
Protokół Nr 7/2019 

wspólnego posiedzenia Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu 25 listopada  2019 r. 

 

 

Obrady rozpoczęto 25-11-2019 o godz. 12:13, a zakończono o godz. 15:26 tego samego dnia. 

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji  Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

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

Publicznego Irena Wotka, która stwierdziła, że w posiedzeniu komisji uczestniczyło 10 jej 

członków  /stan 15 członków komisji/.  

1. Marek Klinke 

2. Józef Roden 

3. Irena Wotka 

4. Maria Moszczeńska 

5. Małgorzata Fluder 

6. Gabriela Neugebauer 

7. Mariusz Kwoczek 

8. Andrzej Osiewacz 

9. Damian Tarnowski 

10. Sabina Gorek 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

Następnie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. 

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

kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Białej. 

Przewodnicząca  przedstawiła porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

4. Informacja dotycząca bezrobocia w Gminie Biała. 

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

w mieście i gminie Biała za okres od 1.01.2019 r. do 31.10. 2019 r.  

6. Informacja o ochronie przeciwpożarowej w mieście i gminie Biała 

7. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030  

8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:  

1) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Biała; 

2) zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r.;  

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii; 



5) wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Biała; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów 

sportowo – rekreacyjnych będących własnością gminy Biała 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Biała, których właścicielem  albo zarządzającym jest Gmina Biała, 

udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego  

i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 

8) Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok; 

9)  utworzenia na terenie gminy Biała ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ 

10)  określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania  

i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; 

11)  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 

pobierania; 

12) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących 

w zakresie zadań własnych; 

13) przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

14) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Gminy Biała.  

9. Informacja o realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją  i budową obiektów 

przy ul. Tysiąclecia w Białej. / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji 

Gospodarczej/ 

10. Informacja na temat udzielania pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci w tym  

z dziećmi niepełnosprawnymi oraz sposoby wsparcia i pomocy. / temat wynikający  

z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/ 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie. 

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag i zmian.  

 

Ad 3.  

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia komisji (12:05) 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniego wspólnego 

posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej 

 

Ad 4. 

Informację dotycząca bezrobocia w Gminie Biała przedstawił delegowany pracownik  PUP 

Prudnik Pana Radosław Nosidlak. 

W dyskusji głos zabrali  radni Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski i Radosław Nosidlak 



Szczegóły dyskusji zawiera nagranie komisji.  

 

Ad 5. 

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

rekreacji w mieście i gminie Biała za okres od 1.01.2019 r. do 31.10. 2019 r. (12:43) 

przedstawił  Dyrektor GCK Patryk Bania.  

W dyskusji głos zabrali Damian tarnowski, Maria Moszczeńska i Patryk Bania. 

Szczegóły dyskusji zawiera nagranie komisji.  

 

Ad 6.  

 Informację o ochronie przeciwpożarowej w mieście i gminie Biała (12:56) przedstawił 

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej   i Zarządzania Kryzysowego Mariusz Michalec.  

W dyskusji głos zabrali  radna Gabriela Neugebauer, Mariusz Michalec , Burmistrz Białej 

Edward Plicko. 

Szczegóły dyskusji zawiera nagranie komisji.  

 

Nastąpiła zmiana kworum (12:39) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Roman Barysz 

2. Mateusz Kosiński 

3. Alfred Krupa 

4. Adrian Harnys 

 

Ad 7.  

 Zbiorcze sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Transportu Obszaru 

Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 

Aleksandra Sokołowska.  

Do informacji nie wniesiono uwag i zapytań.  

 

 

Ad 8. 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:  

 

Ad 8 a. 

Projekt uchwały w sprawie  aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania  przestrzennego Gminy Biała przedstawiła Inspektor ds. Planowania 

Przestrzennego  Grażyna Samitowska oraz projektant Pani Joanna Świtlińska – Robutka. 

Poinformowano, że Obowiązek dokonania, co najmniej raz w czasie kadencji Rady, oceny 

aktualności studium i planów miejscowych wynika z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 

W tym celu, burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

i wyniki tych analiz, po uzyskaniu opinii właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, 

przekazuje radzie gminy. 

Wykonana przez Burmistrza Białej "Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów 



zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała", została pozytywnie zaopiniowana przez 

Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. 

W wyniku dokonanej analizy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Biała pod kątem oceny zgodności z przepisami odrębnymi, w aspekcie 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwarunkowaniach gminy, należy uznać, że 

analizowany dokument jest nieaktualny, ponieważ w sposób istotny jest niezgodne 

z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w obecnym brzmieniu 

oraz przepisami rozporządzenia. W zakresie przeznaczeń terenów ze względu na brak 

wniosków o zmianę studium należy uznać, że Studium nie wymaga wprowadzenia większych 

zmian. Gmina podjęła już działania w kierunku sporządzenia nowej edycji Studium. Zaleca 

się kontynuowanie prac w celu uchwalenia nowego Studium w granicach administracyjnych 

gminy. 

