
 

Protokół Nr 22/2013 

 z wspólnego posiedzenia  

Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

 odbytej w dniu 25 września 2013r. 
 

     Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku publicznego Joachim 

Kosz, który stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Nieobecny 

usprawiedliwiony Alfred Krupa .  

 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu i następnie przedstawił porządek 

obrad posiedzenia: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja Burmistrza Białej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za                                    

I półrocze 2013 roku  i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  /druk Nr 1 / 

5. Informacja  o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 i przygotowaniu 

placówek  oświatowych do roku szkolnego 2013/2014/ druk Nr 2/    

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

          Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 3/ 

2) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok / druk Nr 4/ 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie  do opracowania i wdrażania Planu gospodarki  

      niskoemisyjnej dla Gminy Biała. / druk Nr 5/ 

4) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia    

      postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka  

      Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 6/  

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec   

      Polski-  Rostkowice- Wilków / druk Nr 7/ 

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz-  

      Gostomia-   Solec /druk Nr 8/ 

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała i wsi     

     Olbrachcice. /druk Nr 9/ 

7. Wolne wnioski 

8. Zakończenie.                                               

                                           

Burmistrz Białej Arnold Hindera wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 6 

ppkt 8  poręczenie kredytu  długoterminowego planowanego do zaciągnięcia  przez   Gminne 

Centrum Kultury w Białej / druk Nr 10 / 

 

 

Wniosek o wprowadzenie powyższej zmiany został przyjęty jednogłośnie. 
 



1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja Burmistrza Białej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za                                    

I półrocze 2013 roku  i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  /druk Nr 1 

został przesłany w terminie wcześniejszym/ 

5. Informacja  o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 i przygotowaniu 

placówek  oświatowych do roku szkolnego 2013/2014/ druk Nr 2/    

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  

          Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 3/ 

2) zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok / druk Nr 4/ 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie  do opracowania i wdrażania Planu gospodarki   

niskoemisyjnej dla Gminy Biała. / druk Nr 5/ 

4) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia   

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 6/  

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec   

      Polski-  Rostkowice- Wilków / druk Nr 7/ 

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz-  

      Gostomia-   Solec /druk Nr 8/ 

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała i wsi     

     Olbrachcice. /druk Nr 9/ 

8) udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia  przez   

Gminne Centrum Kultury w Białej / druk Nr 10 / 

7. Wolne wnioski 

8. Zakończenie.                                               

                                           

 

Ad 3/ 

Protokół z posiedzenia  komisji   odbytej w dniu 31 lipca 2013r.   został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/  

 Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.   

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

 Członkowie komisji   po obszernych wyjaśnieniach i wyczerpującej dyskusji przyjęli 

bez uwag i zastrzeżeń sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. stwierdzając, 

że gospodarka finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

Członkowie komisji do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie 

wnieśli uwag .  

 

Ad 5/  

 Informację  o przygotowaniu placówek oświatowych w gminie Biała do roku  szkolnego 

2013-2014, oraz o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 przedstawiła 

Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych Małota Jadwiga. 



Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Członkowie komisji   nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. 

 

 

Ad 6-1/ 

 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2013-2028 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 14 

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały   został zaopiniowany pozytywnie 

 

Ad 6-2/ 

  

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2013 rok 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 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały  został zaopiniowany pozytywnie 

 

 

Ad 6-3/ 

 Projekt uchwały  wyrażenia zgody na przystąpienie  do opracowania i wdrażania 

Planu gospodarki   niskoemisyjnej dla Gminy Biała.  

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały  został zaopiniowany pozytywnie 

 

 

Ad 6-4/ 

 Upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia   

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Robert 

Roden. 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały   został zaopiniowany pozytywnie. 



 

Ad 6-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

Browiniec  Polski-  Rostkowice- Wilków przedstawiła Inspektor ds. planowania 

przestrzennego Grażyna Samitowska. Poinformowała, że uzasadnieniem przystąpienia do 

zmiany planu miejscowego dla wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków w zakresie 

zmiany stawek procentowych służących do obliczania renty planistycznej jest interes 

ekonomiczny miasta. Renta planistyczna jest jednorazową opłatą pobieraną przez miasto w 

przypadku zbycia nieruchomości objętej planem miejscowym. Pobiera się ją tylko wówczas 

gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość danej nieruchomości wzrosła. 

Renta planistyczna obliczana jest od różnicy wartości nieruchomości przed uchwaleniem 

planu miejscowego oraz wartości tej nieruchomości W związku z sytuacją ekonomiczną oraz 

tendencją do nakładania na samorządy nowych obciążeń finansowych konieczne jest 

poszukiwanie nowych źródeł przychodów miasta. Obowiązujące stawki procentowe w innych 

gminach są znacznie wyższe. Dla przykładu w miastach znajdujących się w niedalekim 

sąsiedztwie stawki te są zdecydowanie wyższe niż przyjęte w przedmiotowym planie. Dla 

przykładu w Prudniku lub Głogówku obowiązują dla części terenów stawki maksymalne, tj. 

