
 

Protokół Nr 3/2015 

z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 27 marca  2015 r. 

 

 

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw socjalnych i porządku 

Publicznego  Elżbieta Malik, która stwierdziła, że w posiedzeniu komisji   uczestniczą 

wszyscy jej członkowie tj. 15 członków. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji  

Porządek obrad obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji . 

4. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej o stopniu zaspakajania pomocy i opieki 

społecznej w gminie Białą za 2014r.  

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

2014r.     

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

7. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Biała za rok 

2014  

8. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie:  

1) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028; 

2) zmian budżetu Gminy Biała na 2015r.; 

3) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów , wysokości 

wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;  

4) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;  

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2015r. ; 

7) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała; 

8) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie gminy Biała; 

9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Biała;  

10) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

11) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne; 

12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała;  

13) przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała;   



14) zmiany statutu Gminy Biała; 

15) zmieniającej Statut osiedla Nr 1 w Białej; 

16) utworzenia w gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.;  

17) przyznania  odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”; 

18) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Białej. 

9. Informacja dotycząca oceny realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 r. / temat 

wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej, druk Nr 23/ 

10. Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego Gminy Biała w 2014r. / temat 

wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej,  druk Nr 24/ 

11. Informacja o stanie dróg gminnych / temat wynikający z ramowego planu pracy 

komisji Rolnictwa…., druk Nr 25/ 

12. Informacja z działalności nowo otwartego żłobka w Białej – wizytacja placówki przez 

członków komisji Oświaty… - temat wynikający z ramowego planu pracy komisji/. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie. 

 

Do przedstawionego porządku nie wniesiono uwag.                                                                     

Ad 3/ 

Protokoły z poprzedniego  posiedzenia  Komisji  zostały  przyjęte bez uwag i zapytań 

jednogłośnie. 

Ad 4/  

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

2014 rok przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk . Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji nie wnieśli 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 komisji  nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad 6/ 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Lila Krawczyk. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań. 

 



Ad 7/ 

Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Biała za rok 2014 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisje  do przedstawionej informacji nie wniosły  uwag . 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań. 

 

Ad  8-1/ 

Projekt uchwały w o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.30.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2015rok przedstawiła 

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

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.31.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-3/ 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, 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. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.32.2015 został zaopiniowany pozytywnie.  

Ad  8-4/ 

Projekt 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. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.33.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-5/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.34.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 



Ad 8-5/ 

Projekt  uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Biała na 2015 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.35.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-6/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała przedstawiła 

Podinspektor Maria Dryszcz. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.36.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-7/ 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie gminy 

Biała 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 Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 



„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.37.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-8/ 

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 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 Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.38.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 8-9/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.39.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 



Ad  8-10/ 

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 Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.40.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad  8-11/ 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała przedstawiła Inspektor ds. 

planowania przestrzennego Grażyna Samitowska. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.41.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad  8-12/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała 

Przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 



„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.42.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

   

Ad  8-13/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Biała przedstawiła Sekretarz Gminy 

Grażyna Biały 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 4 

„ Przeciw” 9 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  Nr VI.43.2015 nie  został przyjęty. 

 

Ad  8-14/ 

Projekt uchwały w sprawie zmieniającej Statut osiedla Nr 1 w Białej przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.44.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 



Ad  8-15/ 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia w gminie Biała odrębnych obwodów 

głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 

maja 2015r.przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.45.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-16/ 

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

Gminy Biała” przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 

„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.46.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 8-17/ 

 

 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Białej przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Maria Moszczeńska 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Członkowie komisji  do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag. Wobec 

powyższego Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały . 

„ Za” głosowało 15  

„ Przeciw” nie było 



„ Wstrzymujących się „ nie było 

Projekt uchwały Nr VI.47.2015 został zaopiniowany pozytywnie. 

Ad 9/ 

Informacja dotycząca oceny realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 r. / temat wynikający 

z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej, / została przyjęta . 

 

Ad 10/ 

Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego Gminy Biała w 2014r. / temat 

wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej,  / została przyjęta. 

 

Ad 11/ 

Informacja o stanie dróg gminnych / temat wynikający z ramowego planu pracy komisji 

Rolnictwa…., /została przyjęta 

 

Ad 12/ 

 

Informacja z działalności nowo otwartego żłobka w Białej – wizytacja placówki przez 

członków komisji Oświaty… - temat wynikający z ramowego planu pracy komisji/. 

Komisja po wizytacji stwierdziła pewne zastrzeżenia co do samego obejścia wokół żłobka 

i pomieszczeń gospodarczych.  

 

Burmistrz Białej poinformował, że zostanie przeanalizowana dokumentacja dotycząca 

remontu budynku żłobka i zostaną złożone wyjaśnienia na następnym posiedzeniu 

komisji.  

 

Ad 10/ 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Radna Gabriela Neugebauer  złożyła wnioski następującej treści: 

 „wnioskuję o ustawienie trzech słupków ostrzegawczych i oklejenie 

krawężników przy drodze gminnej w Kolonii Pogórze, na trójkącie który jest 

odsadzony.” 

 „wnioskuję o położenie płyt ażurowych na skarpie boiska sportowego w 

Pogórzu od strony budynku byłej szkoły.” 

Radny Karol Biskup  wnioskował o przyśpieszenie procedury związanej z uruchomieniem  

nowopowstałego przystanku w Mokrej koło świetlicy.  

 

Radna Robert  Roden wnioskował  o umieszczenie na stronie internetowej urzędu 

informacji o adresach, godzinach urzędowania i telefonach  kontaktowych  instytucji 

niosących pomoc rodzinie,  dzieciom,  matkom,   osobom uzależnionym od alkoholu i 

narkotyków . 

Radna Lidia Cziomer zwróciła się z zapytaniem jaka jest decyzja Burmistrza dotycząca 

przeniesienia przedszkola z Ligoty Bialskiej do Radostyni? 



Burmistrz Białej Edward Plicko udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że mieszkańcy 

Ligoty Bialskiej wnieśli protest dotyczący przeniesienia przedszkola i na rok szkolny 

2015/2016 odstępuje się od powyższego zamiaru. 

 

Damian Tarnowski zwrócił uwagę  Burmistrzowi Białej w sprawie wypowiedzi Burmistrza na 

portalu  „ Razem dla Białej”  gdzie  na zapytanie redaktora portalu „ Co z tego , że zmienił się 

burmistrz jak w radzie dalej rządzić będzie Mniejszość  Niemiecka . Jak Pan się do tego 

odniesie ? 

Odpowiedź Burmistrza „ Klub Mniejszości dzięki dwóm radnym z Naszej Ziemi posiada 

większość, więc trzeba zapytać tych dwóch radnych dlaczego chcą występować przeciwko 

nowemu burmistrzowi. „ 

Radny Damian Tarnowski zwrócił uwagę , że nie życzy sobie takich wypowiedzi w jego 

kierunku. 

Burmistrz poinformował, że nie przypomina sobie takiej wypowiedzi,  a jeżeli wypowiadałem 

się w tym kierunku to jest zapewnie  nadinterpretacja tych słów.  

Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 11/ 

 

Przewodnicząca  zamknęła wspólne   posiedzenie Stałych Komisji   Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodnicząca posiedzenia  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                           Elżbieta Malik 