Wszystkie podlegające ocenie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

sporządzone zostały w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i zasadniczo wyczerpują obligatoryjny zakres planu 

miejscowego określonego w przepisach art. 15 ust. 2 ustawy: 

-miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powinny zostać objęte przede 

wszystkim tereny 

 przeznaczone pod zabudowę w obowiązującym Studium w obrębach Grabina, Krobusz 

oraz Olbrachcice; 

-zaleca się zmianę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, do których zostały złożone wnioski o ich zmianę (MPZP miasta Biała, MPZP 

wsi Solec) jeżeli wnioskowane zmiany są zgodne z przepisami odrębnymi oraz polityką 

przestrzenną gminy; 

- dla terenów objętych planami miejscowymi, które zostały uznane w analizie za 

najbardziej nieaktualne, 

należy rozważyć sporządzenie nowych planów lub ich zmianę; 

-na pozostałych terenach zaleca się sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w dalszym etapie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przeznaczonych 

pod zabudowę w obowiązującym Studium oraz terenów, dla których należy bezwzględnie 

ustalić zakaz zabudowy. 

Brak planów miejscowych, skutkuje wydawaniem na tym terenie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowaniu terenu, które nie są w stanie zapewnić wystarczającej ochrony 

ładu przestrzennego. 

Niniejsza uchwała nie powoduje utraty ważności obowiązującego "Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała" a także obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwała spełnia jedynie rolę 

informacyjną. Dokonanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wymaga dogłębnego 

przeanalizowania celowości i podjęcia stosownych uchwał. 

 

 Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały  NR IX.101.2019 w sprawie 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Biała oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego Gminy 

Biała;  

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  



 

Ad 8 b.  

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2019 r.;  przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu 

 

W dyskusji głos zabrali radny Józef  Roden, Burmistrz Białej i Skarbnik Gminy. 

Szczegóły dyskusji zawiera nagranie komisji.  

Nastąpiła zmiana kworum (13:40) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 

 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Jacek Czerwiński 

 

Do przedstawionego projektu nie więcej wniesiono uwag i zapytań  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały NR IX.102.2019 w sprawie zmian 

budżetu Gminy Biała na 2019 r. 

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 1 członek 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

 

Ad 8 c.  

 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2019 -2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Projekt uchwały z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr IX.103.2019 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028  

„Za”- 13 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 2 członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

 

Ad 8 d.  

 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii; 

(13:54) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w 

przedstawionym projekcie uchwały proponuje się dokonanie zmian w punkcie V załącznika 

do uchwały poprzez: 

1) zwiększenie planu wydatków w ramach zadania nr I w tabeli pod nazwą: "Zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu" 

o kwotę 2.200 zł ze środków budżetu Gminy Biała oraz 



2) przesunięcie kwoty 2.120 zł, na którą składają się środki niewykorzystane na wypłatę 

wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

z zadania nr IV w tabeli pod nazwą: "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 

i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych" na zadanie nr I w tabeli 

pod nazwą: "Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu". 

Łączną kwotę 4.320 zł (tj. 2.200 zł z budżetu gminy i 2.120 zł z przesunięcia między 

zadaniami) proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów sporządzenia przez biegłych 

opinii psychiatryczno-psychologicznej wobec osób kierowanych na badanie przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na bardzo dużą liczbę spraw 

rozpatrywanych przez komisję w 2019 r., środki zaplanowane na pokrycie kosztów 

sporządzenia opinii oraz środki na opłaty sądowe, za sprawy kierowane do sądu, okazały się 

niewystarczające i istnieje potrzeba ich uzupełnienia, w celu zapewnienia wykonania decyzji 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kontynuowania 

postępowania w sprawach toczących się przed komisją. 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr IX.104.2019 o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii;  

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

 

Ad 8 e.  

 Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z 

terenów sportowo – rekreacyjnych będących własnością gminy Biała  przedstawiła Kierownik  

Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

Poinformowała, że We wrześniu podjęto uchwałę nr VIII.98.2019 Rady Miejskiej w Białej w 

sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo-rekreacyjnych będących 

własnością gminy Biała, obejmująca regulaminy dotyczące placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych, terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Prudnickiej 35, rynku i parku 

miejskiego w Białej. Wojewoda Opolski, pismem nr PN.III.4131.1.125.2019.AR, wszczął 

postępowanie nadzorcze wobec powyższej uchwały wskazując przekroczenie delegacji 

wynikającej z art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym 

należało z regulaminów usunąć zapis : "Gmina Biała nie ponosi odpowiedzialności za skutki 

spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu". Ponadto w załącznikach nr 4 i 5 (regulaminy 

dot. Rynku i parku miejskiego) zastosowano niewłaściwe określenie  punktów i ustępów. 

