
Protokół nr 20/2013 
z posiedzenia wspólnych  

Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej 
odbytego w dniu  5 czerwca   2013 r. 

 
 
 

  Posiedzenie wspólnej komisji  otworzyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Gabriela 
Neugebauer,  który stwierdziła, że w posiedzeniu  uczestniczą  wszyscy członkowie komisji. Lista 
obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitała wszystkich zebranych na 
posiedzeniu. 

 
Porządek obrad obejmował: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Informacja przedstawiciela KRUS dotycząca zmian w ubezpieczeniu rolników. / temat wynikający z 

ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa…/ 
5. Rozpatrzenie   sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy  za 2012r. wraz z opinią 

RIO  w Opolu  /druk Nr 1/ 
6. Rozpatrzenie   sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2012r, / druk Nr 2 / 
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012r. / druk Nr 3/  
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2012r. / 

druk Nr 4/  
9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego , planowanego do 
zaciągnięcia przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z ograniczaną 
odpowiedzialnością.  / druk Nr 5/  

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
                  Biała na lata 2013-2027 / druk Nr 6/ 

3) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok / druk Nr 7/ 
4) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso / druk Nr 8/ 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość warunki wypłacania 
wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady 
przyznawania , wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała. / 
druk Nr 9/ 

6) Uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno 
– wychowawczej, pracy opiekuńczo- wychowawczej oraz realizację innych zadań 
statutowych szkoły / druk Nr 10/ 

10. Informacja na temat posiadanych dokumentacji technicznych i ważności uzyskanych pozwoleń na 
budowę.       / druk nr 11 -  temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej /  

11. Informacja o realizacji wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych przez Gminę Biała w 2012r, 
oraz planach pozyskiwania środków w 2013 roku. / druk nr 12 -  temat wynikający z ramowego planu 
pracy Komisji Gospodarczej /  

12. Wolne wnioski 
13. Zakończenie.                                               
                                           



                                                                                                                      
Ad 2/ 
 Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian. 
 
Ad 3/ 

Protokół z  poprzedniego posiedzenia komisji  w  dniu 25 marca 2013r.  został przyjęty 
bez uwag i zapytań jednogłośnie. 
 
Ad 4/ 
 

Informację  dotycząca zmian w ubezpieczeniu rolników-  temat wynikający z ramowego planu 
pracy Komisji Rolnictwa…przedstawił Kierownik placówki KRUS Nysa Robert Giblak.  
 
Ad 5/ 
 

Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2012r. wraz z opinią RIO 
w Opolu  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik 
do protokołu. 
 Komisje po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęli bez uwag i 
zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. stwierdzając, że gospodarka finansowa 
przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 
 
Ad 6/  

 
  Sprawozdanie finansowego gminy Biała za 2012r, przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie to  stanowi załącznik do protokołu. 
 Komisje po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęli bez uwag i 
zastrzeżeń powyższe  sprawozdanie.  

 
Ad 7/ 
 Przewodniczący Rady Robert Roden poinformował, że 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. 
 Wobec powyższego przewodnicząca prowadząca obrady posiedzenia  odczytała projekt  
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Biała za 2012r. i poddał go pod głosowanie . 

 „Za" głosowało 15 członków 
 „ Przeciw „ nie było 
 „Wstrzymujących się " nie było 
 

Projekt uchwały  NR XXIII.266.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy 
Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012r. został zaopiniowany 
pozytywnie. 
 
 
 
 



Ad 8/  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Felicja Kasperek  przedstawiła  uchwałę Nr 10/13 

podjętą przez Komisję Rewizyjną w dnia 06 maja  2013r. w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2012r. wraz z szerokim 
uzasadnieniem. Uchwała ta pozytywnie  opiniuje  przedłożone sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2012 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem 
do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2012 rok.  Uchwała Komisji 
Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. 
Następnie przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Białej za 2012r. 

. 
„Za" głosowało 15 członków 
 „ Przeciw „ nie było 
 „Wstrzymujących się " nie było 

Wobec powyższego głosowania przewodnicząca stwierdziła, że członkowie komisji pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały Nr XXIII.267.2013 w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Białej za 2012 rok. 
  
