
 

 
Protokół Nr 26/2017 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 27 grudnia  2017 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. Nieobecny Alfred Krupa. Listy obecności 

stanowią załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

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

kierownicy referatów. 

 

Ad 2/ 

 

Porządek sesji obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia . 

4. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 1/; 

2) 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 / 

druk Nr 2/; 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej 

ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 / 

druk Nr 3/; 

4) zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 r. / druk Nr 4/; 

5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 /druk Nr 

5/; 

6) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 / 

druk Nr 6/; 

7) uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018 / druk Nr 7/; 

8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

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

Nr 8/; 

9) ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia udzielających  schronienia  osobom bezdomnym / druk Nr 9/; 

10) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i 

szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania"   /druk Nr 10/ 

11) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r. /druk Nr 11/ 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie. 



 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji  w miesiącu listopadzie  2017 r.  

został przyjęty. 

 

Ad 4-1/ 

 

Projekt uchwały  w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w  przedmiotowej uchwale dokonano 

zmiany kwot pomiędzy poszczególnymi zadaniami, nie zmieniono kwoty kredytu w stosunku 

do ostatniego brzmienia uchwały. Wskazane kwoty zgodne są z harmonogramem prac 

związanych z tymi inwestycjami.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków. 

„za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XXVII.269.2017 został przyjęty. 

 

Ad 4-2/ 

 

      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  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  Poinformowała, że złożony w październiku wniosek  

o płatność jest na etapie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski, zgodnie z informację 

środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi na ul. Kilińskiego w Białej" przekazane 

zostaną gminie w 2018 r. W związku z powyższym dokonano odpowiedniej zmiany  

w przedmiotowej uchwale. 

  

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 XXVII.270.2017 został przyjęty. 

 

 



Ad 4-3/ 

 

          Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej  

w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej 

ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w 

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

Gminy Klaudia Kopczyk.  Poinformowała, że w związku ze zmianą harmonogramu prac na 

ul. Opolskiej w Białej dokonuje się zmiany uchwały w zakresie zaciągnięcia pożyczki na 

wydatki w części dotyczącej dofinansowania ze środków europejskich. Dostosowanie 

uchwały jest zgodne z planem prac złożonym przez wykonawcę. 

 

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 XXVII.271.2017 został przyjęty. 

 

Ad 4-4/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2017 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 XXVII.272.2017 został przyjęty. 

 

 

Ad 4-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2017 -2028 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 XXVII.273.2017 został przyjęty. 



 

Ad 4-6/ 

 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. 

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 XXVII.274.2017 został przyjęty. 

 

 

Ad 4-7/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 

2018 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. 

 

 

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 XXVII.275.2016 został przyjęty. 

 

 

Ad 4-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy 

Biała na 2018 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 2018 

roku wyniosą 174.000,00 złotych. 

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 chwały Nr XXVII.276.2017 został przyjęty. 

 

Ad 4-9/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających  schronienia  osobom bezdomnym przedstawiła 

Starszy Pracownik Socjalny upoważniona do wykonywania zadań Kierownik OPS Teresa 

Suchodolska. Poinformowała, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 

należy między innymi udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Biała. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ośrodkiem wsparcia 

może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, 

dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz klub 

samopomocy. 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia 

w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Ustawodawca powierzył radzie gminy kompetencje do stanowienia w drodze uchwały                 

o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

 

Określenie odpłatności według przedstawionych  zasad pozwala ustalić wysokość 

odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/ rodzin zobowiązanych do jej 

wnoszenia. 

W projekcie uchwały przedstawiono propozycję ustalania wysokości opłaty za pobyt  

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Biała, 

która uwzględnia to, by odpłatność ponoszona była stosownie do sytuacji dochodowej osób/ 

rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. Osoby/ rodziny, których dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z jej zapisami 

będą zwolnione z opłat. 

Zgodnie z art. 8 ust.1, pkt 1,3 u.p.s kryterium dochodowe dla osoby samotnie 

gospodarującej wynosi 634 zł., a dla osoby w rodzinie 514 zł. 



Wysokość ponoszonej odpłatności określana będzie w decyzjach administracyjnych. 

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 XXVII.277.2017 został przyjęty. 

 

Ad 4-10/ 

 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. Poinformowała, że w związku z opublikowaniem 29 listopada 2017 r. ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza zmiany 

w zakresie dotowania niepublicznych szkół i placówek wychowania przedszkolnego przez 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące min.: rozliczeń 

pomiędzy gminami, trybu naliczania i przekazywania dotacji przez jst.  Niniejszy projekt 

uchwały zawiera regulacje, które będą miały zastosowanie do naliczenia dotacji począwszy 

od 1 stycznia 2018 r. 

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. 

 

 „za" głosowało 14  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXVII.278.2017 został przyjęty. 

 

Ad 4-11/ 

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

2018 r. przedstawił Przewodniczący Rady Robert Roden. 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. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XXVII.279.2017 został przyjęty. 



Ad 5/ 

Wolne wnioski : 

Gabriela Neugebauer zwróciła się z zapytaniem jaki byłby koszt asfaltowania odcinka  drogi 

gminnej w Pogórzu obok posesji Chojeckich. 

 

Ad 16/ 

 

Przewodnicząca zamknęła wspólne posiedzenie komisji.  

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodnicząca posiedzenia   

 

Gabriela Prokopowicz                                                                        Gabriela Neugebauer 
 

 

 

 


