
Protokół  Nr 21.2017 

z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 28 marca  2017 r. 

 

 

  Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej 

otworzyła Przewodnicząca  Komisji Oświaty… Elżbieta Malik, która stwierdziła, że w 

posiedzeniu komisji uczestniczy 14 członków. Nieobecny  Listy obecności stanowią załącznik 

do protokołu.  

Następnie powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:  Burmistrz Białej, Skarbnik Gminy,  oraz 

kierownicy referatów. 

 

 

Ad 2/ 

Porządek sesji obejmował: 
                                                                        

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

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

2016 rok / druk Nr 1/ 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny   /druk 

Nr 2 / 

6. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2016 rok. 

/druk  

Nr  3/ 

7. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Biała za lata 2015 -2016  / druk nr 4/ 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2016 rok. / 

druk Nr 5/ 

9. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: / 

1) zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania / druk Nr 6/ 

2) zmian  budżetu Gminy Biała na 2017 r.; / druk Nr 7/  

3) w sprawie zmiany   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 – 

2028; / druk Nr 8 / 

4) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego / druk Nr 9/ 

5) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego / druk Nr 10/ 

6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała / druk Nr 11/ 

7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji / 

druk Nr 12/ 

8) dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / 

druk Nr 13/ 



9) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę Biała 

 / druk Nr 14/ 

10) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Biała  

/ druk Nr 15/ 

11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy / druk Nr 16/ 

10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca chorób zakaźnych/ temat 

wynikający z ramowego planu pracy komisji Rolnictwa…/ 

11. Informacja dotycząca remontów i inwestycji na drogach gminnych w 2016 r. / temat 

wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej druk Nr 17/ 

12. Informacja dotycząca działalności szkoły i przedszkola w Gostomi. Ocena stany 

technicznego- wizytacja placówki./ temat wynikający z ramowego planu pracy komisji 

oświaty druk Nr 18/      

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie.                                                                                                                                                                                                                                              

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 

 

Ad 3/ 

 

Protokół z obrad poprzedniego posiedzenia odbytego  w  dniu 30 stycznia 2017 r.  

Został przyjęty 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

 Na posiedzenie komisji przybył radny  Adrian Harnys. 

 

Stan 15 członków na posiedzeniu komisji. 

 

Ad 4/ 

 

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

2016 rok przedstawiła pracownik OPS Maria Wieszołek. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag. 

 

Ad 5/ 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

przedstawiła pracownik OPS Maria Wieszołek. 

Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag. 

 

Ad 6/ 

Informację z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2016 rok. 

Przedstawiła Kierownik Stacji caritas w Białej Judyta Scholz. Do przedstawionej informacji 

nie wniesiono uwag. 

 

Ad 7/ 

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Biała za lata 2015 -2016  przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra 

Sokołowska. Do przedstawionego sprawozdania  nie wniesiono uwag. 

 

Ad 8/ 



 

 

 

  

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2016 rok 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Moszczeńska. Do przedstawionego 

sprawozdania  nie wniesiono uwag. 

 

Ad 9-1/ 

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania przedstawiła Bogusława Mazur.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie 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 XXII.211.2017 został przyjęty. 

  

Ad 9-2/ 

Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Biała na 2017 r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radni Robert Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski po wysłuchaniu szerokiego 

uzasadnienia do w/w projektu uchwały w swoich wypowiedziach wyrazili obawy co do 

planowanych inwestycji w zakresie ograniczenia zadań planowanych bądź wnioskowanych 

przez radnych i mieszkańców na wioskach.  

 

Burmistrz poinformował, że do wszystkich planowanych inwestycji w mieście Biała  zakłada 

się dofinansowanie. Zaznaczył, że nie pomija się wiosek , ale obecnie nie ma programów w 

sprawie dofinansowania zadań na wioskach.  

Skarbnik Gminy zaznaczyła , że dofinansowania do zadań remontu dróg powiatowych i 

wojewódzkich to też są środki na wioski.  

 

Radny Robert Roden – nie znamy planu rewitalizacji rynku , mieszkańcy również nie zostali 

zapoznani z planem mamy obawy co do głosowania na tym zadaniem 

 

Przewodnicząca zarządziła 10 minutową przerwę. 