30 %. Taka sama sytuacja występuje m. innymi w planie miejscowych Głuchołaz 

uchwalonym dla wsi Podlesie. Stąd też zasadna jest zmiana stawek procentowych również na 

terenach objętych planem miejscowym w Białej.  

Przewodniczący Rady Robert Roden poinformował wszystkich członków komisji – radnych , 

że w ramach dyżuru miał spotkanie z  mieszkańcami Browinca Polskiego w sprawie 

powyższego projektu uchwały. Informacja została przekazana na prośbę mieszkańców.  

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały  został zaopiniowany pozytywnie 

 

 

Ad 6-6/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi 

Krobusz- Gostomia-   Solec  przedstawiła Inspektor ds. planowania przestrzennego Grażyna 

Samitowska. Poinformowała, że uzasadnieniem przystąpienia do zmiany planu miejscowego 

dla wsi powyższych wsi w zakresie zmiany stawek procentowych służących do obliczania 

renty planistycznej jest interes ekonomiczny miasta. Renta planistyczna jest jednorazową 

opłatą pobieraną przez miasto w przypadku zbycia nieruchomości objętej planem 

miejscowym. Pobiera się ją tylko wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego wartość danej nieruchomości wzrosła. Renta planistyczna obliczana jest od 

różnicy wartości nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego oraz wartości tej 

nieruchomości W związku z sytuacją ekonomiczną oraz tendencją do nakładania na 

samorządy nowych obciążeń finansowych konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł 

przychodów miasta. Obowiązujące stawki procentowe w innych gminach są znacznie wyższe. 

Dla przykładu w miastach znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie stawki te są 

zdecydowanie wyższe niż przyjęte w przedmiotowym planie. Dla przykładu w Prudniku lub 

Głogówku obowiązują dla części terenów stawki maksymalne, tj. 30 %. Taka sama sytuacja 



występuje m. innymi w planie miejscowych Głuchołaz uchwalonym dla wsi Podlesie. Stąd 

też zasadna jest zmiana stawek procentowych również na terenach objętych planem 

miejscowym w Białej.  

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały   został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad/ 6-7 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta 

Biała i wsi   Olbrachcice Solec  przedstawiła Inspektor ds. planowania przestrzennego 

Grażyna Samitowska. Poinformowała, że uzasadnieniem przystąpienia do zmiany planu 

miejscowego dla miasta Biała i wsi Olbrachcice  w zakresie zmiany stawek procentowych 

służących do obliczania renty planistycznej jest interes ekonomiczny miasta. Renta 

planistyczna jest jednorazową opłatą pobieraną przez miasto w przypadku zbycia 

nieruchomości objętej planem miejscowym. Pobiera się ją tylko wówczas gdy w związku z 

uchwaleniem planu miejscowego wartość danej nieruchomości wzrosła. Renta planistyczna 

obliczana jest od różnicy wartości nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego oraz 

wartości tej nieruchomości W związku z sytuacją ekonomiczną oraz tendencją do nakładania 

na samorządy nowych obciążeń finansowych konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł 

przychodów miasta. Obowiązujące stawki procentowe w innych gminach są znacznie wyższe. 

Dla przykładu w miastach znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie stawki te są 

zdecydowanie wyższe niż przyjęte w przedmiotowym planie. Dla przykładu w Prudniku lub 

Głogówku obowiązują dla części terenów stawki maksymalne, tj. 30 %. Taka sama sytuacja 

występuje m. innymi w planie miejscowych Głuchołaz uchwalonym dla wsi Podlesie. Stąd 

też zasadna jest zmiana stawek procentowych również na terenach objętych planem 

miejscowym w Białej.  

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały   został zaopiniowany pozytywnie 

 

 

Ad 6-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego planowanego 

do zaciągnięcia przez Gminne Centrum Kultury w Białej  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 2014 roku z tytułu udzielonego poręczenia. Poręczenia 

kredytu udziela się Gminnemu Centrum Kultury w Białej (zwanego dalej GCK) na realizację 

zadania „Przebudowa kąpieliska otwartego w Białej”. GCK jest jednostką organizacyjną 

gminy Biała i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.  z 2012 r. Dz.U. poz. 406). W 

ramach swojej działalności podstawowej instytucja kultury prowadzi zadania z zakresu sportu 

i rekreacji. W bieżącym roku GCK przejęło do realizacji zadanie pn. „Przebudowa kąpieliska 

otwartego w Białej”. Zadanie finansowane jest z dotacji przyznanej przez Gminę Białej oraz 

