
 

Protokół Nr 29/2018 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 22 maja  2018 r. 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Elżbieta Malik, 

która stwierdziła, że w posiedzeniu komisji uczestniczą 11 członków /stan 15 członków 

komisji/. 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 komisji. 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. / druk Nr 1/ 

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 

ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r. /druk Nr 2/ 

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2017 

/ druk Nr 3/ 

7.  Zaopiniowanie projektów   uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r.;/ druk Nr 4 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ; / druk 

Nr 5/ 

3) przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020 / druk Nr 6/ 

4) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała /druk Nr 7/ 

5) zmiany Statutu Gminy Biała / druk Nr 8/ 

6) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała / druk Nr 9/ 

7) określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała. / druk Nr 10/ 

8. Informacja na temat szkół filialnych w Gminie Biała / druk Nr 11- temat wynikający z 

ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/ 

9. Informacja o realizacji opłat za gospodarowanie odpadami, działania podjęte w celu 

zmniejszenia zaległości za 2017 r.  oraz ocena ściągalności  wpłat z tytułu czynszu za 

2017 rok./ druk Nr 12 – tematy wynikające z ramowego planu pracy Komisji 

Gospodarczej/ 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie. 

 

 



Przewodnicząca komisji  przedstawiła wniosek Burmistrza Białej o wycofanie  z porządku 

posiedzenia komisji  projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

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

Gminy Biała /druk Nr 7/ 

„za” wycofaniem powyższego projektu uchwały było 11 członków. 

„przeciw” nie było 

„ wstrzymujących się „ nie było 

 

Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  w pkt 11 jako ppkt 7 

projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

 Na posiedzenie komisji przybyli radny Adrian Harnys i radna Aneta Hampel i radna Maria 

Moszczeńska. Stan członków komisji 15 członków. 

 

Przewodnicząca poddała  pod głosowanie wniosek Burmistrza Białej 

„za” wycofaniem był 15 członków 

„przeciw” nie było 

„ wstrzymujących się „ nie było 

 

Wobec zmiany porządku posiedzenia  przewodnicząca przedstawiła  ponownie porządek 

obrad. 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia . 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. / druk Nr 1/ 

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r. /druk Nr 2/ 

6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2017 

/ druk Nr 3/ 

7.  Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r.;/ druk Nr 4 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ; / druk 

Nr 5/ 

3) przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020 / druk Nr 6/ 

4) zmiany Statutu Gminy Biała / druk Nr 8/ 

5) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała / druk Nr 9/ 

6) określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała. / druk Nr 10/ 

7) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

8. Informacja na temat szkół filialnych w Gminie Biała / druk Nr 11- temat wynikający z 

ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/ 

9. Informacja o realizacji opłat za gospodarowanie odpadami, działania podjęte w celu 

zmniejszenia zaległości za 2017 r.  oraz ocena ściągalności  wpłat z tytułu czynszu za 

2017 rok./ druk Nr 12 – tematy wynikające z ramowego planu pracy Komisji 

Gospodarczej 

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie. 

 



 

Następnie poddała go pod głosowanie powyższy porządek obrad. 

„za”  było 15 członków 

 „przeciw” nie było 

„ wstrzymujących się „ nie było 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z wspólnego posiedzenia komisji  odbytej   26 marca 2018 r.  został przyjęty. 

 

 

Ad 4/ 

Ocenę zasobów pomocy społecznej  za 2017 rok przedstawiła Starszy Pracownik 

Socjalny wykonujący obowiązki Kierownika Opieki Społecznej w Białej Pani Teresa 

Suchodolska.  

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.  

 

 

Ad 5/ 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r. przedstawiła inspektor ds. 

funduszu sołeckiego Maria Dryszcz. 

 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.  

 

Ad 6/ 

 

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2017 

przedstawiła Podinspektor ds. gospodarki odpadami Elwira Gaier. 

 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono zapytań.  

 

Ad 7-1/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Alfred Krupa zwróciła się z zapytaniem jaką metodą będzie wykonywany 

wodociąg  na ul. Szynowice w Białej czy metodą przekopu czy przewiertów? 

 

Burmistrz Białej – poinformował, że cały wodociąg będzie wykonywany metodą 

przewiertu. 

 

Radny Robert Roden zaznaczył aby w przyszłorocznym budżecie założyć większą kwotę 

na tereny wiejskie. 

 



Członkowie nie wnieśli więcej uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 członków. 

„za" głosowało 15 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XXX.308.2018 został przyjęty. 

Ad 7-2 / 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2018 -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. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXX.309.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 7-3/ 

Projekt uchwały  w sprawie  przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020  przedstawiła Kierownik 

Referatu GKZP Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że zgodnie z zapisami art 21 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180) przedsiębiorstwo wodno-

kanalizacyjne opracowuje i przedkłada Radzie Miejskiej do zatwierdzenia plan rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.  

