
Protokół Nr 1/2018 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu 27 grudnia  2018 r. 

 

   

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył 

Przewodniczący  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Alfred Krupa, która stwierdził, że w posiedzeniu komisji uczestniczą 15 

członków /stan 15 członków komisji/. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.  

Następnie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji . 

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

kierownicy referatów. 

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji  

w Gminie Biała 

4. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała za lata 

2015-2018 z perspektywą do roku 2022. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.24.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019 – 2028; 

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.25.2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Biała na rok kalendarzowy 2019 

7.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.26.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała 

na 2018 r.; 

8.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.27.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Biała na lata 2018 – 2028; 

9.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.28.2018 w sprawie uchwalenia „ Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Biała; 

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.29.2018  o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 r.; 

11.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.30.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2019 r.; 

12.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.31.2018 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego  uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ 

Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu; 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.32.2018  zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała; 

14.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.33.2018  uchylającej uchwałę w sprawie 

upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej; 



15.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.34.2018 w sprawie ustalenia wysokości oraz 

zasad wypłacenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej;  

16.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.35.2018 w sprawie ustanowienia zasad 

przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Biała; 

17.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.36.2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu 

pracy Rady Miejskiej w Białej na 2019 rok; 

18.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.37.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 

wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 2018-2023; 

19. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.38.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 

wyborów zarządu Osiedla w Białej na kadencję 2018-2023; 

20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zastępców  Przewodniczących Stałych Komisji Rady 

Miejskie w Białej 

21. Wolne wnioski i informacje; 

22. Zakończenie.                                 

 

 

Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 20  

„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  nie wygasania wydatków w roku 2018” 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany. 

Zawnioskowane zmiany zostały przyjęte i porządek posiedzenia komisji przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji  

w Gminie Biała 

4. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała za lata 

2015-2018 z perspektywą do roku 2022. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.24.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019 – 2028; 

6.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.25.2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Biała na rok kalendarzowy 2019 

7.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.26.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała 

na 2018 r.; 

8.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.27.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Biała na lata 2018 – 2028; 

9.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.28.2018 w sprawie uchwalenia „ Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Biała; 

10.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.29.2018  o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 r.; 

11.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.30.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2019 r.; 

12.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.31.2018 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego  uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 



objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ 

Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu; 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.32.2018  zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała; 

14.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.33.2018  uchylającej uchwałę w sprawie 

upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej; 

15.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.34.2018 w sprawie ustalenia wysokości oraz 

zasad wypłacenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej;  

16.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.35.2018 w sprawie ustanowienia zasad 

przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Biała; 

17.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.36.2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu 

pracy Rady Miejskiej w Białej na 2019 rok; 

18.  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.37.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 

wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 2018-2023; 

19. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.38.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia 

wyborów zarządu Osiedla w Białej na kadencję 2018-2023; 

20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2018 

21. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zastępców  Przewodniczących Stałych Komisji Rady 

Miejskie w Białej 

22. Wolne wnioski i informacje; 

23. Zakończenie.                                 

 

Ad 3. 

  Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i 

rekreacji w Gminie Biała (10:23) została przedstawiona przez Dyrektora GCK w Białej  

Rafała Magosza. 

Ad 4. 

  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała za lata 

2015-2018 z perspektywą do roku 2022. (10:41) przedstawił Inspektor ds. Ochrony 

Środowiska Norbert Ofiera .  

Do przedstawianego Raportu nie wniesiono uwag .   

Ad 5. 

  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.24.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019 – 2028 . Projekt uchwały szeroko omówiła 

i przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Obrady posiedzenia opuścił radny  Damian Tarnowski . Stan członków na posiedzeniu 14 . 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 13 członków 



„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  1 członek 

Projekt uchwały  Nr III.24.2018 został przyjęty. 

Na posiedzenia komisji powrócił radny Damian Tarnowski. 

Ad 6.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.25.2018 w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019. Projekt uchwały szeroko omówiła  

i przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Obrady posiedzenia opuściła radna Maria Moszczeńska . Stan członków na posiedzeniu 14 . 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  

1 radny nie brał udziału w głosowaniu 

Projekt uchwały  Nr III.25.2018 został przyjęty. 

Na posiedzenia komisji powróciła radna Maria Moszczeńska. Stan 15 członków. 

Ad 7. 

  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.26.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy 

Biała na 2018 r. 

Projekt uchwały  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  

 

Projekt uchwały  Nr III.26.2018 został przyjęty. 

 

Ad 8. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.27.2018 w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2018 – 2028. Projekt uchwały  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  



Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  

 

Projekt uchwały  Nr III.27.2018 został przyjęty. 

 

Ad 9.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.28.2018 w sprawie uchwalenia „ Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Biała. 

 Projekt uchwały  przedstawiła  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

Publicznych  Aleksandra Sokołowska.  

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  

 

Projekt uchwały  Nr III.28.2018 został przyjęty. 

