
Protokół Nr 5/2019 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu 11czerwca  2019 r. 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Marek Klinke, która stwierdził, że w posiedzeniu 

komisji uczestniczyło 13 jej 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. 

Przewodniczący  przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Biała za 2018 r.  

5. Debata nad raportem o stanie Gminy Biała za 2018 r.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum 

zaufania. 

7. Zatwierdzenie  sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Biała za 2018 r.  

1) rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za 

2018 r.  

2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2018 r.  

3) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego 

gminy   

    Biała  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.  

1. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r. 

1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 2018 r.  

2) zapoznanie się z uchwałą RIO w Opolu na temat opinii- wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.  

3) zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Białej za 2018 r. 

2. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej    

3. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r.; 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ; 

3) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

4) ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i 

gminy Biała; 



5) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Biała; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, 

udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników 

drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 

7) powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników; 

8) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do 

spółki; Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością; 

9) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Biała; 

4. Analiza planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała pod względem zabudowy 

jednorodzinnej i terenów mogących spełniać kryteria pod zabudowę jednorodzinną na 

terenie Gminy Biała. (temat z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej) 

5. Informacja o działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Biała. (temat 

z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…) 

6. Informacja o planowanych przez GCK w Białej zajęciach rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży w czasie letniego wypoczynku (temat z ramowego planu pracy Komisji 

Oświaty… ) 

7. Wolne wnioski . 

 

Burmistrz Białej Edward Plicko wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt.10 

następujących ppkt.: 

 

10) w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Pogórzu 

11) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku 

Pogórze-Łącznik 

12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik 

13) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Biała 

 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie  przyjęcie porządku obrad  z zaproponowanymi 

zmianami: 

„za” - 12 członków  

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty. 

 

Ad 3. 

  Przyjęcie  protokołu z poprzedniego posiedzenia. (10:15) 

Przewodniczący  poddał  pod glosowanie przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia. 



„Za” – głosowało 12 członków 

„przeciw”  - nie było 

„ wstrzymało się „  -  nie było 

 

Protokół został przyjęty. 

 

Ad 4. 

 Raport o stanie gminy Białą za 2018 r przedstawiła sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Poinformowała, że instytucję raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego 

wprowadziła 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, dodając do ustawy o samorządzie gminnym regulacje w 

tym zakresie. Zgodnie więc z znowelizowaną ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym , począwszy od nowej kadencji samorządu gminnego, burmistrz co roku do 31 maja 

przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność organu 

wykonawczego – burmistrza w roku poprzednim. Ustawodawca w bardzo ogólny sposób 

określił co ma być przedmiotem raportu o stanie jednostki samorządowej. Stosownie do art. 

28aa w/w ustawy raport w szczególności obejmuje realizację polityk, programów i strategii 

oraz uchwał rady i budżetu obywatelskiego. Na treść przedkładanego Raportu o stanie Gminy 

Biała za rok 2018 składają się dane, informacje obejmujące obligatoryjny zakres raportu jak i 

szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy Gminy Biała - 

Burmistrza Białej. Zadania przedstawione w raporcie realizowane były przez aparat 

pomocniczy Burmistrza jakim jest Urząd Miejski w Białej jak i jednostki organizacyjne 

Gminy Biała. Celem raportu jest przedstawienie Radzie Miejskiej w Białej oraz mieszkańcom 

informacji o sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Biała, gdyż w dokumencie tym zostały 

zgromadzone dane z wielu aspektów funkcjonowania Gminy Biała w roku 2018. 

Sporządzony po raz pierwszy raport Gminy Biała w większości ma charakter materiału 

informacyjnego. Kolejne raporty będą mogły już być w znacznym zakresie materiałem 

porównawczym, analitycznym w odniesieniu do wcześniej raportowanego okresu. 

Burmistrz Białej Edward Plicko również przedstawił  krótką informację o raporcie Gminy 

Biała za 2018 r.  

Ad 5.  

 Debata nad raportem o stanie Gminy Biała za 2018 r.  

 W debacie głos zabrał  radny  Damian Tarnowski 

Szczegóły dyskusji  nad raportem stanowi nagranie komisji .  