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Białej w dniu 9 marca br. przedłożyła w tut. urzędzie Plan 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2018-2020. 

Dokument obejmuje wszystkie wymienione w art. 21 ust 2 w/w ustawy elementy tj. zawiera 

najważniejsze działania mające na celu utrzymanie sieci we właściwym stanie technicznym 

znajduje przełożenie na   racjonalizację zużycia wody oraz zakres świadczonych usług. 

Plan zgodny jest z kierunkami rozwojowymi gminy określonymi w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała oraz miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości. 

W związku z powyższym przedkładamy projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

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 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 



Projekt uchwały Nr XXX.310.2018 został przyjęty. 

 

Ad 7-4/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała przedstawiła sekretarz Gminy 

Grażyna Biały. Poinformowała, że załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Biała określa wykaz 

jednostek pomocniczych Gminy Biała. Dotychczas w wykazie tym nie ujęte były należące do 

niektórych miejscowości przysiółki i kolonie. W celu uporządkowania tego zakresu   

dokonano  weryfikacji nazw miejscowości, przysiółków i kolonii w oparciu  o rozporządzenie 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych 

nazw miejscowości i ich części. 

Dodanie przysiółków i kolonii nie wpływają na zmiany granic jednostek pomocniczych. 

 

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 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXX.311.2018 został przyjęty. 

 

Ad 7-5/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała przedstawiła 

Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że w związku 

z określeniem w art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) opłat uiszczanych za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia  jako nieopodatkowanych należności 

budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy 

o finansach publicznych - bezzasadnym stało się zawieranie umów cywilno - prawnych 

pomiędzy rodzicami, a dyrektorem przedszkola. Jednocześnie zapis mówiący o konieczności 

waloryzowania maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, został zapisany 

w ustawie i nie ma konieczności powtarzania tego zapisu w uchwale. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXX.312.2018 został przyjęty. 

 

Ad 7-6/ 



Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie 

Gminy Biała przedstawiła podinspektor ds.. Zarządzania Kryzysowego Patrycja Kleinert. 

Poinformowała, że zgodnie z zapisem art. 37. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), Rada Miejska w Białej została zobligowana 

do określenia w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie sezonu 

kąpielowego. Sezon ten obejmować winien okres między 1 czerwca a 30 września. Radzie 

Miejskiej pozostawia się decyzję odnośnie ustalenia czasu jaki będzie obejmował 

wspomniany sezon kąpielowy na terenie Gminy Biała w 2018 r. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

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

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 15 radnych. 

„za" głosowało 9  

„przeciw" 2  

„ wstrzymało się"  3 

Projekt uchwały Nr XXX.313.2018 został przyjęty. 

 

Ad 7-7/ 

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały  w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w związku z 

wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Biała w zakresie zadań inwestycyjnych 

dokonuje się zmiany kwoty kredytu na poszczególne zadania. Kwota kredytu zabezpiecza 

wkład własny gminy. Na zadania wymienione w par. 1 ust. 1 w pkt 2 i 3 przeprowadzone 

zostało zamówienie publiczne i kwoty wynikają z ofert. Natomiast na zadanie wymienione w 

pkt 1  (Rewitalizacja) zostało przeprowadzone zamówienie publiczne do części projektu w 

zakresie przebudowy dróg na rynku. Kolejne zamówienie związane z przebudową budynku 

Stolarni będzie ogłoszone, a rozstrzygnięcie zamówienia w zakresie dróg na rynku nastąpi po 

otwarciu ofert na Stolarnię. Na zadanie wymienione w pkt 4 złożony został do Wojewody 

Opolskiego wniosek o dofinansowanie, zadanie uzależnione jest od pozyskania środków na 

ten cel. 

 

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 15  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt chwały Nr XXX.314.2018 został przyjęty. 

 

 

Ad 8/ 

 



Wolne wnioski zgłosili: 

Radna Joanna Słowińska zam. Grabina  złożyła wniosek następującej treści: „ wnioskuję o 

naprawę nawierzchni na drodze powiatowej w Grabinie, oraz o wykoszenie poboczy 

szczególnie na skrzyżowaniu dróg Śmicz- Korfantów” 

 

Radna Maria Moszczeńska – zwróciła się z zapytaniem jak i kiedy będzie wykonany remont 

pobocza drogi w Łączniku koło posesji…….. .  

 

Burmistrz Białej poinformował , że na to  zadania jest już pomysł jego wykonania  

 

Radna Elżbieta Malik zwróciła się z zapytaniem  jak w naszej gminie wyglądają 

przygotowania do obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości.  

 

Burmistrz Białej Edward Plicko– poinformował, że jest to zadanie GCK i w tym zakresie 

będą prowadzone rozmowy.   

 

 

Ad 9/ 

 

Przewodnicząca zamknęła wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodnicząca posiedzenia   

 

Gabriela Prokopowicz                                                                         Elżbieta Malik 
 

 

 

 


