ustalone przy wyborze inkasentów, tj. udzielenie pierwszeństwa  

w pełnieniu funkcji inkasenta przez sołtysa danej miejscowości, pozytywnie ustosunkowano się 

do prośby Pani Ireny Wotki. O zmianie tej poinformowano Panią Justynę Małek pismem z dnia 

22.11.2016 r. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 10 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ 1 członek 

2 członków nie brało udziału w głosowaniu. 

 

Uchwała Nr XIX.189.2016 została podjęta. 

 

Ad 7/ 

Do informacji dotyczącej stanu realizacji wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych 

przez Gminę Biała w 2016 r. / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej / 

nie zgłoszono uwag. 

 

Ad 8/ 

  

Do informacji na temat realizacji 5-letniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi 

Gminy Biała na lata 2012 – 2016 . / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty/ 

nie wniesiono uwag. 

Radna Elżbieta Malik zwrócił się z zapytaniem ile jest osób oczekujących na mieszkania, czy są 

plany budowy mieszkań bądź pozyskania budynków na mieszkania i czy jest możliwość 

przerobienia wolnych lokali użytkowych na mieszkania. 

Inspektor ds. mieszkaniowych Henryk Adamik poinformował , że jest 6 osób samotnych 

oczekujących na mieszkanie komunalne, 12 rodzin oraz 5 rodzin na mieszkania socjalne. Czas 

oczekiwania na mieszkanie jest uzależniony od zwolnienia mieszkań. W 2017 r. będzie adaptacja 

byłego przedszkola w Gostomi na mieszkania komunalne. Nie planuje się adaptacji lokali  

użytkowych na mieszkania. 



 

Ad 9/ 

Informacja o realizacji inwestycji melioracji i stanie technicznym na terenie gminy Biała / temat 

wynikający z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa… /nie wniesiono uwag. 

 

Ad 10/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

 

Radny Rober Roden – wnioskował o: 

 „ rozpoznane sprawy zabudowy lamy oświetlenia ulicznego i remontu drogi gminnej do 

posiadłości pani Adamik zamieszkałej w Mokrej , której lokalizacja budynku jest za 

torami kolejowymi w Dębinie.” 

Wniosek został złożony na podstawie interwencji telefonicznej mieszkanki. 

Radna Gabriela Neugebauer – ponownie wnioskowała o ujęcie do budżetu Gminy    

w 2017 r. zakup kosy spalinowej do koszenia boiska sportowego dla Luks Polonia Pogórze. Do tej 

pory boisko koszone było prywatna kosą, a skarpy nie da się kosić traktorkiem. 

 

 

Ad 11/ 

 

Przewodnicząca zamknęła wspólne  posiedzenie Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodnicząca posiedzenia  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                       Gabriela Neugebauer 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