 

Ad 6. 

  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr VII.71.2019 w sprawie 



udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania 

„Za” – głosowało 9 członków 

„przeciw”  - nie było 

„ wstrzymało się „  -  3 członków 

 

Ad 7. 

 Zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.  

1) Sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r. bardzo 

szeroko omówiła i przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Członkowie do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag. 

2) Sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2018 r, przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk.  

 

Członkowie do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag.  

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych rada rozpatruje  

i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego po 

roku budżetowym. Uchwała ta z formalno-prawnego punktu musi zostać podjęta przed 

uchwałą w przedmiocie absolutorium. 

Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.  

i  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Obecnych było 112 członków. W głosowaniu 

udział wzięło 12 członków.  

„Za” – głosowało 11 członków 

„przeciw”  - nie było 

„ wstrzymało się „  -  1 członek 

 

Ad 8. 

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.  

1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 2018 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Harnys przedstawił   treść uchwały Nr 1/2019 

podjętą przez Komisję Rewizyjną w dnia 8 maja  2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz z 

uzasadnieniem. Uchwała ta pozytywnie  opiniuje  przedłożone sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2018 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna wystąpiła z 

wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 rok.   



2. zapoznanie się z uchwałą RIO w Opolu na temat opinii- wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.  

Przewodnicząc posiedzenia  przedstawił a uchwałę Nr 219/2019  

z dnia 22 maja  2018 r.  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniująca 

wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 

2018 rok. Uchwała  ta stanowi załącznik do protokołu. 

3. Podjęcie   uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr VII.73.2019 w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.  

„Za” – głosowało 11 członków 

„przeciw”  - nie było 

„ wstrzymało się „  -  1 członek 

Ad 9/ 

 Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej (12:59) 

Powyższą informację przedstawił Prezes Spółki WiK w Białej Marcin Haberecht. 

Do informacji nie zgłoszono uwag i zapytań.  

 

Ad 10/ 

Zaopiniowanie projektów   uchwał w sprawie:  

 

Ad 10.1. 

 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

W dyskusji głos zabrał radny Damian Tarnowski, Józef Roden, Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk i Burmistrz Białej Edward Plicko  

Szczegóły dyskusji zawiera nagranie posiedzenia komisji.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt  uchwały Nr VII.74.2019 w sprawie zmian 

budżetu Gminy Biała na 2019  

„Za” –  9 członków 

„przeciw”  - 2 członków 

„ wstrzymało się „  -  3 członków 

 

Ad 10.2.  

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2019 -2028 ;  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr VII.75.2019 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ;  



„Za” –  10 członków 

„przeciw”  - 1 członków 

„ wstrzymało się „  -  2 członków 

 

Ad 13.3.  

 Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że w   

uchwale dotyczącej zmian w budżecie zmniejszone zostały przychody z tytułu kredytu o 

kwotę 655.000,00 zł. Równocześnie dokonuje się odpowiedniej zmiany w uchwale dotyczącej 

kredytu. Zmniejszenie związane jest z realizacją zadania "Budowa drogi na ul. Prudnickiej w 

Białej",  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt  uchwały Nr VII.76.2019 o zmianie uchwały 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

„Za” –  12 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  1 członek 

 

Ad 13.4.  

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, 

obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała  przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że zgodnie  

z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków , Rada Miejska może, w drodze uchwały, ustalić dopłaty do stawek opłat za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.  W dniu  29 czerwca 2018 r. , na 

mocy Decyzji GL.RET.070.7.42.2018.EK z dnia 21 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Oddział w Gliwicach weszły w życie stawki opłat za wodę i ścieki 

na terenie gminy. Zgodnie z tabelą opłat od 30 czerwca br. znacznie wzrosła opłata za 

odprowadzenie ścieków dla mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej tj. do kwoty 

12,50 zł netto co daje stawkę wysokości 13,50 zł brutto za m
3
 ścieków dla gospodarstwa 

domowego. Po przeanalizowaniu możliwości finansowych gminy podjęto decyzję  

o wprowadzeniu dopłat do tej stawki wysokości 3,00 zł brutto do 1 m
3
 odprowadzonych 

ścieków ( poprzez kanalizację sanitarną). Dopłata ta obowiązywać będzie w okresie od 

sierpnia do grudnia br. i rozliczana będzie ze spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej  

w okresach kwartalnych.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt  uchwały Nr VII.77.2019  

„Za” –  10 członków 



„przeciw”  - 3 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

 

Ad 13.5.  

