
Protokół Nr 32/2018 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 9 października  2018 r. 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca  Komisji Gospodarczej Gabriela Neugebauer, która stwierdziła, że w 

posiedzeniu komisji uczestniczą 13 członków /stan 14 członków komisji/. Nieobecny Adrian 

Harnys. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

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

kierownicy referatów. 

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia 

 

Proponowany porządek obrad : 

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) zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r.; / druk Nr 2/ 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ;/ druk Nr 3/ 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała / druk Nr 4/ 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na 

terenie gminy Biała / druk Nr 5/ 

6) pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza Białej / 

druk Nr 6/ 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie. 

 

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty bez uwag. 

 

Ad 4-1/ 

 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały  w sprawie  zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że 

Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wynika ze zmiany 

terminu wykonania inwestycji pn. Rewitalizacja centrum miasta Biała. Wykonawca zadania 

związanego z etapem dotyczącym przebudowy dróg na rynku i zagospodarowania terenu za 

OPS wystąpił o przedłużenie terminu wykonania zadania, co zgodne jest ze specyfikacją przy 

zamówieniu publicznym i warunkami dofinansowania z RPO. 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zaciągnięcie kredytu długoterminowego 

uwzględniono w rozdz. XX możliwość zmiany terminu wykonania zadania, czyli zmiany 

terminu zaciągnięcia kredytu. 

Dlatego też planowaną kwotę na w/w inwestycję rozbija się na dwie kwoty do zaciągnięcia w 

poszczególnych latach, wg harmonogramu złożonego przez wykonawców. 

Odpowiednie zmiany dokonane zostały w zmianach do budżetu roku 2018 i WPF na lata 

2018-2028. 

Dodatkowo z wypracowanych dochodów zmniejsza się kredyt o 107.000 zł. 



 

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 13 członków. 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

 

Projekt uchwały Nr XXXIII.336.2018 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4- 2/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2018 r. 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 poddał go pod głosowanie. 

 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 członków. 

„za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

 

Projekt uchwały Nr XXXIII.337.2018 został zaopiniowany pozytywnie. 

4-3/ 

 

 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 poddał go pod głosowanie. 

 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 członków. 

„za" głosowało 12 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 1 członek 

 

Projekt uchwały Nr XXXIII.338.2018 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 



Ad 4-4/  

 Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że Ustawa z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  ( Dz. U poz. 

130 z późn. zm) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym . Zgodnie z art. 15 przywołanej na wstępie ustawy , zmiany 

określone w ustawie o samorządzie gminnym  stosować należy od nowej kadencji organów 

jednostek samorządowych.   

Konsekwencją zmian ustawowych jest konieczność dokonania zmian zapisów Statutu Gminy 

Biała . Aby zmiany mogły obowiązywać od nowej kadencji  nowelizacja Statutu Gminy musi 

być dokonana do końca kadencji obecnego samorządu. 

Zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej  w Statucie nie może być powtórzonych zapisów 

regulacji zawartych  w  ustawach, dlatego też  w przedkładanym projekcie uchwały o zmianie 

Statutu wprowadzono tylko te  zmiany, które w tym akcie prawnym muszą zostać 

uregulowane   oraz usunięto zbędne zapisy jeśli obecnie regulacje określone zostały 

ustawowo a wcześniej uregulowane były w Statucie Gminy. 

Przedkładane zmiany dotyczą w szczególności : 

1) Wprowadzenia zmiany w formie przekazywania radnym zawiadomień o posiedzeniu 

Rady, projektów uchwał i materiałów będących przedmiotem obrad Rady.  

Zasadą będzie iż materiały te będą przekazywane w formie elektronicznej na 

wskazany przez radnego adres poczty elektronicznej. Jeśli jednak radny zwróci się do 

Przewodniczącego Rady z wnioskiem aby materiały dostarczane były w formie 

papierowej to taki tryb zostanie zastosowany w odniesieniu do wnioskującego 

radnego. 

Zmiana ta winna spowodować oszczędności z tytułu ograniczenia druku i kserowania 

materiałów na sesję oraz wdrożenie systemu elektronicznej obsługi Rady Miejskiej. 

Ze zmiana tą wiąże się zakup dla radnych tabletów. 

2) Zmiany zapisów dot. interpelacji i zapytań radnych. Dotychczas w Statucie Gminy  

w § 42 i § 43 szeroko określano co jest interpelacją , co zapytaniem. Obecnie ustawa o 

samorządzie definiuje co jest interpelacją i zapytaniem i wprowadza przepis iż kieruje 

się je  Burmistrza ale   składa się je na piśmie do Przewodniczącego Rady. Ustawowo 

również określono termin udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania – 14 dni. 

Dotychczasowe więc regulacje i termin 30 dniowy udzielania odpowiedzi na 

interpelacje  musza zostać uchylone.  W zmienianych § § 42 i 43 proponuje się aby 

pozostawić możliwość składania interpelacji i zapytań na sesji   ale przy zachowaniu 

formy i procedury określonej w ustawie. 