środków PROW na lata 2007-2013. GCK podpisało z Samorządem Województwa 

Opolskiego umowę o dofinansowanie w/w zadania (umowa z dnia 08.05.2013 r.) na kwotę 

300.000 zł. W związku z tym, iż zwrot środków z PROW przekazany zostanie jednostce w 

2014 r. GCK wystąpiło do Gminy z wnioskiem o poręczenie kredytu długoterminowego, 

które jednostka zaciągnie na ten cel.  Poręczenia, o którym mowa w § 1 uchwały udziela się 

do kwoty 161.000 zł, na którą składa się należność główna w wysokości 150.000 zł oraz 

odsetki w wysokości 11.000 zł. Poręczenie udzielone zostaje od dnia podpisania umowy 

kredytowej do dnia 31.10.2014 roku.  

 

Członkowie komisji do przedstawionego projektu uchwały  nie wnieśli  uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały .  

„ Za” głosowało 14  

„ Przeciw”  nie było  

„ Wstrzymujących się „  nie było 

 Projekt uchwały   został zaopiniowany pozytywnie 

 

Ad 7/ 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Ryszard Hanko   wnioskował u ustawienie dzwonu  na odpady szklane w Białej na ul 

Składowej.  

 

 Radna Elżbieta Malik   zwróciła się z zapytaniem czy będą modernizowane alejki w Parku 

w Białej? 

Zwróciła uwagę na nieprawidłowo działające oświetlenie uliczne na ul. Kilińskiego w Białej. 

 

Radna Ewa Kontny  wnioskowała o zmianę w regulaminu oceniania koron dożynkowych : 

- w skład komisji ds. oceniania koron dożynkowych nie powoływać osób z miejscowości , 

które swoje korony wystawiają do konkursu. 

-  przy ocenianiu koron zastosować numerację koron a nie nazwy miejscowości.  



Wnioskowała również o zmianę harmonogramu wywozu odpadów komunalnych tj. 2 razy w 

miesiącu wywóz odpadów komunalnych.  

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że zmiana harmonogramu wywozu odpadów 

jest już przygotowywana i będzie zmieniana uchwałą na następnej sesji.  

 

Radna Maria Moszczeńska zwróciła uwagę , że w okresie wakacji w Łączniku nie była 

czynna biblioteka publiczna. Zaznaczyła, że może by było warto zastanowić się nad 

utworzeniem biblioteko szkolno – publicznej.  

 

Radny Joachim Kosz  wyjaśniając poinformował, że w Łączniku w okresie wakacji 

publiczna biblioteka była nieczynny ze względu na inwentaryzację . Podjęto decyzje o 

przeprowadzeniu inwentaryzacji w okresie wakacji , gdyż jest to okres najmniej uczęszczany 

przez dzieci i młodzież.  

 

Radny Leonard Peszel zwrócił uwagę , że obwieszczenia w sprawie składania wniosków do 

zmiany studium kierunków zagospodarowania przestrzennego  wywieszone na tablicach 

ogłoszeń na terenie gminy Biała zawierały załącznik graficzny w bardzo małej rozdzielczości 

– mało czytelny 

 

Przewodniczący Rady Rober Roden wyjaśnił , że samo obwieszczeni w powyższej sprawie 

było bardzo czytelne -  mapka była załącznikiem do obwieszczenia , a całość dokumentacji i 

czytelna mapka jest do wglądu w Urzędzie. – Referat Gospoadki Komunalnej i zamówień 

Publicznych.  

 

Radny Joachim Kosz zwrócił się o udzielenie informacji o likwidacji Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych – co z uczniami , nauczycielami i z obiektem? 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera wyjaśnił , że ze względu na brak zainteresowania uczniów 

do naboru pierwszych klas  Starostwo Powiatowe powzięło decyzję o likwidacji Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej . Pozostali uczniowie zostali przeniesieni do Zespołu 

Szkół w Prudniku. Nauczyciele również znaleźli zatrudnienie w Prudniku , jednak nie na cały 

etat. Jedna ze sprzątaczek otrzymała uprawnienia do emerytury a pozostałe dwie zostaną 

zagospodarowanie od stycznia 2014r. w  Zespole Szkół w Białej .  

Dalej poinformował, że Gmina jest zainteresowania przejęciem obiektu od 2014r. po 

uzyskaniu zgody od Starostwa powiatowego.  

Po przejęcie obiektu będzie potrzeba zagospodarowania tegoż obiektu.  

 

Radny Jan Malek zaproponował otwarcia szkoły rolniczej.  

 

 

Ad 8/ 

  

Przewodniczący  zamknął  wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej.   

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Komisji                  

                                                                                                      

           Gabriela Prokopowicz                                                              Joachim  Kosz 


