
Protokół  Nr 24.2017 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

 Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 20 września 2017 r. 

 

 

Posiedzenie  Komisji Oświaty… otworzyła Przewodnicząca  Elżbieta Malik, która 

stwierdziła, że w posiedzeniu komisji uczestniczy 5 członków. Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

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

kierownicy referatów. 

 

 

Ad 2/ 

Porządek posiedzenia komisji  obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 r.  

i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej /  druk Nr 1 został przesłany  

w terminie wcześniejszym/ 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 

2016/2017 / druk Nr 2/ 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r.; / druk Nr 3/ 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 ; /druk     

Nr 4/ 

3) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego: / druk Nr 5/ 

4) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała na 2018 r.;/ druk 

Nr 6/ 

5) ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy  

ul. Tysiąclecia  stanowiącego mienie Gminy Biała; / druk Nr 7/ 

6) upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania  

 z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia; / druk Nr 8/ 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie 

Gminy Biała; / druk Nr 9/ 

8) upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  

dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej. / druk Nr 10/ 

7. Informacja dotycząca oczyszczalni ścieków w Białej. 

8. Informacja dotycząca działalności żłobka e-misiowo w roku 2016 i I półrocze 2017 r. – 

wizytacja placówki. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie. 

                                                                        

 

Radna Maria Moszczeńska wnioskowała o wycofanie z porządku obrad z pkt 6 ppkt 7 tj. 

projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na 



terenie Gminy Biała; / druk Nr 9/ z powodu ze w dalszym porządku obrad posiedzenia jest 

temat związany z upoważnieniem komisji rewizyjnej do rozpatrzenia skargi wniesionej w 

temacie rozpatrzenia wniosku o inicjatywę lokalną.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek  

„za” głosowało 4 członków 

„wstrzymujących się” 1  

„przeciw” nie było 

 

Następnie został przegłosowany porządek obrad o wycofaniu w/w punktu . Porządek został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniego posiedzenia komisji   w miesiącu czerwcu  2017 r.  

został przyjęty. 

 

Ad 4/ 

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 r.  

i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk.  

Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli uwag. 

 

Ad 5/  

 

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2016/2017 

przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 6-1/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członek komisji Damian Tarnowski – zwrócił się z zapytaniem dlaczego tak duża kwota 50 

tyś zł. na wniosek Śląsk bez granic  

 

Burmistrz Białej – jest to kwota na dokumentację , kosztorys i napisanie wniosku.  

 

Członkowie nie wnieśli więcej uwag i zapytań do powyższego projektu uchwały. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 4 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 1 członków  

Projekt uchwały Nr XXV.248.2017 został przyjęty. 

 



Ad 6-2/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2017 -2028, przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Damian Tarnowski – czy na pewno będzie dofinansowanie do wniosku Śląsk bez granic w 

wysokości 85%. 

 

Burmistrz Białej – na etapie składania wniosku nie ma zmiany procentowej , to uważam , że 

będzie dofinansowanie 85% 

 

Członek Komisji Damian Tarnowski  wnioskował o wykreślenie z WPF zadania 1.1.2  Śląsk 

bez granic i zadania 1.3.2- 2018  Przebudowa  ul. Prudnickiej  

 

 Burmistrz Białej – składał Pan ślubowanie, że dba Pan o rozwój i dobro całej gminy  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek. 

 

 „za" głosowało 2 członków 

„przeciw" głosowało 2 członków 

„ wstrzymało się" 1 członek 

 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 5 członków. 

„za" głosowało 2 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 3 członków 

 

Maria Moszczeńska – ja się wstrzymałam od głosowani, gdyż mamy dzisiaj spotkanie . Mam 

tez obawy , że w przyszłości może zabraknąć środków na potrzeby bieżące. Nic do tej pory 

nie zostało zrobione ze strategii Gminy Biała odnośnie pomocy senioralnej.   

Projekt uchwały Nr XXV.249.2017 została przyjęty . 

 

Ad 6-3/ 

 

Projekt uchwały o zmianie  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że  w związku ze zmianą 

kwoty kredytu , planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. dokonuje się zmiany w uchwale Nr 

XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego  gdzie § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

§ 1. 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt w kwocie 856.000,00 zł. (słownie: osiemset     

pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na sfinansowanie następujących zadań: 

1) Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia w kwocie 

404.000,00 zł. 

2) Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej w kwocie 452.000,00 zł. 

 



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 5 członków. 

„za" głosowało 5 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXV.250.2017 została przyjęty. 

 

Ad 6-4/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Biała na 2018 r.  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że 

w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie górnych stawek kwotowych  

podatków i opłat lokalnych w 2018 r., przeliczono na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach  

lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług  

konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r.,  

który wyniósł 101,9% (jest to wzrost cen o 1,9%). Średnia wzrostu podatku od nieruchomości  

w gminie Biała 2,11 % . Skutki finansowe wprowadzenia tych stawek na 2018 r. dają kwotę 64.000 zł. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 2 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  3 radnych 

Projekt uchwały  Nr XXV.251.2017 został przyjęty. 