Ad 9-1/ 
 

Projekt uchwały  w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego , planowanego 
do zaciągnięcia przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością 
przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 94) jednostki samorządu terytorialnego 
mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy. Łączna kwota 
poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej. Ponadto poręczenia i gwarancje są 
terminowe i udzielane do określonej kwoty. Art. 236 w/w ustawy stanowi natomiast, iż uchwała 
budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem 
wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków przypadających do spłaty w danym roku 
budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
stanowi także (art. 18) iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w 
zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, z tym że do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości 
pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. Jednocześnie zgodnie z art. 58 
ustawy, uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują 
źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. 

W uchwale wskazano kwotę do jakiej gmina udziela poręczenia i termin poręczenia, a także 
wskazano na źródła dochodów z których miałoby nastąpić ewentualne pokrycie wydatków 
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia. Podstawą 
podjęcia przedmiotowej uchwały jest określenie (co będzie miało miejsce także w uchwałach 
budżetowych na lata następne, w których obowiązuje poręczenie) kwot wydatków przypadających 
do spłaty w danym roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez 
Gminę Biała.  

Poręczenia kredytu udziela się Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej na budowę budynku 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ulicy Kościuszki w Białej, z zastrzeżeniem 



następujących warunków spłaty - kredyt zostanie zaciągnięty na okres 16 lat, możliwość 
wcześniejszej spłaty kredytu. 
 

Poręczenia, o którym mowa w § 1 uchwały udziela się do kwoty 1.800.000 zł, na którą składa się 
należność główna w wysokości 1.185.000 zł oraz odsetki w wysokości 615.000 zł. Poręczenie 
udzielone zostaje od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2028 roku.  
Członkowie komisji 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 XXIII.268.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 
 
 
Ad 9-2/ 

 Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 
Kopczyk. Poinformowała,, że w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w zakresie 
wydatków, dochodów oraz przychodów wprowadza się zmiany w WPF gminy Biała na lata 2013-
2027. Treść uchwały zostaje zmieniona, w zakresie roku obowiązywania, tj. do 2028. Wynika to z 
faktu poręczenia kredytu dla spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej w latach 2013-2028. 
 
Członkowie komisji 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 XXIII.269.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Ad 9-3/ 
 
 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok, 
przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk 
 
Członkowie komisji 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 XXIII.270.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 9-4/ 
 

Projekt uchwały zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że W związku z art. 6 l ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391 ze 
zm.) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25.01.2013 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska określa w drodze uchwały stanowiącej 
akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłaty 
mogą być wnoszone na rachunek bankowy gminy, w kasie urzędu lub w drodze inkasa. 
Akt ten wskazuje inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie tych sołectw, które 
zgłosiły wolę ,tj. osoby wskazane jako inkasentów, wynagrodzenia oraz termin rozliczenia się 
zainkasowanych wpłat.  
 
Członkowie komisji 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 XXIII.271.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 
 

 
Ad 9-5/ 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego 
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość warunki wypłacania 
wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady 
przyznawania , wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała 
przedstawiła Podinspektor ds. oświatowych Jadwiga Małota . Poinformowała, że na podstawie art. 
30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Kata Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 
97 poz. 674) Uchwałą Nr XXII/255/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009r. został 
przyjęty Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw a także zasady przyznawania, wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Biała. Następnie Uchwałą Nr XV.193.2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. Rada Miejska w Białej 
dokonała zmiany w §3 - zwiększono wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla 
nauczycieli, w §6 - uwzględniono dodatek funkcyjny dla osób pełniących funkcję wicedyrektora 
w Zespołach Szkół powstałych po 1 września 2012r. i w §8 - zwiększono kwotę dodatku dla 
nauczyciela z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy i grupy przedszkolnej.  

Proponowana obecnie zmiana w §3 Regulaminu zwiększy wysokość środków finansowych na 
dodatki motywacyjne z 2% na 2,5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze wszystkich 
nauczycieli i umożliwi racjonalny podział środków na dodatki motywacyjne i funkcyjne dla 
aktualnie istniejącej struktury kierowniczej placówek oświatowych w Gminie Biała. Zmiana 



powyższa nie spowoduje wzrostu wydatków budżetu na oświatę ponieważ jednocześnie planuje 
się obniżenie środków przekazywanych na fundusz nagród dla nauczycieli.  

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 
97 poz. 674) projekt zmiany został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.  