 

Ad 10.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.29.2018 o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 r.;   

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  

 

Projekt uchwały  Nr III.29.2018 został przyjęty. 

 



Ad 11.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.30.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  

Narkomanii dla Gminy Biała na 2019 r. (12:03) )  

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  

 

Projekt uchwały  Nr III.30.2018 został przyjęty. 

Ad 12.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.31.2018 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego  uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole  

i w domu” w czasie obowiązywania programu; (12:06). 

 Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Białej. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  

 

Projekt uchwały  Nr III.31.2018 został przyjęty. 

Ad 13.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.32.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała. Projekt uchwały przestawiła 

Podinspektor ds. Funduszy zewnętrznych Anna Rogosz. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  



 

Projekt uchwały  Nr III.32.2018 został przyjęty. 

Ad 14.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.33.2018 uchylająca uchwałę w sprawie 

upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej  

Projekt uchwały przedstawiła Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych Jadwiga Małota. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  

 

Projekt uchwały  Nr III.33.2018 został przyjęty. 

Ad 15.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.34.2018 w sprawie ustalenia wysokości oraz 

zasad wypłacenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej. 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Białej. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  2 członków  

 

Projekt uchwały  Nr III.34.2018 został przyjęty. 

Ad 16.  

  Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.35.2018 w sprawie ustanowienia zasad 

przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Biała. 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Białej. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 13 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  2 członków  



 

Projekt uchwały  Nr III.35.2018 został przyjęty. 

Ad 17.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.36.2018 w sprawie uchwalenia ramowego 

planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2019 rok  

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Białej. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było  

Projekt uchwały  Nr III.36.2019 został przyjęty. 

Ad 18.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.37.2018 w sprawie zarządzenia 

przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 

2018-2023  

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Białej. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Projekt uchwały  Nr III.37.2018 został przyjęty. 

Ad 19.  

 Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.38.2018 w sprawie zarządzenia 

przeprowadzenia wyborów zarządu Osiedla w Białej na kadencję 2018-2023. 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Białej. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

 



Projekt uchwały  Nr III.38.2018 został przyjęty. 

Ad 20. 

 Zaopiniowanie projektu uchwały NR III.39.2018 w sprawie nie wygasania wydatków 

na 2018 r.  

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 15 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się"  nie było 

 

Projekt uchwały  Nr III.39.2018 został przyjęty. 

Ad  21.  

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zastępców  Przewodniczących Stałych Komisji Rady 

Miejskie w Białej. 

Przewodnicząca Komisji  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i 

Porządku Publicznego Irena Wotka zgłosiła na swojego zastępcę Panią Małgorzatę Fluder , 

która wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec powyższego przewodniczący poddała pod 

głosowanie projekt uchwały Komisji Oświaty… w sprawie wyboru zastępcy  

przewodniczącego w osobie Małgorzaty Fluder.  

Uchwała  Nr 1/2018 Komisji Oświaty… została przyjęta jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Komisji   Gospodarczej Marek Klinke zgłosił na swojego zastępcę 

Pana Mateusza Kosińskiego , który wyraził zgodę na kandydowanie.  

Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec powyższego przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt uchwały Komisji Gospodarczej  w sprawie wyboru zastępcy  

przewodniczącego w osobie Mateusza Kosińskiego.  

Uchwała  Nr 1/2018 Komisji Gospodarczej… została przyjęta 4 głosami „za” przy 1  

„ wstrzymującym się”.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Alfred Krupa zgłosił na swojego zastępcę Pana Romana Barysz, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.  



Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec powyższego przewodniczący poddała pod 

głosowanie projekt uchwały Komisji Rolnictwa… w sprawie wyboru zastępcy  

przewodniczącego w osobie Romana Barysz.  

Uchwała  Nr 1/2018 Komisji Rolnictwa… została przyjęta jednogłośnie. 
 

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej  Adrian Harnys zgłosił na swojego zastępcę 

Pana Andrzeja Osiewacz , który wyraził zgodę na kandydowanie.  

Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec powyższego przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyboru zastępcy  

przewodniczącego w osobie Andrzeja Osiewacz.  

Uchwała  Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej  została przyjęta jednogłośnie. 
 

Przewodniczący Komisji   Skarg Wniosków i Petycji  zgłosił na swojego zastępcę 

Panią Irenę Wotka , która wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec powyższego przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt uchwały Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie wyboru zastępcy  

przewodniczącego w osobie Ireny Wotka.  

Uchwała  Nr 1/2015 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  została przyjęta  3 głosami 

„za” przy jednej osobie nie głosującej.  

 

Ad 22 

Wolne wnioski  nie zostały zgłoszone. 

Ad  23.  

Zakończenie.  

Przewodniczący  posiedzenia zamknął wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej 

w Białej.   

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący posiedzenia 

 

           Gabriela Prokopowicz                   Alfred Krupa                   

 

 

 


