
 

Protokół Nr 19/2013 

 z wspólnego posiedzenia  

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

 odbytej w dniu 25 marca 2013r. 

 

     Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący 

Komisji Oświaty… Joachim Kosz, który stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy 

członkowie poszczególnych komisji.  członków.  

 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu.  

 

Porządek obrad obejmował: 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2012r. / 

druk Nr 1/  

5. Informacja z działalności Stacji Opieki Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Białej za 

2012r. / druk Nr 2/ 

6. Sprawozdanie Burmistrza Białej 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 2012 rok” / druk Nr 3/ 

7. Informacja z realizacji zadań ramach funduszu sołeckiego za 2012r. / druk Nr 4/ 

8. Informacja z  działalności Komisji Rewizyjnej  w 2012 r. / druk Nr 5/  

9. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

1) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała. / 

druk Nr 6/ 

2) Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na których  powstają 

odpady komunalne. / druk Nr 7/ 

3) O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2013-2027 / druk Nr 8 zostanie przekazany w terminie późniejszym/ 

4) Zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 9 zostanie 

przekazany w terminie późniejszym / 

5) O zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 10/ 

6) Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała./ druk Nr 11/ 

7) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. / druk Nr 12/ 
10. Informacja z przebiegu zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własnośc Gminy 

Biała za 2013r. / druk Nr 13 temat z planu pracy Komisji Gospodarczej/  

11. Zapoznanie się z raportem po kontroli placów zabaw na terenie gminy Biała / druk Nr 14– temat z 

planu pracy Komisji Oświaty .../  



12. Sprawozdanie z funkcjonowania Odnowy Wsi w Gminie Biała za 2012r. / druk Nr 15 – temat z 

ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa…/ 

13. Informacja Spółki Wodnej z działalności za 2012r. / druk Nr 16 – temat z ramowego planu pracy 

Komisji Rolnictwa… 

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie.                                                                                           

 

 
 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 4a  

ocenę  zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla Gminy Biała / druk Nr 1a/  

 

Wniosek o wprowadzenie powyższej zmiany został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 2/ 

 

 Następnie przewodniczący ponownie przedstawił porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2012r. 

/ druk Nr 1/  

5. Informacja z działalności Stacji Opieki Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Białej za 

2012r. / druk Nr 2/ 

6. Ocena  zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla Gminy Biała / druk Nr 1a/  

7. Sprawozdanie Burmistrza Białej 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 2012 rok” / druk Nr 3/ 

8. Informacja z realizacji zadań ramach funduszu sołeckiego za 2012r. / druk Nr 4/ 

9. Informacja z  działalności Komisji Rewizyjnej  w 2012 r. / druk Nr 5/  

10. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

1) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała. 

/ druk Nr 6/ 

2) Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na których  powstają 

odpady komunalne. / druk Nr 7/ 

3) O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2013-2027 / druk Nr 8 zostanie przekazany w terminie późniejszym/ 

4) Zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 9 zostanie 

przekazany w terminie późniejszym / 

5) O zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 10/ 

6) Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała./ druk Nr 11/ 

7) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. / druk Nr 12/ 
11. Informacja z przebiegu zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własnośc Gminy 

Biała za 2013r. / druk Nr 13 temat z planu pracy Komisji Gospodarczej/  

12. Zapoznanie się z raportem po kontroli placów zabaw na terenie gminy Biała / druk Nr 14– temat 

z planu pracy Komisji Oświaty .../  

13. Sprawozdanie z funkcjonowania Odnowy Wsi w Gminie Biała za 2012r. / druk Nr 15 – temat z 

ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa…/ 



14. Informacja Spółki Wodnej z działalności za 2012r. / druk Nr 16 – temat z ramowego planu 

pracy Komisji Rolnictwa… 

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie.                                                                                           

 

Porządek obrad wraz ze wniesionymi zmianami  został przyjęty.  

 

 

 

Ad 3/ 

Protokół z posiedzenia  komisji   odbytej w dniu 21 lutego  2013r.   został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/  

 

 Informację  o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 

2010 rok przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk . Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 5/ 

 Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Biała przedstawiła  Kierownik OPS           

w Białej Lila Krawczyń . Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.  

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań . 

 

Ad 6/ 

  Informację o działalności Stacji Caritas w Białej  przedstawiła Kierownik Stacji 

Caritas    w Białej Pani Judyta Scholz.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań . 

 

Ad 7/ 

 Sprawozdanie Burmistrza Białej 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 2011 rok” przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych  Aleksandra Sokołowska .   

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań . 

Ad 8/  

 

Informacja z realizacji zadań ramach funduszu sołeckiego za 2012r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań. 

 



 

Ad 9/  
 

Informację  o działalności Komisji Rewizyjnej w 2012r. przedstawiła przewodnicząca 

Komisji rewizyjnej Felicja Kasperek.  

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań . 