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała  przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska . Poinformowała, 

że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostało 

wprowadzone do systemu planowania w Polsce ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994r. Nr 15, poz. 139). Na jej podstawie 

Gmina Biała sporządziła i zatwierdziła uchwałą Nr XXXI/230/97 Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 25 kwietnia 1997 roku, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Biała”. Studium jest częścią lokalnego systemu planowania, które 

zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym należy do 

zadań własnych gminy. 

Na przestrzeni czasu, studium podlegało zmianom: 

- zmiana nr 1 – zmieniono studium w całości uchwałą Nr XX/235/08 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 28 listopada 2008 r.; 

- zmiana nr 2) – zmiany w studium wprowadzono uchwałą Nr XXXIII.380.2014 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 24 października 2014r. 

Wprowadzane zmiany obejmowały m. innymi: 

- aktualizację i weryfikację zgodności ustaleń studium z dokumentami wyższego rzędu, 

obowiązującymi w naszej Gminie planami zagospodarowania przestrzennego, wydanymi 

decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wnioskami złożonymi 

o zmianę studium i planów miejscowych, 

- doprowadzenie do zgodności ustaleń studium z obowiązującymi przepisami odrębnymi  

min. w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w zakresie ochrony 

środowiska, w zakresie ustanowionych stref ochronnych od ujęć wody a także zmian 

w zakresie kategorii, klasach i przebiegu dróg publicznych powiatowych i gminnych, 

- wyznaczenie obszarów, na których mogą być rozmieszczane urządzenia wytwarzające 

energię z odnawialnych źródeł energii, a w przypadku mocy przekraczającej 100kW także ich 

stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów. 

W związku z planami inwestycyjnymi Gminy Biała, w zakresie inwestycji związanych 

z gospodarką odpadami komunalnymi, budową siecią gazowej, budową małych 

elektrociepłowni na bazie biomasy a także wnioskami właścicieli terenów o zmianę zarówno 



studium jak i planów miejscowych, należało podjąć uchwałę o zmianie obowiązującego 

Studium. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt  uchwały Nr VII.78.2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Biała   

„Za” –  13 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

 

Ad 13.6.  

 Projekt uchwały  zmieniający  uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest 

Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i 

przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (13:49) 

przedstawiła Inspektor ds. drogownictwa Monika Miczka. Poinformowała, że zgodnie 

z art. 15 ust. 2 Ustawy o publicznym transporcie określenie przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków  i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez 

właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożona uchwała realizuje 

obowiązki wynikające z ustawy. 

Zmiana załącznika Nr 1 do uchwały Nr V.24.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Biała, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla 

operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów została spowodowana koniecznością uwzględnienia 

w wykazie przystanków komunikacyjnych, przystanków z których korzysta przewoźnik 

świadczący usługi w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych 

i przedszkoli. 

Podjęcie niniejszej uchwały ułatwi organizację publicznego transportu zbiorowego 

przewoźnikom. Wprowadzenie czytelnych zasad ma na celu ujednolicenie trybu 

postępowania przy uzgadnianiu z operatorami i przewoźnikami warunków i zasad korzystania 

z przystanków komunikacyjnych. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr VII.79.2019 zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, 

których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów 

publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów.  

„Za” –  13 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

 

 



Ad 13.7. 