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 
Następnie Przewodnicząca  odczytał projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 
 
 „za" głosowało 15  radnych 
„przeciw" nie było 
„ wstrzymało się" nie było 
Projekt uchwały Nr XXIII.272.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Ad 9-6/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktyczno – wychowawczej, pracy opiekuńczo- wychowawczej oraz realizację innych 
zadań statutowych szkoły przedstawiła Podinspektor ds. oświatowych Jadwiga Małota. 
Poinformowała, że zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn.zm.) w budżetach organów prowadzących 
szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, 
z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. 
Regulamin dotyczący kryteriów i trybu przyznawania tychże nagród ustala organ prowadzący 
szkoły.Rada Miejska w Białej w 2006r. uchwałą Nr XXX/321/06 z dnia 30 czerwca 2006r. 
ustaliła Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuńczo 
- wychowawczej oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, a następnie uchwałą Nr 
XV.194.2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. Rada Miejska w Białej dokonała zmiany brzmienia §3 
określając wysokość tworzonego w budżecie Gminy Biała specjalnego funduszu nagród 
w wysokości 2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.  

Obecnie przedkładany projekt regulaminu zawiera zmiany w zakresie: wysokości 
przyznawanych nagród, wysokości utworzenia specjalnego funduszu nagród z 2% na 1,5% (0,5% 
zostanie przekazane na zwiększenie dodatków: motywacyjnych dla nauczycieli) i dodatkowych 
kryteriów jakie musi spełniać nauczyciel aby uzyskać nagrodę. Regulamin wprowadzony uchwałą 
Rady Miejskiej w Białej w 2006r. został zmieniony na wniosek dyrektorów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Biała i uzyskał akceptację Zarządu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Białej.  
Członkowie komisji  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 
 
 „za" głosowało 15  członków 
„przeciw" nie było 
„ wstrzymało się" nie było 
Projekt uchwały Nr XXIII.273.2013 został zaopiniowany pozytywnie.. 
 
 
 
 



Ad 10/ 
 

Informację  na temat posiadanych dokumentacji technicznych i ważności uzyskanych 
pozwoleń na budowę  -  temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej 
przedstawił Burmistrz Arnold Hindera 
Maria Moszczeńska zwróciła uwagę, że w przedstawionej informacji nie ma ujętej dokumentacji 
na modernizację  ulicy Nowej w Łączniku. 
Burmistrz Arnold Hindera poinformował , że posiadana dokumentacja nie spełnia warunków , a 
drugim problemem remontu ul Nowej w Łączniku jest wykup gruntów od właścicieli prywatnych. 
Zaznaczył, że rok 2015 jest rokiem do realizacji wykonania remontu ul Nowej w Łączniku. 
 
Więcej uwag i zapytań do powyższej informacji nie zgłoszono. 
 
Ad 11/ 
 
 Informacja o realizacji wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych przez Gminę Biała 
w 2012r, oraz planach pozyskiwania środków w 2013 roku  -  temat wynikający z ramowego 
planu pracy Komisji Gospodarczej  przedstawiła z-ca Burmistrza Karina drelich Deseczka. 
  
Uwag i zapytań do powyższej informacji nie zgłoszono. 
 
 
Ad 12/ 
 
 Wolne wnioski zgłosili: 
 
Członek Komisji  Robert Roden wnioskował o przygotowanie i przedstawienie informacji 
dotyczącej realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
Członek Komisji Jan Malek zwrócił się z zapytaniem czy są już ustalone prace związane 
ociepleniem Sali w Prężynie  
Z-ca Burmistrza Karina Drelich – Deseczka poinformowała, że w sprawie Sali w Prężynie będzie 
zorganizowane spotkanie. 
 
Członek Komisji  Robert Roden zwrócił się z zapytanie do wszystkich radnych czy jest 
zasadnym zaproszenie na sierpniową sesję Starosty Prudnickiego. Zaznaczył, że Starosta 
Prudnicki jeszcze nigdy nie uczestniczył na sesji Rady Miejskiej w Białej a problemów 
dotyczących dróg powiatowych jest bardzo dużo.  
Członkowie komisji uznali , że jest zasadnym zaproszenie Starosty Prudnickiego na najbliższą 
sesję Rady Miejskiej w Białej.  
 
Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Ad 13/ 
  
Przewodnicząca zamknęła wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej.   
 
                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Komisji  
 
           Gabriela Prokopowicz                                                         Gabriela Neugebauer 
 
 