Ad 10-1/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy Biała  przedstawiła Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i zamówień 

Publicznych  Aleksandra Sokołowska.  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 15  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 

Projekt uchwały Nr XXI .252.2013 został zaopiniowany pozytywnie 

 

Ad 10-2/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na 

których  powstają odpady komunalne przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej  i Zamówień Publicznych  Aleksandra Sokołowska.  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 15   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały  Nr XXI.253.2013 został zaopiniowany pozytywnie 

 

Ad 10-3/ 

 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2013-2027 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 15 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały  Nr XXI.254.2013 został zaopiniowany pozytywnie 



 

Ad 10-4/ 

  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok przedstawiła 

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

Radna Elżbieta Malik zwróciła się z zapytaniem dlaczego  nie zostaną wykonane alejki w 

parku miejskim w Białej? 

 

Burmistrz Białej poinformował, że zaplanowana kwota 60 tyś zł. jest kwota niewystarczającą 

na to zadanie i planuje się to przełożyć na lata następne i wykonać modernizację parku 

dogłębnie.  

 

Radna Ewa Kontny zwróciła się z zapytaniem czy po zwiększeniu budżetu na remont basenu 

środki już wystarczą? 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera odpowiadając zwrócił się pytaniem do członków komisji      

„ czy w ogóle robić ten basen „? 

Nastepnie poinformował,że nie jest w stanie powiedzieć czy środki już wystarczą . 

Jednocześnie zaznaczył, że remont basenu powinien być wykonany , a ogłoszony przetarg 

pokaże jakie będą koszty modernizacji basenu.  

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli więcej uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 15   

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały  Nr XXI..255.2013 został zaopiniowany pozytywnie 

 

 

Ad 10- 5/ 

 

 Projekt uchwały  o zmianie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kedytu 

długoterminowego przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Poinformowała, że w 

uchwale Nr XX.244.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2013 r. określony został termin spłaty kredytu na 20 

lat. Po dokonanej analizie rynku i zdolności kredytowej gminy proponuje się aby termin 

spłaty skrócić do 15 lat, co zmniejszy koszty obsługi kredytu. Skrócenie terminu spłaty 

kredytu zgodne jest z zapisami WPF gminy Biała. 

  Przewodniczący Joachim Kosz zwrócił uwagę, że w przedstawionym na dzisiejszym 

posiedzeniu projektu uchwały   nastąpiła zmiana nazwy zadania stąd wnioskował o nie 

rozpatrzenie tegoż projektu                                           

  Wniosek został poddany pod głosowanie  

Obecnych w trakcie głosowania nad zgłoszonym wnioskiem  było 15 radnych  

„za" głosowało 13 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się"  2 członków  

 

Wobec powyższego głosowania uchwała nie została zaopiniowana. 

 

 



Ad 10-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała przedstawiła  

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  i Zamówień Publicznych  Aleksandra 

Sokołowska. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie komisji 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 14 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Jeden z członków nie brała udziału w głosowaniu.  

Projekt uchwały  Nr XXI.257.2013 został zaopiniowany pozytywnie 

 

 

Ad 10-7/  

 

  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2014r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 

 

Członkowie komisji 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 15 radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXI.258.2013  został zaopiniowany pozytywnie.  

 

Ad 11/ 

 
Informacja z przebiegu zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność 

Gminy Biała za 2013r. / druk Nr 13 temat z planu pracy Komisji Gospodarczej/ została przyjęta 

przez członków komisji. 

 

Ad 12/ 

Zapoznanie się z raportem po kontroli placów zabaw na terenie gminy Biała / druk Nr 14– 

temat z planu pracy Komisji Oświaty .../  

Członek komisji Oświaty Robert Roden zwrócił uwagę , że w/w informacja  jest niekompletna . Nie 

został ujęty plac zabaw w Chrzelich jak również nie zostały przedstawione szersze informacje w tym 

zakresie. Wnioskował o pełną informację finansową w tym zakresie  

 

Ad 13/  

 

Sprawozdanie z funkcjonowania Odnowy Wsi w Gminie Biała za 2012r. / druk Nr 15 – temat 

z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa…/ zostało  przyjęte przez członków komisji. 

 

 

 

 



Ad 14/ 

 

Informacja Spółki Wodnej z działalności za 2012r. / druk Nr 16 – temat z ramowego planu 

pracy Komisji Rolnictwa…/  została przyjęta przez członków komisji. 

 

Ad 15/ 

 Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Jan Malek zgłosił uwagę , że nie jest zadowolony z udzielonej odpowiedzi na 

zgłoszoną interpelację dotycząca dofinansowywania dokształcania nauczycieli w Gminie 

Biała. Zaznaczył , że 14 osób dostaje dofinansowanie na dokształcanie , a jedna osoba ubiega 

się o takie dofinansowanie już drugi rok i nie dostaje takowej możliwości. Stwierdził, że 

forma dokształcania nauczycieli w gminie Białą jest niejasna.  

 

Ad 16/ 

  

Przewodniczący  zamknął  wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej.   

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Komisji                  

                                                                                                      

 

           Gabriela Prokopowicz                                                              Joachim  Kosz 
 