 Projekt uchwały w sprawie  powołania zespołu do opiniowania kandydatur na 

ławników (13:52) przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że Na 

podstawie art. 163 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku 

kalendarzowego , w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. W Gminie Biała 

wybieranych będzie 2 ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku. Liczbę wybieranych 

ławników na kadencję 2020 -2023 ustaliło Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu. Informacja 

w tym zakresie została Radzie Miejskiej przekazana pismem Prezesa Sądu Okręgowego 

w Oplu z dnia 23 maja 2019 r. Zgodnie z w/w ustawą kandydatury na ławników przedkładane 

są w terminie do 30 czerwca danego roku. Przed przystąpieniem do wyborów ławników rada 

gminy powołuje zespół opiniujący ławników, który przedstawi na sesji rady swoją opinie 

o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 

określonych w ustawie. Do składu zespołu z ramienia Urzędu proponuje się Sekretarza 

Gminy. Ponadto proponuje się aby kolejne kandydatury zostały określone przez poszczególne 

komisje rady. 

Zgłoszono  następujące osoby do zespołu opiniującego: Sabina Gorek, Irena Wotka, Marek 

Klinke. Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie do zespołu opiniującego.  

 Na posiedzenie przybyła Maria Moszczeńska . Obecnych na posiedzeniu 14 członków. 

 Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr VII.80.2019 w sprawie 

powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników  

 „Za” –  14 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

 

Ad 13.8.  

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością (13:58) przedstawił Burmistrz Białej Edward Plicko. 

Poinformował, że zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym. 

Rada gminy uprawniona jest do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, 



przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do 

spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich. 

Wstąpienie Gminy Biała jako udziałowca do Spółki miało na celu zaspokoić potrzeby 

wspólnoty samorządowej w zakresie organizowania dowozu uczniów do szkół podstawowych 

i przedszkoli oraz potrzeby publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Biała. 

Przedstawione w projekcie umowy i w toku prowadzonych rozmów koszty realizacji 

planowanego zadania przekraczają możliwości finansowe Gminy. Ponadto koszty te 

nie obejmowały organizacji i zapewnienia opieki  w czasie przewozu uczniów do szkół 

podstawowych i przedszkoli. 

Priorytetem jest zabezpieczanie potrzeb Gminy, ale przy rozsądnym finansowaniu. 

Ponadto zaistniała niestabilna sytuacja na rynku przewozowym.  Obecnie PKS Opole 

agresywnie wchodzi na linię Opole – Prudnik – Głuchołazy. Jest to jedna z najbardziej 

rentownych linii. Z analizy posiadanych aktywów wynika, że Spółka PKS Głubczyce musi 

doposażyć swoją flotę w co najmniej 15 autobusów, żeby uruchomić planowany transport 

w Powiecie Prudnickim. Na starcie musi poczynić potężne wydatki   i zorganizować bazę na 

utworzenie filii w Prudniku. 

Koszty wstąpienia Gminy do Spółki PKS Głubczyce przekraczają możliwości finansowe 

Gminy. 

W dyskusji nad powyższym projektem uchwały głos zabrał radny Józef Roden i burmistrz 

Białej Edward Plicko. 

Szczegóły dyskusji zawiera nagranie posiedzenia komisji.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr VII.81.2019  uchylająca  

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

„Za” –  14 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

 

Ad 13.9.  

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 



Gminę Biała  przedstawiła Inspektor ds. Oświaty i Spraw Socjalnych Jadwiga Małota. 

Poinformowała, że niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art.42 

ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967 z późn. zm.) zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy -Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz.2245). 

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych 

ustaw w art. 6 pkt 14 lit. d stanowi, że w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela w art. 42 ust.7 pkt 3 lit. c wprowadza się następujące zmiany: organ prowadzący 

szkołę określa ,,c) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: nauczycieli przedszkoli 

i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 

i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin’’. 

Mając na uwadze, iż większość oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie 

Gminy Biała zapewnia opiekę w czasie dłuższym niż wskazany 5 - godzinny czas realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, to pracujący w nich nauczyciele 

wypracowują obecnie więcej niż 22 godziny tygodniowo, a różnica godzin skutkuje 

powstaniem godzin ponadwymiarowych. 

Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli: 

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Białej, 

2. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ,,Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania w Prudniku 

W ustawowym terminie przekazana została jedynie opinia ZNP Oddział w Białej: opinia 

negatywna dotyczy punktu 7 i wnioskuje się w niej o zachowanie pensum na poziomie 

22 godzin.  Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ,,Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania w Prudniku pozostawiła projekt niniejszej uchwały bez odpowiedzi. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt  uchwały Nr VII.82.2019 w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała  

„Za” –  12 członków 

„przeciw”  - 0 członków 



„ wstrzymało się „  -  1  członków 

Jeden z członków nie brała udziału w głosowaniu.  

