
Protokół Nr 19/2016 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 28 grudnia   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 Aneta Hampel. 

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. 

 

Ad 2/ 

Porządek posiedzenia  obejmował: 
                                                                        

Proponowany porządek obrad : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzednich posiedzeń komisji . 

4. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej ulicy 

Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 / druk Nr 1/; 

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

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 -2028 / druk Nr 3/; 

4) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 / druk Nr 

4/; 

5) uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 / druk Nr 5/ 

6)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2017 r. / druk Nr 6/ 

7) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania./ druk Nr 7/ 

8) 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 8/ 

9) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Biała na lata 2017-2021 / druk Nr 9/ 

10) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu 

 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu 

Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 -2020 / druk Nr 10/ 

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała / druk Nr 11/ 

12) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r. /druk Nr 12/ 

5. Wolne wnioski. 

6.  Zakończenie. 

 



Burmistrz Białej Edward Plicko wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 4 ppkt. 

13 i 14 tj: 

1)  Projektu uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą 

„ Subregion Południowy”/ druk Nr 13/ 

2) Projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Biała. / druk Nr 14/ 

 

 

Przewodnicząca  poddał  zgłoszony wniosek  pod głosowanie. 

„Za” głosowało 14 radnych 

 

Przewodnicząca przedstawił porządek obrad po wniesionych zmianach: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń . 

4. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej ulicy 

Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 / druk Nr 1/; 

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

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 -2028 / druk Nr 3/; 

4) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 / druk Nr 

4/; 

5) uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 / druk Nr 5/ 

6)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2017 r. / druk Nr 6/ 

7) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania./ druk Nr 7/ 

8) 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 8/ 

9) uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Biała na lata 2017-2021 / druk Nr 9/ 

10) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu  

pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu 

Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014 -2020 / druk Nr 10/ 

11) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała / druk Nr 11/ 

12) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r. /druk Nr 12/ 

13) przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „ Subregion Południowy” 

/ druk Nr 13/ 

14) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 

do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała. / druk Nr 14/ 

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie. 



 

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z wniesionymi 

zmianami. 

”Za”  głosowało 14 członków 

Porządek obrad został przyjęty 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji   w  dniu  28 listopada 2016 r.  został 

przyjęty  jednogłośnie. 

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej odbytej w dniu 20 grudnia 2016 r. został 

przyjęty przez członków Komisji Gospodarczej. 

 

 

Ad 4-1/ 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 

Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej ulicy 

Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 2020   przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  

Poinformowała, że w związku ze zmianą harmonogramu płatności zadania „Przebudowa drogi 

gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” dokonuje się zmian kwot pożyczki w poszczególnych 

latach. Ogólna kwota pożyczki określona została jeszcze na podstawie kwot kosztorysowych, 

zmiana kwoty nastąpi po podpisaniu przez Urząd Marszałkowski aneksu do umowy o 

dofinansowanie, wniosek takowy został złożony do tej instytucji po przeprowadzonym 

zamówieniu publicznym. 

Wnioskowana zmiana w przedmiotowej uchwale niezbędna jest do realizacji zadania zgodnie z 

przebiegiem realizacji tej inwestycji i zaciąganiem zobowiązań w poszczególnych latach na to 

zadanie. Obecna kwota pożyczki wskazana na 2017 r. jest niższa od faktycznej, jaką gmina musi 

zaciągnąć. Stosowne zmiany dokonane zostaną w zmianach do budżetu oraz WPF gminy Biała 

na 2016-2028 oraz nowej edycji WPF tj. na lata 2017-2028. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XX.188.2016 został przyjęty. 

 

 

Ad 4-2/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2016 r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 



Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.189.2016 został przyjęty. 

 

 

Ad 4-3/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 

2016 -2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.190.2016 został przyjęty. 

 

Ad 4-4/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2017 -2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

 

Następnie Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 człnków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XX.191.2016 został przyjęty. 