 

Ad 6-5/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk 

sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia  stanowiącego mienie Gminy Biała przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarki  Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Poinformowała, że Zgodnie z art 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym 

organem uprawnionym do określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej jest Rada Gminy. Stąd też w przedmiotowej uchwale 

określone został regulamin korzystania z boisk sportowych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 5 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXV.252.2017 został przyjęty 



 

Ad 6-6/ 

Projekt uchwały upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z 

tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 

r. o gospodarce komunalnej kompetencje w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie 

ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego 

posiada organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z koniecznością ustalania 

opłat za korzystanie z boisk sportowych w Białej proponuje się w podmiotowej uchwale przekazać 

upoważnienie Burmistrzowi Białej do ustalenia tych opłat. 

 

Propozycje stawek za wynajem: 

Wykorzystanie boiska do piłki 

nożnej o nawierzchni 

przepuszczalnej ze sztucznej trawy 

(obiekt Nr 1): 

Cena wynajmu 1 godziny bez 

dostępu do budynku zaplecza 

sportowego (obiekt Nr 4) - 

brutto 

Cena wynajmu 1 godziny 

z dostępem do budynku 

zaplecza sportowego (obiekt 

Nr 4) - brutto 

w charakterze niekomercyjnym 5,00 zł 10,00 zł 

w charakterze komercyjnym 50,00 zł 100,00 zł 

Wykorzystanie boiska do tenisa 

ziemnego o nawierzchni ze sztucznej 

trawy (obiekt Nr 2): 

Cena wynajmu 1 godziny bez 

dostępu do budynku zaplecza 

sportowego (obiekt Nr 4) - 

brutto 

Cena wynajmu 1 godziny 

z dostępem do budynku 

zaplecza sportowego (obiekt 

Nr 4) - brutto 

w charakterze niekomercyjnym 3,00 zł 6,00 zł 

w charakterze komercyjnym 20,00 zł 40,00 zł 

Wykorzystanie boiska 

wielofunkcyjnego o nawierzchni 

przepuszczalnej poliuretanowej do 

gry w szczególności w piłkę ręczną, 

koszykówkę i siatkówkę (obiekt 

Nr 3): 

Cena wynajmu 1 godziny bez 

dostępu do budynku zaplecza 

sportowego (obiekt Nr 4) - 

brutto 

Cena wynajmu 1 godziny 

z dostępem do budynku 

zaplecza sportowego (obiekt 

Nr 4) - brutto 

w charakterze niekomercyjnym 5,00 zł 10,00 zł 

w charakterze komercyjnym 50,00 zł 100,00 zł 

Wykorzystanie sali rekreacyjnej 

umieszczonej w obiekcie Nr 4: 

Cena wynajmu 1 godziny - 

brutto 



w charakterze komercyjnym 30,00 zł 

 

Cennik podlega zwiększeniu o 50%, w przypadku udostępniania obiektów w soboty, niedziele 

i dni świąteczne na cele komercyjne. 

Cennik nie ma zastosowania w przypadku rezerwacji obiektu nr 1 na cele komercyjne na 

okres co najmniej miesięczny. Stawka ta wynosi 100 zł brutto i obejmuje wynajem obiektu nr 

1 wraz z dostępem do obiektu nr 4. 
 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwała i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 5 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXV.253.2017 został przyjęty. 

 

Ad 6-7/ 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego  dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej 

przedstawiła  Przewodnicząca. Poinformował, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Białej w dniu 8 września 2017 r. wpłynęła skarga z dnia 5 września 2017 r. wniesiona przez 

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Chrzelice na działalność Burmistrza Białej. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza  jest Rada Miejska. 

 Komisja Rewizyjna jest z mocy prawa upoważniona do kontroli organów i jednostek 

samorządowych. Wobec tego zasadne jest podjęcie stosownej uchwały zobowiązującej 

Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazania Radzie 

Miejskiej wynikających z tego postępowania wniosków. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 4 członków  

„przeciw" 1 przeciw 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXV.255.2017 została przyjęty. 

 

Ad 7/ 

Informacja dotycząca oczyszczalni ścieków w Białej. 

Przewodnicząca odczytał pismo –anonim młodego mieszkańca gminy Biała dotyczące 

problemu oczyszczalni ścieków w Białej. 

Członkowie nie wnieśli zapytań do wniesionego pisma. 

 

Ad 8/ 

Informacja dotycząca działalności żłobka e-misiowo w roku 2016 i I półrocze 2017 r. – 

wizytacja placówki. 



 

Ad 9/ 

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.   

 

Ad 10/ 

 

Przewodnicząca  zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty…  Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

    Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Komisji 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                                  Elżbieta Malik 
 