 

Ad 13.10.  

 Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pożyczki długoterminowej dla OSP Pogórze 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że  w dniu 03.06.2019 r. 

OSP Pogórze złożyło wniosek o udzielenie pożyczki na realizację projektu „Polsko-czeskie 

działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na pograniczu” dofinansowanego w ramach 

Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

Republika Czeska- Polska Łączny koszt zadania wynosi około 101.000 zł w tym: 

dofinansowanie z EFRR i środki z budżetu państwa to około 91.000 zł, wkład własny OSP – 

10.000 zł. Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony, należy uzupełnić m.in. 

umowę o udzielenie pożyczki. Pożyczkę w przedmiotowej uchwale udziela się do kwoty 

91.000,00zł., a udzielana będzie na wniosek OSP, w oparciu o przedłożone kserokopie faktur, 

w wysokości dofinansowania Pożyczka spłacona zostanie przez OSP Pogórze w momencie 

uzyskania dofinansowania. W ramach środków z Funduszy Mikroprojektów wydatki muszą 

zostać dokonane, a ich zwrot następuje po rozpatrzeniu wniosku o płatność, który składany 

będzie w drugiej połowie 2019r. Przewidywany zwrot nastąpi w 2020 r. stąd też pożyczka ma 

charakter długoterminowy. W budżecie uwzględniono rozchody w formie pożyczki 

długoterminowej. 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie uchwałę Nr VII.83.2019 w sprawie udzielenia 

pożyczki długoterminowej dla OSP Pogórze  

„Za” –  13 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

Jeden z członków nie brała udziału w głosowaniu.  

 

Ad 13.11.  

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na 

odcinku Pogórze-Łącznik (14:50) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że w miesiącu lutym podjęta została uchwała w sprawie pomocy finansowej 

dla Województwa Opolskiego przeznaczona na opracowanie dokumentacji oraz rozbudowę 

drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik od km 28-280 do km 30+325 w 

kwocie 825.000 zł (jednak nie więcej niż 50% wkładu własnego województwa).  

Całkowity koszt zadania 6.194.276,11 zł. Zarząd województwa pozyskał dodatkowe środki z 

budżetu państwa w wysokości 10% kosztów całkowitych, dofinansowanie ze środków 

europejskich stanowi 85%. Wkład gminy stanowi 5%. 

W związku z tym, iż Samorząd Województwa pozyskał dodatkowe środki na realizację 

przedmiotowej inwestycji wystąpił z propozycją aby zaoszczędzone środki przeznaczyć na 

realizację innej drogi (droga wojewódzka 407 w Łączniku). 



Różnica pomiędzy pierwotną kwotą dofinansowania a ostateczną to kwota 515.286 zł 

(825.000 - 309.714 = 515.286 zł)  

Reasumując gmina rozłoży całe dofinansowanie 825.000 zł na realizację dwóch dróg. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie  projekt  uchwały Nr VII.84.2019 o zmianie uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik (14:52) 

„Za” –  14 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

 

Ad 13.12.  

 Projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 

Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że z pozostałej kwoty 

dofinansowania przeznaczonej na dofinansowanie drogi wojewódzkiej Pogórze - Łącznik 

proponuje się zrealizować przy udziale Samorządu Województwa drogę nr 407 w Łączniku. 

Szacunkowy koszt całkowity zadania 1.030.572 zł, udział gminy stanowi 50% wkładu 

własnego województwa. 

 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie  projekt uchwały Nr VII.85.2019 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi 

wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik 

„Za” –  14 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

 

Ad 13.13.  

         Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego  przedstawiła Inspektor ds. drogownictwa i gospodarki mieszkaniowej 

Monika Miczka. Poinformowała, że zgodnie z art. 5  d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór  wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego.  

Przepis ten obowiązuje od 4 maja 2019 r. i został wprowadzony ustawą o zmianie niektórych ustaw w 

związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 730). 

