
Protokół nr 25/2013 

z posiedzenia wspólnych  

Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu  27 grudnia   2013 r. 

 

 

 

  Posiedzenie wspólnej komisji  otworzyła Przewodnicząca Komisji Gospodarczej 

Gabriela Neugebauer.. Nieobecni nieusprawiedliwieni Jan Malek . 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  o realizacji uchwał  sprawie gospodarowania odpadami w  gminie Biała 

/druk   Nr 1/ 

5. Zaopiniowanie uchwał w sprawie:  

1) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 / druk 

Nr 2/ 

2) uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 / druk Nr 3/  

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

Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 4/ 

4) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 5/  

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków,  które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2013 / druk Nr 6/ 

6) uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014r. / druk Nr 7/ 

7) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej /druk Nr 8/ 

8) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 9/ 

9) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2014 rok./ druk Nr 10/ 

6. Wolne wnioski. 

7.  Zakończenie.                                                                                                     

 

Burmistrz Białej wnioskował o przesunięcie w porządku obrad w pkt 8 ppkt. 3 i 4 na ppkt 1    

i 2  

 

Członkowie   nie wnieśli uwag do zaproponowanej zmiany porządku obrad i jednogłośnie 

została przyjęta.  

 

Wobec powyższego przewodnicząca ponownie przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia . 

4. Informacja  o realizacji uchwał w  sprawie gospodarowania odpadami w  gminie Biała 



/druk Nr 1/ 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2013-2028 / druk Nr 4/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2013 / druk Nr 5/  

3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 / 

druk Nr 2/ 

4) uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 / druk Nr 3/  

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2013 / druk Nr 6/ 

6) uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014r. / druk Nr 7/ 

7) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej /druk Nr 8/ 

8) upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 9/ 

9) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2014 rok./ druk Nr 

10/ 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie.                                                                                                     

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniego posiedzenia odbytego  w dniu 13  listopada 2013r. 

został przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

 Informacje  o realizacji uchwał w  sprawie gospodarowania odpadami w  gminie Biała 

przedstawiła Inspektor ds. Gospodarowania odpadami komunalnymi Izabella Ossowska. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Joachim Kosz zwrócił uwagę , że harmonogram wywozu odpadów komunalnych nie 

jest zgodny z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie Biała. Zaznaczył, że 

otrzymał odpowiedź na złożony w tym zakresie wniosek. Odpowiedź nie jest 

satysfakcjonująca, wręcz żenująca. Są kamuflowane dwa tygodnie.  Zaznaczył, że nie 

przestrzeganie regulaminu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej jest czystym sabotażem i 

podstawą do rozwiązania umowy z firmą odbierającą odpady komunalne.  

 

Obecna na posiedzeniu komisji Pani Maria Oleszczuk poinformowała, że jej obecność na 

posiedzeniu komisji ma na celu przedstawienie wyjaśnień do przedłożonych aneksów do 

zawartych umów na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała oraz opracowanie Miejscowego Planu 

zagospodarowania Przestrzennego Wsi Pogórze. Poinformowała, że aneks do w/w umów 

dotyczy przesunięcia terminu wykonalności a nie dotyczy kosztów. Szeroko wyjaśniła 

przyczyny przesunięcia w terminie wykonania  powyższych  planów: 

- Zmiany do studium – wpłynęły uwagi i wnioski w czasie wyłożenia planu do wglądu, oraz 

wnioski zgłoszone przez Burmistrza  i jest potrzeba ponownych uzgodnień.  

- Plan Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Pogórze – zmiany w ogłaszaniu 



planów w dziennikach Urzędowych w innych formatach XHP co wymaga zmiany 

oprogramowania, , zapoznania się z tym programem. Zaznaczyła , że prace już są w tym 

zakresie prowadzone i w jak najszybszym terminie zostaną zakończone.  

Radny Joachim Kosz zwrócił się z zapytaniem czy potencjalni inwestorzy mogą ponieść 

koszty związane ze zmianami planów? 

Burmistrz Arnold Hindera poinformował, że nie ma żadnych informacji od inwestorów. 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk poinformowała, że w WPF na 2014-2018 są ujęte zmiany 

co do przedstawionych zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego Wsi 

Pogórze. Aby Burmistrz mógł podpisać omówiony aneks do umowy musi być podjęta zgoda 

Rady Miejskiej w Białej , co jest zapisane we wspominanym WPF.  

 

Ad  5-1/ 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVIII.311.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 5-2/ 

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

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

i do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVIII .312.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad  5-3/ 

Przewodnicząca oddała głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2014-2028 wraz z załącznikami i objaśnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca odczytał projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków 

„za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXVIII.313.2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028 został zaopiniowany. 

 

 

 

 



Ad 5-4/ 

Przewodnicząca oddała  głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2014 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły projekt uchwały w w/w sprawie. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca  odczytała  projekt uchwały i poddała  go pod głosowanie. 

Obecnych w trakcie głosowania było 14 członków 

„za" głosowało 14 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr XXVIII.314.2013 w sprawie uchwały  budżetowej  Gminy Biała na 2014 

rok został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 5-5/ 

 

Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2013 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi 

załącznik do protokołu. 

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVIII.315.2013 został zaopiniowany pozytywnie . 

 

Ad  5-6/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014r. 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXVIII.316.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad  5-7/  

 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej przedstawił Przewodniczący Rady Robert 

Roden. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca poddała  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXVIII.317.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 



 

Ad 5-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej przedstawił Przewodniczący Rady Robert 

Roden. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt chwały  Nr XXVIII.318.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 5-9/ 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej             

w Białej na 2014 rok. przedstawił Przewodniczący Rady. 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodnicząca  poddała  pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 14 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt chwały  Nr XXVIII.319.2013 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6/ 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Przewodniczący Komisji Oświaty  Joachim Kosz poinformował , że nie został 

zrealizowany jeden z tematów z ramowego planu pracy komisji oświaty a mianowicie 

wizytacja  placówki  oświatowej  w Łączniku.  

 

Przewodniczący Rady Robert Roden przedstawił pismo RIO w Opolu w sprawie 

unieważnienia uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie dofinansowanie Straży Pożarnej 

w Prudniku. 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera w odniesieniu do uwagi zgłoszonej przez Radnego Pana 

Joachima Kosza w pkt. 4 poinformowała, że są nieścisłości w zapisach umowy z wykonawcą 

usługi czyli ze spółką WiK w Białej. Nieścisłości dotyczyły harmonogramu wywozu 

odpadów  w odniesieniu do zapisów, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w 

Białej,  regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 10/ 

 

Przewodnicząca  Gabriela Neugebauer zamknęła wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady 

Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodnicząca  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                 Gabriela Neugebauer 