3) Uchylenia zapisów dot. przyznania inicjatywy uchwałodawczej grupie 50  

mieszkańców Gminy. Dotychczasowe zapisy § 56 pkt 5 i § 57 są uchylane gdyż 

ustawowo określono że w przypadku gminy do 20 tys. mieszkańców  inicjatywę 

uchwałodawczą  może mieć grupa mieszkańców co najmniej 200. Ponadto zasady 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich musi określić Rada  w odrębnej uchwale a wic 

dotychczasowe zapisy  Statutu muszą zostać uchylone. 

4) Określenia w jaki sposób zostanie przeprowadzone głosowanie  imienne w przypadku 

gdy z przyczyn technicznych nie zadziała  urządzenie umożliwiające sporządzenia i 

utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Obowiązek zapewnienia takiego 



urządzenia wynika z ustawy. W znowelizowanym § 66 zawarto regulacje dot. sposobu 

przeprowadzania głosowania jawnego imiennego. 

5) Wprowadzenia  szczegółowych regulacji dot. zasad i trybu działania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  Zgodnie z art. 18 b znowelizowanej ustawy  o samorządzie 

gminnym, rada powołuje komisję skarg i wniosków .W zmianach Statutu 

wprowadzono więc zapis iż  powołuje się Komisję Skarg i Wniosków . W Dziale IX  

od  art. 127  w zamian za regulacje dot. przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania  

skarg przez Radę wprowadza się   „Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji.” 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Alfred Krupa wnioskował o zmianę zapisu w Statucie dotyczącą  wewnętrznej 

struktury  organizacyjnej rady tj. z dwóch wiceprzewodniczących zmienić na jednego, ze 

względu na wynikające z tego tytułu oszczędności. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek o zmianę liczby 

wiceprzewodniczących z dwóch na jednego: 

  

„za" głosowało 6 radnych 

„przeciw"  5 radnych 

Wobec głosowania wniosek przeszedł. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 członków. 

„za" głosowało 5 członków 

„przeciw" 5 członków 

„ wstrzymało się" 3 członków 

 

Projekt uchwały Nr XXXIII.339.2018 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-5/ 

Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania sportu na terenie gminy Biała przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformował, że uchwała Nr VII.117.2018 Rady Miejskiej w Białej w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała została podjęta 26 październiku 

2011 r. W akcie tym określono warunki niezbędne do otrzymania dotacji na działalność 

sportową oraz jakie wydatki mogą być poniesione przez kluby sportwe i stowarzyszenia, 

w ramach dofinansowania. Wśród katalogu wydatków nie było wyszczególnionych kosztów 

administracyjnych, księgowych i obsługi prawnej, a takie koszty też są ponoszone. 

W/w uchwała była też przedmiotem kontroli, przeprowadzonej w ubiegłym roku przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, gdzie zwrócono również na ten problem uwagę. 

W związku z powyższym zasadnym jest wprowadzenie w uchwale dodatkowego punktu 

w brzmieniu: „pokrycie kosztów księgowych, administracyjnych i obsługi prawnej, 



związanych z funkcjonowaniem klubu“, który dokładniej precyzuje katalog dozwolonych 

wydatków finansowych z przyznanej klubom sportowym i stowarzyszeniom dotacji na swoją 

działalność. 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Uchwała Nr XXXIII.340.2018 została podjęta. 

 

Ad 4-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie  pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na 

działalność Burmistrza Białej przedstawił Przewodniczący rady Robert Roden. 

Poinformował, że w dniu 14 września  2018 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej 

za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła skarga  na działalność 

Burmistrza Białej a dotycząca pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji zadania - Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała.    Skarga ta została 

zakwalifikowana jako skarga anonimowa, gdyż podpisana jest jako " mieszkaniec gminy 

oburzony sytuacją" 

 Warunki formalne, jakie powinna zawierać skarga w rozumieniu art.227 k.p.a. 

określa rozporządzenie Rady Ministra z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ), wydane na 

podstawie art. art.226 k.p.a.     

Zgodnie z § 8 ust.1 w/w rozporządzenia, skargi i wnioski nie zawierające  imienia i nazwiska 

(nazwy)  oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

Zgodnie z brzmieniem art.229 pkt.3 k.p.a. organem właściwy do rozpatrzenia skargi 

dotyczącej działalności burmistrza jest rada gminy. Zgodnie z art.237 § 1 k.p.a. organ 

właściwy do załatwienia skargi powinień załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w ciągu miesiąca. Termin określony w art. 237 k.p.a. nie dotyczy skargi, która z uwagi na 

braki nieusuwalne została pozostawiona bez rozpoznania, a rada jedynie stwierdza ten fakt.       

 

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 14 radnych. 

„za" głosowało 13 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 1 radny 

 

Uchwała Nr XXXIII.341.2018 została podjęta. 

 



 

Ad 5/ 

 

Wolne wnioski: 

 

 

Ad 6/ 

 

Przewodnicząca zamknęła wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodnicząca posiedzenia 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                         Gabriela Neugebauer 
 