W celu dostosowania do zapisów Prawa energetycznego formy składania wniosków o wypłatę 

dodatku energetycznego, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie 



określenia wzoru wniosku.  

Uchwała Rady  Miejskiej w sprawie określenia  wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  

nie wpłynie na dochody i wydatki Gminy, nie wymaga poniesienia dodatkowych wydatków oraz nie 

będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych  kosztów.  

Przewodniczący poddał  pod głosowanie  projekt uchwały Nr VII.86.2019 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi 

wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik (15:02) 

„Za” –  14 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

 

Ad 13.14.  

Projekt uchwały  zmieniający  uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Biała (15:02) przedstawiła Inspektor ds. funduszy zewnętrznych 

Anna Rogosz. Poinformowała, że W oparciu o uchwałę Nr VI.69.2019 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” Gmina Biała 

przygotowuje w partnerstwie wniosek projektowy o dofinansowanie  tego przedsięwzięcia ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

 W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano zadanie Gminy Biała pn. 

„Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała w miejscowościach: 

Solec, Śmicz, Gostomia”. Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi wynikać z planu 

gospodarki niskoemisyjnej. W związku z tym, proponuje się zmianę Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Biała (dalej: PGN) w koniecznym w tym celu zakresie:  

1) wpisanie zadania w planowane inwestycje termomodernizacyjne (str. 64 i 65) – nowe 

zapisy 

2) wpisanie zadania w harmonogram przedsięwzięć niskoemisyjnych (str. 78) – nowe 

zapisy polegające na wpisaniu zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych na 

terenie gminy Biała w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia” jako przedsięwzięcia 

o numerze 9, w skutek czego zmieniła się numeracja dotychczasowych zadań o 1, 

a harmonogram liczy ich w sumie 30. 

3) zmiana wskaźników i celów do osiągnięcia: 

- na str. 6 PGN: 

W miejsce obecnego zapisu 

„W Planie określono cel redukcyjny do osiągnięcia w 2020 r. w Gminie Biała w stosunku do 

roku bazowego w następujących wielkościach:  

- zmniejszenie o 0,62 % zużycia energii finalnej, tj. o 1 388,3 MWh na rok,  

- zmniejszenie o 3,3 % wielkości emisji dwutlenku węgla, tj. o 2 387,68 Mg CO2 na rok.” 

wprowadza się zapis: 



„W Planie określono cel redukcyjny do osiągnięcia w 2020 r. w Gminie Biała w stosunku do 

roku bazowego w następujących wielkościach:  

- zmniejszenie o 0,87 % zużycia energii finalnej, tj. o 2 010,08  MWh na rok,  

- zmniejszenie o 3,66 % wielkości emisji dwutlenku węgla, tj. o 2 675,19 Mg CO2 na rok.” 

- na str. 8 PGN: 

W miejsce obecnego zapisu:  

„Celem podejmowanych działań na lata 2015 - 2020 jest:  

- ograniczenie zużycia energii finalnej o 0,62 % (1 388,3 MWh),  

- redukcja emisji CO2 o 3,3 % (2 387,68 Mg CO2),  

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o ok. 2 % (14 MWh),  

- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza – o 26 % dla PM10. 

Realizacja działań pozwoli na uzyskanie redukcji energii finalnej z obiektów komunalnych 

i budynków indywidualnych o ok. 2,04 %.” 

Wprowadza się zapis: 

„Celem podejmowanych działań na lata 2015 - 2020 jest:  

- ograniczenie zużycia energii finalnej o 0,87 % (2 010,08 MWh),  

- redukcja emisji CO2 o 3,66 % (2 657,19 Mg CO2),  

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o ok. 2 % (14 MWh),  

- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza – o 26 % dla PM10. 

Realizacja działań pozwoli na uzyskanie redukcji energii finalnej z obiektów komunalnych 

i budynków indywidualnych o ok. 2,91 %.” 

- na str. 73 

W miejsce obecnego zapisu na str. 72 

„Zaplanowane wskaźniki zakładają do roku 2020:  

- redukcję emisji CO2 o 3,3 % (2 387,68 Mg CO2 ),  

- ograniczenie zużycia energii finalnej o 0,62 % (1 388,3 MWh) - (2,04 % w odniesieniu do 

obiektów komunalnych i budynków mieszkalnych),  

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o ok. 2 % (14 MWh).” 

wprowadza się zapis na str. 73 (zmiana numeracji stron na skutek nowych zapisów na str. 