 

 

Ad 4-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w stosunku do 

przedstawionego projektu uchwały budżetowej nastąpiły zmiany, które stanowią załącznik do 

protokołu. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła wniosek  Komisji Gospodarczej wypracowany na 

posiedzeniu komisji  w dniu 20 grudnia 2016 r.  



„ Komisja wnioskowała 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% . 
 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk ustosunkowując się do złożonego wniosku wyjaśniła, że 

uwzględniając taki zapis w uchwale budżetowej może zostać uchylona uchwała przez RIO , 

gdyż nie ma jednoznacznej interpretacji  prawnej  w tym zakresie. 

 

Wobec powyższego wyjaśnienia członek komisji Robert Roden złożył wniosek o 

wprowadzenie zapisu 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 nie większych niż 15 tyś zł. ”. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek  
 

„za" głosowało 9  

„przeciw" 4 

„ wstrzymało się" nie było 

1 członek nie brała udziału w głosowaniu.  

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

 

Następnie Przewodnicząca  odczytał projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.192.2016 został przyjęty. 

 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk zwróciła się do członków komisji o przemyślenie  celowości 

złożonego wniosku. 

 

Ad 4-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała 

na 2017 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z art. 4¹ 

ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należą do 

zadań własnych gminy. Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest 

realizacja w/w działań, jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki finansowe na realizację zadań 

związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii 

pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość tych 



opłat ustalana jest corocznie na podstawie składanych przez przedsiębiorców oświadczeń  

o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Szacuje się, że wpływy  

z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku 

wyniosą 174.000,00 złotych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytał projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XX.193.2016 została przyjęty. 

 

 

Ad 4-7/ 

 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 

i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przedstawiła Inspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.194.2016 został przyjęty. 

 

Ad 4-8/ 

 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.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.195.2016 został przyjęty. 

 

 

 

 



Ad 4-9/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021 przedstawił Inspektor ds. 

mieszkalnictwa Henryk Adamik. Poinformował, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego ( (Dz. U. 2016 r., poz. 1610 ) do Rady gminy należy uchwalanie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej 5 lat. 

W związku z powyższym przekłada się projekt wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021. Przedmiotowy program spełnia 

wymogi przywołanej powyżej ustawy. Przedstawione w programie uregulowania są konieczne i 

uzasadnione ponieważ określają one zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym, 

niezbędne środki na jego utrzymanie na najbliższe pięć lat oraz źródła finansowania. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.196.2016 został przyjęty. 

 

Ad 4-10/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu 

realizacji wspólnego projektu  pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 

terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 przedstawiła Inspektor ds. Promocji Gminy 

Karina Grelich – Deszczka. Poinformowała, że niniejszy projekt uchwały przygotowano w 

odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Działanie III. Gospodarka niskoemisyjna, 

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych) dla jednostek 

samorządu terytorialnego położonych w granicach Subregionu Południowego. 

W związku z powyższym podjęto decyzję o złożeniu projektu do realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia”, 

mającego na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz redukcji zanieczyszczeń do 

atmosfery. W/w przedsięwzięcie jest zgodne z przyjętą Strategią Rozwoju Gminy Biała na lata 

2014–2020 z perspektywą do roku 2025 oraz zostało ujęte zarówno 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028, jak i Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Biała. Realizując założenia i szczegółowe cele dokumentów 

strategicznych przygotowano następujący zakres działań w ramach I etapu inwestycji: 

- modernizacja instalacji c.o.: 23 000 zł 

- ocieplenie stropodachu wentylowanego nad szkołą: 76 000 zł 

- ocieplenie stropodachu nad salą "stare liceum": 45 000 zł 

- ocieplenie ścian piwnicznych: 68 000 zł 

- ocieplenie ścian zewnętrznych: 544 000 zł 

- ocieplenie ścian przy gruncie: 110 000 zł 

- wymiana okien drewnianych i metalowych: 84 800 zł 

- ocieplenie stropodachu nad drugą salą: 76 000 zł 



- wymiana luksferów: 24 960 zł 

- wymiana źródeł światła: 100 000 zł 

Łącznie całkowity koszt inwestycji wynosi: 1 151 760 zł. 

