
Protokół Nr 26/2014  

z  posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,  

Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego  

odbytej w dniu 6  marca 2014r. 

 

 

       Posiedzenie  Komisji Oświaty…  Rady Miejskiej w Białej  otworzył Przewodniczący 

Komisji Joachim Kosz,  który stwierdził,  że w posiedzeniu  uczestniczą wszyscy  jej 

członkowie / stan komisji 5 członków/. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie powitał  wszystkich zebranych na posiedzeniu.   

 Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który obejmował:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

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

2013/ druk Nr 1/ 

5. Informacja z działalności stacji Caritas za 2013r. / druk Nr 2/ 

6. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie : 

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

Biała na lata 2014-2028 / druk Nr 3/ 

2) zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 / druk Nr 4/ 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 

2014r. / druk Nr 5/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso / druk Nr 6/ 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia 

terminu płatności dla inkasentów. / druk Nr 7/ 

6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. / druk Nr 8/ 

7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała / druk Nr 9/ 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów / druk Nr 10/ 

9) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała / druk Nr 11 / 

10) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora / druk Nr 12/ 

11) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. / druk Nr 

13/ 

12)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w 

zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania ‘ Pomoc państwa    w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 / 

druk Nr 14/ 



13)  nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej/ druk Nr 15/ 

14)  przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” / druk Nr 16/ 

15) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej       

w Białej / druk Nr 17/ 

16) umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działalności Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej / druk Nr 18 / 

17) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2014/ 

druk Nr 19/ 

7. Wolne wnioski. 

8.  Zakończenie.                                                                                                     

 

 

Ad 3/ 

Protokół z poprzedniego posiedzenia wspólnych komisji odbytego  w dniu 27 grudnia 

2013r. został przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/  

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

2013 rok przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członek komisji Robert Roden po przedstawionej informacji stwierdził, że głównym problem 

opieki społecznej jest struktura rodzinna.  

 

Członek komisji Leonard Peszel również zwrócił uwagę na duże koszty w OPS związane z 

odpłatnością za pobyt w DPS osób starszych. Zaznaczył, że osoby te majątki przekazują 

rodzinie, a obowiązujące przepisy prawne  nie do końca precyzują ściągalności odpłatności 

przez rodzinę.  

Członkowie komisji  nie wnieśli więcej  uwag i zapytań. 

 

Ad 5/ 

  Informację o działalności Stacji Caritas w Białej  przedstawiła Kierownik Stacji 

Caritas    w Białej Pani Judyta Scholz.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie   do przedstawionej informacji nie wnieśli  uwag . 

 

Ad 6-1/ 

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. 

 Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 5 członków  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX.320.2014 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 



Ad 6-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014rok przedstawiła 

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

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX .321.2014  został zaopiniowany pozytywnie . 

 

 

Ad 6-3/ 

Przewodniczący  oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt  uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Biała na 2014r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX .322.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 6-4/ 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .323.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-5/ 

 Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu 

płatności dla inkasentów przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX .324.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-6/ 

 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

2015r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 



Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX .325.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-7/ 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Biała przedstawiła Inspektor ds. gospodarki odpadami Izabella Ossowska. Projekt 

uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Radna Elżbieta Malik zwróciła się z zapytaniem czy na ul. Szkolnej w Białej będzie częściej 

wywożony popiół? 

Radny Joachim Kosz zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie następujących kwestii; 

co to znaczy zabudowa wielorodzinna? 

 czy taka zabudowa jest w gminie Biała zinwentaryzowana? 

Jaka jest różnica między zabudową wielorodzinną w mieście Biała a w terenie ? 

i czy sformułowanie „nie rzadziej niż raz w tygodniu będzie przestrzegane” 

 

Radny Joachim Kosz wnioskowała o zwiększenie w sezonie zimowym wywóz odpadów 

zmieszanych w Łączniku nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie   

 

Członkowie w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek radnego Joachima Kosz.  

 

Następnie przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem w/w 

wniosku. 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX .326.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 6-8 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła Inspektor ds. gospodarki 

odpadami komunalnymi Izabella Ossowska.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Joachim Kosz wnioskował o ujęcie w powyższym  projekcie uchwały zgłoszonego 

wniosku dotyczącego o zwiększenia w sezonie zimowym wywozu odpadów zmieszanych w 

Łączniku nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.   

 

Członkowie w głosowaniu jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek radnego Joachima Kosz.  

 

Następnie przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem w/w 

wniosku. 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr XXIX .327.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 



 

 

Ad 6-9/ 

 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  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .328.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-10/ 

 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i 

Seniora przedstawiła Zastępca Burmistrza Karina Grelich – Deszczka. 

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 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .329.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-11/ 

 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk. 

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 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .330.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-12/ 

 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 



„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .331.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-13/ 

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Białej 

przedstawił Dyrektor GCK w Białej Rafał Magosz.  

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 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .332.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-14/ 

Projekt uchwały w sprawie  przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Biała” przedstawiła Z-ca Burmistrza Karina Grelich – Deszczka.. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Joachim Kosz wnioskował o zaktualizowanie uchwały w sprawie ustanowienia 

odznaki honorowej  „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”, oraz uchwały w sprawie 

ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Biała”.  

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .333.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-15/ 

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białej przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Felicja Kasperek 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 5 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .334.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Obrady komisji opuściła Leonard Peszel, wobec czego w posiedzeniu komisji uczestniczy 4 

jej członków. 

 

Ad 6-17/ 

Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego 

działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej przedstawiła Przewodnicząca 

Komisji rewizyjnej Felicja Kasperek.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 



Członkowie do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 4 członków 

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .335.2014  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 6-18/ 

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Białej na rok 2014 przedstawił Przewodniczący Komisji  . 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec powyższego 

Przewodniczący  poddał pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 4 członków  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały  Nr XXIX .336.2014  została zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

Ad 7/ 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Radna Elżbieta Malik wnioskowała o usunięcie wysoko rosnących tui przy ul Prudnickiej w 

Białej. Tuje te są pochylone częściowo w stronę chodnika i stwarzają zagrożenie.  

 

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 8/ 

 

Przewodniczący komisji zamkną posiedzenie komisji Oświaty….w Białej. 

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Komisji 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Joachim Kosz 

 

 