Przedkładana uchwała koryguje zapisy w załącznikach nr 1,2,3,4 i 5 , zgodnie ze wskazaniem 

Wojewody Opolskiego, oraz niewłaściwe punktowanie w załącznikach nr 4 i 5.  

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr IX.106.2019 zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych 

będących własnością gminy Biała  



„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Ad 8 f. 

 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy Biała  przedstawiła Kierownik  Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że w oparciu o art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( dalej : 

ustawa), rada miejska dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy i ustala stawkę 

takiej opłaty. Dotychczas, na postawie Uchwały nr IV.45.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

8 lutego 2019 stawka opłaty wynosiła 16 złotych za osobę w przypadku segregowania 

odpadów oraz 26 złotych w przypadku braku segregacji.  

W związku z wejściem w życie powszechnego obowiązku segregacji oraz planowanych 

kosztów obsługi systemu wysokość stawki opłaty podstawowej dla właścicieli nieruchomości 

proponuje się podwyższyć do 20 złotych za osobę miesięcznie. Wzrost stawki o 4 złote 

wynika z zwiększonych kosztów wywozu, transportu i zagospodarowania odpadów na terenie 

gminy. Podwyżki stawek za zagospodarowania odpadów w Regionalnej Centrum 

Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach ( RCGO) w tym znaczne zwiększenie stawki 

za zagospodarowania  popiołu oraz odpadów zmieszanych. Zgodnie z nowymi stawkami na 

rok 2020 odbioru poszczególnych frakcji odpadów koszt odebrania i zagospodarowania 

odpadów wynosi ok. 1 500 000 zł. ( koszt wywozu i transportu przyjęto wysokości 30 %   

kosztów zagospodarowania) . Poza przedstawionymi powyżej kosztami system sfinansować 

musi także koszt działalności PSZOK, koszty administracyjne i koszty ewentualnych 

kampania promocyjnych i informacyjnych.  Koszty systemu gospodarowania odpadami na 

terenie gminy w roku 2020 planowane są na poziomie 1 944 000 zł.   

Koszt systemu : 1 944 000 zł 

Liczba osób objętych systemem i regularnie opłacających - 8000 osób 

Wysokość stawki : 20,25 zł 

Proponuje się stawkę za odpady oddawane w sposób selektywny wysokości 20 zł za osobę 

miesięcznie. Zgodnie z art. 6j ust 1 pkt 1, ust.2a ustawy gmina może zróżnicować opłatę w 

zależności od ilości osób na danej nieruchomości, dlatego też w prowadza się stawkę 

wysokości 10 za każdą 6 i kolejna osobę . 

W obecnej sytuacji Rada Miejska  zobowiązana jest określić stawki opłaty podwyższonej, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny (art.6k ust.5 ustawy). Wysokość stawki opłaty podwyższonej powinna być 

nie niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki 

podstawowej. Mając na względzie, że dotychczas na terenie gminy, osoba nie segregująca 

odpadów ponosiła opłatę wys. 26 zł, to należy ustalić nową stawkę, która stanowić powinna 

zachętę do zmiany nawyków w gromadzeniu odpadów. W związku z ustawowym 

obowiązkiem osiągnięcia przez gminę wymaganych poziomów recyklingu oraz w celu 

wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości należytego stopnia segregacji, w 



proponowanym projekcie uchwały stawka opłaty za odpady niesegregowane została ustalona 

wysokości 60 złotych miesięcznie , co stanowi trzykrotność opłaty za odpady zbierane w 

sposób selektywny.  

Założone w niniejszym projekcie uchwały stawki za gospodarowania odpadami komunalnymi 

obliczone zostały na podstawie realnych kosztów obsługi systemu wraz z planowanymi 

podwyżkami. Wprowadzenie nowych stawek i wpływy do budżetu JST zabezpieczyć 

powinny funkcjonowanie systemu gospodarowania opadami komunalnymi na terenie gminy 

Biała, min. zawarcie umowy z firmą wywozową  

 

W dyskusji głos zabrali radni Damian Tarnowski, radna Maria Moszczeńska , Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk , Burmistrz Białej Edward Plicko. 

Szczegóły dyskusji zawiera nagranie komisji.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr IX.105.2019 w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała; 

„Za”- 7 członków 

„Przeciw” – 1 członek 

„Wstrzymało się” – 7  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Ad 8 g.  