64 i 65): 

„Zaplanowane wskaźniki zakładają do roku 2020:  

- redukcję emisji CO2 o 3,66 % (2 675,19 Mg CO2 ),  

- ograniczenie zużycia energii finalnej o 0,87 % (2 010,08 MWh) - (2,91 % w odniesieniu 

do obiektów komunalnych i budynków mieszkalnych),  

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o ok. 2 % (14 MWh).” 

 Projekt zmian w PGN, uwzględniający nowe wartości celu głównego PGN oraz 

wprowadzający nowe zadania do Harmonogramu przedsięwzięć krótko i średnioterminowych 

w latach 2015-2020, został przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu (dalej zwany: WFOŚiGW) celem wstępnej weryfikacji. 

W dniu 7 czerwca 2019r. WFOŚiGW poinformował, że przedłożony projekt zmian PGN 



uzyska pozytywną opinię, po przyjęciu go przez organ stanowiący gminy. W tym miejscu 

należy zaznaczyć, iż pozytywna opinia PGN wydana przez właściwy organ jest także 

warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania zadania Gminy Biała. 

 Procedura ewaluacji celów oraz wprowadzania zmian w PGN przyjętym uchwałą 

z dnia 14 czerwca 2016 r., opisana w tymże opracowaniu obecnie na stronach 74-75, 

przewiduje: „(…) W zakresie zmiany zawartości samego dokumentu ze względu na bardzo 

istotne zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. nazwy zadania, usunięcia 

i dodania zadania, terminu realizacji oraz planowanych kosztów realizacji zadania do 

dokonywania zmian konieczna będzie uchwała Rady (...)”. Mając na uwadze konieczność 

dostosowania zapisów PGN do wymogów RPO WO oraz przewidzianą procedurę zmian, 

przedkłada się Radzie niniejszy projekt uchwały.  

 Dla przejrzystości wprowadzanych zmian przedkłada się również PGN z nowym 

brzmieniu. 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie  projekt uchwały Nr VII.87.2019 zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała  

„Za” –  14 członków 

„przeciw”  - 0 członków 

„ wstrzymało się „  -  0  członków 

 

Ad 14.  

Do analizy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała pod względem 

zabudowy jednorodzinnej i terenów mogących spełniać kryteria pod zabudowę 

jednorodzinną na terenie Gminy Biała. (temat z ramowego planu pracy Komisji 

Gospodarczej) nie wniesiono uwag. 

 

Ad 15. 

Do informacji o działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Biała. 

(temat z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…) nie wniesiono uwag. 

 

Ad 16. 

Do informacja o planowanych przez GCK w Białej zajęciach rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży w czasie letniego wypoczynku (temat z ramowego planu pracy Komisji 

Oświaty… ) nie wniesiono uwag. 

 

Ad 17.  

Wolne wnioski i informacje.  

Radny Damian Tarnowski zwrócił uwagę aby na sesji w punkcie przedstawienie odpowiedzi 

na interpelacje i zapytania z poprzednie sesji,  Burmistrz również odczytywał treść 

interpelacji i zapytania.  

Radna Maria Moszczeńska zwróciła uwagę aby w terminie wcześniejszym podawać 

ogłoszenie na BIP o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.  

Radny Józef  Roden zwrócił się o wyjaśnienie  sprawy dotyczącej wniosku o fundusz sołecki 

sołectwa Chrzelice.   



Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra 

Sokołowska wyjaśniła sprawę wniosku o przyznanie funduszu sołeckiego dla sołectwa 

Chrzelice. Zaznaczyła również , że bliższych informacji udzieli Pracownik Urzędu Pani Maria 

Dryszcz, która bezpośrednio zajmuje się funduszem sołeckim.  

Ad 18. Zakończenie.  

Przewodniczący zamknął wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

Protokołowała       Przewodniczący posiedzenia  

Gabriela Prokopowicz                      Marek Klinke      

 

          

 

 