 

Radny Leon Peszel w imieniu Klubu Koalicyjnego Radnych Mniejszości  Niemieckiej, Naszej 

Ziemi i SLD wnioskował o wycofanie z Projekt zmian do budżetu Gminy Biała zadań 

dotyczących Rewitalizacji Rynku w Białej, remontu Stolarni i modernizacji PSZOK w Białej. 

 



Burmistrz Białej – jeżeli te zadania nie zostaną w dniu dzisiejszym przyjęte , to nie będzie 

możliwości złożenia wniosków o ich realizację. 

 

Radny Leonard Peszel wycofał wcześniej zgłoszony wniosek jednak prosił radnych Klubu 

Koalicyjnego MN, Naszej Ziemi i SLD o wstrzymanie się od głosu. 

 

 Skarbnik Gminy zaznaczyła , że głosowanie nad uchwałą dotyczącą zmian do budżetu głosy 

liczy się bezwzględną większością. 

 

Członkowie nie wnieśli  więcej uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca   odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 7 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 8 członków 

Projekt uchwały Nr XXII.212.2017 nie  został przyjęty. 

  

 

Ad 9-3/ 

Projekt uchwały w sprawie zmiany   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2017 – 2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli  więcej uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca   odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 7 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 8 członków 

Projekt uchwały Nr XXII.213.2017  nie został przyjęty. 

  

Ad 9-4/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Maria Moszczeńska oraz radny Robert Roden  zwrócili uwagę, że w w/w temacie jest 

zbyt mało informacji dotyczących podjęcia uchwały. Zaznaczyli że W i K powinien do sesji 

przedstawić radnym wszystkie dokumenty dotyczące sytuacji finansowej spółki 

Członkowie nie wnieśli  więcej uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca   odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 7 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 8 członków 

Projekt uchwały Nr XXII.214.2017  nie został przyjęty. 

 

 

Ad 9-5/ 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 



Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli  więcej uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca   odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 7 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 8 członków 

Projekt uchwały Nr XXII.215.2017  nie został przyjęty. 

 

Ad 9-6/ 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 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 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 XXII.216.2017 został przyjęty. 

  

 

Ad 9-7/ 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji przedstawiła Podinspektor ds. funduszu sołeckiego Patrycja 

Kleinert 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie 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 XXII.217.2017 został przyjęty. 

  

 

Ad 9-8/ 

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego przedstawiła Podinspektor ds. Oświaty i Spraw Socjalnych 

Jadwiga Małota. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie 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 XXII.218.2017 został przyjęty. 

  

 

Ad 9-9/ 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Biała przedstawiła Podinspektor ds. Oświaty i 

Spraw Socjalnych Jadwiga Małota. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie 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 XXII.219.2017 został przyjęty. 

  

 

Ad 9-10/ 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Biała przedstawiła Podinspektor ds. Oświaty i Spraw Socjalnych 

Jadwiga Małota. 

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie 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 XXII.220.2017 został przyjęty. 

  

Obrady posiedzenia opuścił Jacek Czerwiński . Obecnych 14 członków. 

Ad 9-11 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 

lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przedstawiła 

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami Dorota Małek. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodnicząca   odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 14 członków 



„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr XXII.221.2017 został przyjęty. 

 

Ad 10/ 

Informację Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca chorób zakaźnych/ temat 

wynikający z ramowego planu pracy komisji Rolnictwa…/ przedstawił Powiatowy lekarz 

Weterynarii Pan Franciszek Kobylański. Informacja została przyjęta.  

Ad 11/ 

Informacja dotycząca remontów i inwestycji na drogach gminnych w 2016 r. / temat 

wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej druk Nr 17/ została przyjęta 

Ad 12/ 

Informacja dotycząca działalności szkoły i przedszkola w Gostomi. Ocena stany 

technicznego- wizytacja placówki./ temat wynikający z ramowego planu pracy komisji 

oświaty druk Nr 18/  została przyjęta.    

 

Ad 13/ 

 

Wolne wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 14/ 

 

Przewodnicząca  zamknęła  wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Białej. 

 

 

    Protokołowała                                                                           Przewodnicząca posiedzenia 

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Elżbieta  Malik 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