Przewidziana wielkość dofinansowania z UE na poziomie: 630 000 zł. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.197.2016 został przyjęty. 

 

 

Ad 4-11/ 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Biała przedstawiła Inspektor ds. Planowania 

przestrzennego Grażyna Samitowska. Poinformowała, że uchwałą Nr XXV/284/09 z dnia 31 

sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Białej  przyjęła miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała. Do planu wprowadzono zmiany w  2013 roku, w zakresie 

wskaźników zagospodarowania oraz zasad kształtowania zabudowy dla terenów obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1PP i 2PP. 

Do zmiany ww. planu przystępuje się w związku z wnioskiem Inwestora, w zakresie 

niezbędnym dla adaptacji zabytkowego zamku na dom spokojnej starości. Także Gmina Biała 

zamierza realizować własne inwestycje na sportowych terenach przyszkolnych oraz terenie usług 

sportu i rekreacji przy ul. Koraszewskiego. Wnioski wymuszają tylko częściową zmianę planu, 

dlatego nie podejmuje się uchwały w granicach administracyjnych miasta, a jedynie w granicach 

nieruchomości objętych wnioskiem. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest podyktowane zmianą granic terenów objętych zmianą planu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.198.2016 został przyjęty. 

 

Ad 4-12/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej 

na 2017 r. przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformował, że na podstawie 26 ust.2 

Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 



czerwca 2012r. Rada na ostatniej sesji w roku uchwala ramowy plan sesji na rok następny, który 

może być uzupełniany w ciągu całego roku. 

W związku z powyższym przedkłada się powyższy projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.199.2016 został przyjęty. 

 

Ad 4-13/ 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „ 

Subregion Południowy” przedstawiła Inspektor ds. Promocji Gminy Karina Grelich –Deszczka. 

Poinformowała, że Cele i zakładane efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a także znaczące środki przewidziane na wsparcie 

obszarów subregionalnych wymagają szczególnej, ukonstytuowanej i partnerskiej współpracy 

pomiędzy Zarządem Województwa a podmiotami, które obejmuje ww. podejście terytorialne 

przewidziane w Programie. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Województwa Opolskiego rekomenduje przyjęcie 

rozwiązań, które skutecznie określałyby formułę współpracy, w tym definiowałyby podmioty 

upoważnione do reprezentowania interesów obszaru subregionalnego w ramach kontaktów z 

Zarządem Województwa lub przedstawicielami instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020. 

W ukonstytuowanym partnerstwie byłyby reprezentowane wszystkie samorządy, tj. powiatowe i 

gminne. 

Powołanie 29 lipca 2016 r. Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy" pozwoliło na 

sprawną realizację wspólnych przedsięwzięć, poprzez połączenie potencjałów podmiotów 

uczestniczących w ich realizacji, a przede wszystkim daje szansę na pozyskanie niezbędnych 

środków finansowych, w tym uzyskanie dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XX.200.2016 został przyjęty. 

 

 

Ad 4-14/ 



 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała 

przedstawiła Inspektor ds. Oświaty Jadwiga Małota. Poinformowała, że zmiana w ustawie o 

systemie oświaty, która weszła w życie 9 grudnia 2016r. wymusza wydanie przez rady gminy 

nowych uchwał w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

Zmiana Uchwały Nr XXX.345.2014   Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r. wynika 

z obowiązku jaki nałożyła na samorządy zmiana art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o 

zmianie ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. 

Na skutek nowelizacji art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który otrzymał brzmienie: Rada 

gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 

lat 5 w prowadzonych przez gminę: ". 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje   na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XX.188.2016 została przyjęty. 

 

 

Ad 5/ 

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 6/ 

 

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji. 

 

 

    Protokołowała                                                                            Przewodnicząca posiedzenia 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                              Gabriela Neugebauer 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


