
Protokół nr 15/2012 

Z posiedzenia wspólnych  

Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 8 listopada    2012 r. 

 

 

  Posiedzenie wspólnej komisji  otworzyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej … Gabriela 

Neugebauer,  który stwierdziła, że na posiedzeniu  obecnych jest 12 jej członków . Nieobecni 

usprawiedliwieni  radni  Jacek Czerwiński,  Jan Malek, Ryszard Hanko   Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu. Następnie powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu  Listy obecności 

w załączeniu do protokołu.  

 

Porządek obrad obejmował: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja  o sytuacji na rynku pracy w gminie Biała. / druk Nr 1/ 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Biała./ druk Nr 2/  

6. Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w tym 

zakresie./ druk Nr 3/ 

7. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w 

mieście i gminie Biała za okres od stycznia do września 2012r. / druk Nr 4/ 

8. Projekty uchwał w sprawie:  

1) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013r / druk Nr 5/ 

2) ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych  oraz 

zwolnień z tego podatku. / druk Nr 6/ 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała 

na lata 2012-2027, / druk Nr 7 zostanie przekazany na posiedzeniu komisji/ 

4) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok, / druk Nr 8 zostanie przekazany na 

posiedzeniu komisji / 

5) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego , / druk Nr 9/ 

6) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów 

Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała  „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku, / druk 

Nr 10/ 

7) przyjęcia porozumienia odnośnie wspólnej realizacji zadania polegającego na wykonaniu 

dokumentu pn. Analiza Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w 

partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze 

środków Mechanizmów Finansowych EOG./ druk Nr 11/ 

8) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012 – 2019 / druk Nr 12/  

9. Informacja  wykorzystaniu środków przeznaczonych na LZS za trzy kwartały 2012r. / druk Nr 

13 temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej /  

10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie.                                                                                             
 

 
Ad 2/ 

 Burmistrz Białej wnioskował o wykreślenie w pkt 8 ppkt  z porządku obrad, i 

wprowadzenie w pkt 8 ppkt 2 tj. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  obniżenia średniej 

ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku 



Do przedstawionego porządku nie wniesiono więcej zmian. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek Burmistrza.  

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący  ponownie przedstawił porządek obrad po zmianach.  

  

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja  o sytuacji na rynku pracy w gminie Biała. / druk Nr 1/ 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Biała./ druk Nr 2/  

6. Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w tym 

zakresie./ druk Nr 3/ 

7. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w 

mieście i gminie Biała za okres od stycznia do września 2012r. / druk Nr 4/ 

8. Projekty uchwał w sprawie:  

1)  ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013r / druk Nr 5/ 

2)  obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 

2013 roku / druk Nr 14/ 

3) ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych  oraz 

zwolnień z tego podatku. / druk Nr 6/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała 

na lata 2012-2027, / druk Nr 7 ? 

5) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok, / druk Nr 8  / 

6) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego , / druk Nr 9/ 

7) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów 

Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała  „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku, / druk 

Nr 10/ 

8) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012 – 2019 / druk Nr 12/  

12. Informacja  wykorzystaniu środków przeznaczonych na LZS za trzy kwartały 2012r. / druk Nr 

13 temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej /  

13. Wolne wnioski. 
14. Zakończenie.                                                                                             
 

 

Ad 3/ 

Protokół z obrad poprzedniego posiedzenia Stałych Komisji odbytego  w dniu 17 wrześna   

2012r.   został przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku o bezrobociu i aktywizacji  

bezrobotnych w gminie Biała przedstawiła  Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Kontroli 

Powiatowego Urzędu Pracy Pani Danuta Lewandowska .  

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

 

 

 



 

 

 

Ad 5/  

 

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy przedstawił Kierownik  

Posterunku Policji w Białej Pan Andrzej Bania  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji 

 

Ad 6/  

Informację o stanie ochrony p/poż  w gminie oraz realizacji zadań w tym zakresie 

przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera . Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji  

 

 

Ad 7/ 

 

Informację  o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w 

mieście i gminie Biała za okres od stycznia do września 2012r przedstawił Dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury w Białej Rafał Magosz. 

Nie wniesiono uwag do powyższej informacji. 

 

Ad 8- 1 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Biała na 2013r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że maksymalne 

stawki ustawowe zostały zwiększone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

pierwszym półroczu 2012 r. tj. o 4,0%. Stawki maksymalne ogłoszone zostały w Obwieszczeniu 

Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i 

opłat lokalnych w 2013 r.  