 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z 

terenów sportowo – rekreacyjnych będących własnością gminy Biała  przedstawiła Kierownik  

Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr IX.106.2019 zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych 

będących własnością gminy Biała  

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Ad 8 h.  

 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem  albo zarządzającym jest 

Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i 

przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów  przedstawiła  

Inspektor ds. mieszkalnictwa i drogownictwa Monika Miczka. Poinformowała, że Zgodnie 

z art. 15 ust. 2 Ustawy o publicznym transporcie określenie przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków  i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez 

właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożona uchwała realizuje 

obowiązki wynikające z ustawy. 

Zmiana Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V.24.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 



Biała, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla 

operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów została spowodowana zmianą opisu przebiegu drogi 

gminnej nr 106558O. Opis przebiegu drogi nr 106558O zmienia się z: 

ul. Opolska, Plac Zamkowy, Armii Ludowej, Rynek, Prudnicka 

na: ul. Opolska, Plac Zamkowy, Armii Krajowej, Rynek, Prudnicka. 

 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr IX.107.2019 zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, 

których właścicielem  albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów 

publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów  

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Ad 8 i.  

 Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Biała z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok  przedstawiła Inspektor ds. 

funduszu sołeckiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi Maria Dryszcz. 

Poinformowała, że Art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  nakłada na Radę Miejską w Białej obowiązek uchwalenia 

Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 

W dniu 26 września 2019 r. Burmistrz Białej opublikował w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.179.2019 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały pn. „Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 rok”. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej -  wyrażenia opinii oraz zgłaszania 

uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. 

Opinie bądź uwagi należało złożyć w terminie od 04  października 2019 r. do 

18 października 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą  na 

adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą  elektroniczną na adres  

e- mail: sekretariat@biala.gmina.pl. 

Przedmiotowy projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

( www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała ( www.biala.gmina.pl) oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.  

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zawarte są w sprawozdaniu Burmistrza Białej z dnia 

21.10.2019 r., które zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.  

. 

mailto:sekretariat@biala.gmina.pl
http://www.bip.biala.gmina.pl/
http://www.biala.gmina.pl/
http://www.bip.biala.gmina.pl/
http://www.biala.gmina.pl/


Po przeprowadzonych konsultacjach do projektu przedmiotowej uchwały dotyczącej 

„Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 rok" nie wprowadzono żadnych zmian.                                                                                                    

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań 

  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr IX.108.2019 w sprawie 

Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2020 rok;  

 

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach komisji. 

Obrady komisji opuściła radna Małgorzata  Fluder. 

 

Ad 11 j.  

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Biała ośrodka wsparcia pod 

nazwą Klub Senior+  przedstawiła Kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr 109.2019 w sprawie 

utworzenia na terenie gminy Biała ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+  

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Ad 8 j.  

 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały NR IX.110.2019 w sprawie  

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie  

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Na posiedzenie komisji przybyła radna Małgorzata Fluder. Stan 15 radnych. 

 

 



Ad 8 g.  

 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania  przedstawiła 

Kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały NR IX.111.2019 w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;         

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Ad 8 h.  

 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 

pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych  przedstawiła Kierownik OPS w 

Białej Maria Klimowicz 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr IX.112.2019 w sprawie  

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie 

zadań własnych; 

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

 

Ad 8 l.  

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

przedstawiła Inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały Nr 113.2019 w sprawie  przyjęcia 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw;  

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 



„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Ad 8 m. 

  Projekt uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad 

udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na terenie Gminy Biała  przedstawiła Inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych 

Jadwiga Małota. 

 

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag i zapytań  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  projekt  uchwały  Nr IX.114.2019  zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała. (14:37) 

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Powyższy projekt  uchwały został przyjęty.  

 

Ad 9.  

 

Informacja o realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją  i budową obiektów 

przy ul. Tysiąclecia w Białej. / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji 

Gospodarczej/ została przyjęta. 

 

Ad 10. 

13. Informacja na temat udzielania pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci w tym  

z dziećmi niepełnosprawnymi oraz sposoby wsparcia i pomocy. / temat wynikający  

z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/ 

 

Ad 11. 

 Wolne wnioski. Nie zgłoszono. 

 

Ad 14.   

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca  zakończyła wspólne posiedzenie 

komisji (15:26) została przyjęta. 

 

 

 

 

     Protokołowała:         Przewodnicząca  

Gabriela Prokopowicz                        wspólnego posiedzenia komisji 

         Irena Wotka 

Zakończono komisję (15:26) 

 