Proponuje się średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 4,6 %. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013r. został zaopiniowany pozytywnie  

 

Ad 8-2/ 

 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2013 roku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że w dniu 19 października 2012r. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. która wynosi75,86 

za 1dt. 

Wzrost stawek maksymalnych rok do roku wynosi 2,27% 

Proponuje się obniżć średnią cenę skupu żyta do kwoty 72,70 złza dt. co daje 4% wzrost podatku 

w stosunku do stawki ubiegłorocznej.  

 

 

 



 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 11 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 został zaopiniowany pozytywnie  

 

Ad  8-3/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków 

transportowych oraz zwolnień z tego podatku przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2012 wzrosły o 

wskaźnik inflacji 4 %. 

Proponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych na 2012 r. zostały 

zwiększone w stosunku do stawek z roku 2012 o 4 %, czyli o średni wskaźnik, o jaki zwiększono 

podatek od nieruchomości. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" 1      

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała 

stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku został zaopiniowany 

pozytywnie  

 

 

 

Ad 8-4/ 
 Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2012-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu.  
Członkowie komisji   do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 12  radnych 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie byo   

W/w projekt  uchwały   został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Na posiedzenie komisji przybył radny Jacek Czerwiński . Stan 13 członków . 

Ad 6-3/  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012rok przedstawiła 

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

                      

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 13 członków 



„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

W/w projekt uchwały  została przyjęty. 

 

 

 

Ad 8 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia  Kopczyk. Poinformowała,  że  

dokonanych zmianach w budżecie zmniejszone zostały przychody z tytułu zaciągniętego kredytu 

w wysokości 165.000 zł., czyli w całości wycofany został kredyt planowany do zaciągnięcia w 

2012 r. W konsekwencji podjęta musi być uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego.  

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        

      Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 radnych  

„za" głosowało 13  radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Projekt uchwały  w sprawie uchylenia  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego został zaopiniowany pozytywnie. 

 
Ad 11-14/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie  o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 

zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów 

Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku,  

 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia  Kopczyk. Poinformowała,  że w miesiącu sierpniu br. 

Bank Spółdzielczy w Prudniku wystąpił do gminy Biała o spłatę kredytu w kwocie 3.486,95 zł. 

ponieważ Stowarzyszenie nie dokonało spłaty w terminie określonym w umowie kredytu tj. 31 

lipca 2012 r. 

Analizując dokumenty złożone przez stowarzyszenie dotyczące udzielenia poręczenia, przekazane 

do tut. urzędu wskazywały, że spłata kredytu ma nastąpić w dniu 20 stycznia 2013r.  

 

 Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        

      Następnie Przewodnicząca  odczytała   projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 13 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Projekt uchwały  w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ 

w Banku Spółdzielczym w Prudniku  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 



 

 

 

 

Ad 8-7 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 

2012 – 2019 przedstawiła Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Maria 

Dryszcz.  Poinformowała, że dnia 27 września 2012r. w sołectwie Rostkowice odbyło się 

Zebranie Wiejskie, podczas którego uprawnieni mieszkańcy wsi podjęli uchwałę o przyjęciu 

Planu Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012-2019. Dokument ten został opracowany 

przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Rostkowice.  

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizację działań ze sfery społeczno-kulturowej i 

gospodarczej życia mieszkańców. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa 

estetyki oraz stanu bezpieczeństwa wsi. Wyznacza kierunki rozwoju miejscowości oraz wskazuje 

na projekty, które zdaniem autorów Planu mają dla lokalnej społeczności najwyższą wartość i są 

najbardziej istotne.  

Jako projekt strategiczny, mieszkańcy sołectwa Rostkowice wybrali zadanie pod nazwą 

„Modernizacja boiska sportowego” w ramach którego zrealizowane zostanie zadanie pn. Budowa 

placu zabaw i stworzenie miejsca z ławkami i stolikami, gdzie wszyscy mieszkańcy będą mogli 

korzystać z darmowego dostępu do internetu.  

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Rostkowice na lata 2012 – 2019. 

 

 Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        

      Następnie Przewodnicząca  odczytała   projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 12 radnych  

„za" głosowało 12 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  nie było 

Radny Joachim Kosz nie był obecny w trakcie głosowania.  

 

Projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 7/ 

 

 Wolne wnioski zgłosili: 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 8/ 

  

Przewodnicząca zamkneła  posiedzenie wspólnych komisji   Rady Miejskiej w Białej.   

 

 

 

                 Protokołowała                                                    Przewodniczący Komisji  Gospodarczej   

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Gabriela Neugebauer 

 
 



 


