
Protokół  Nr 9/2020 

z wspólnego posiedzenia Stałych  Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 5 lutego  2020 r. 

 

 

Ad 1. 

Obrady rozpoczęto 05-02-2020 o godz. 13:05 

 

Obrady Wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

przewodnicząca posiedzenia Irena Wotka. 

 

Ad 2. 

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków: 

1. Marek Klinke 

2. Irena Wotka 

3. Maria Moszczeńska 

4. Małgorzata Fluder 

5. Gabriela Neugebauer 

6. Mariusz Kwoczek 

7. Andrzej Osiewacz 

8. Damian Tarnowski 

9. Mateusz Kosiński 

10. Sabina Gorek 

 

Nastąpiła zmiana kworum  

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11 

 

Do posiedzenia komisji  dołączyli radni:  

1. Alfred Krupa 

 

Następnie przewodnicząca przedstawiła   porządek obrad.  

 Do porządku obrad Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie w pkt 6 ppkt 15 i 16 tj.: 

6. Podjęcie uchwał w sprawie  

15) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

na której powstają odpady komunalne 

16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ul. Prudnickiej w Białej, działka o nr ewidencyjnym gruntu 1589 km.25 

 

Ad 3. 

Protokół z obrad poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. (13:08) 

 

Ad 4. I 

Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku  Policji w Białej za 2019r.  

został przedstawiona przez Kierownika Posterunku Policji w Białej Pana Jarosłąwa Kociuga.  

Do informacji nie wniesiono zapytań. 

 

Nastąpiła zmiana kworum  

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

 



Do sesji dołączyli radni:  

1. Roman Barysz 

2. Jacek Czerwiński 

3. Adrian Harnys 

 

Ad 5. 

Informację dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2019 rok  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Do informacji nie wniesiono zapytań. 

 

Nastąpiła zmiana kworum 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 

 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Józef Roden 

 

Ad 6.  

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

 

Ad 6 a.  

Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2020 r.  przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk.  

Zapytania zgłosili radni: Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer Józef Roden, Maria 

Moszczeńska. Odpowiedzi na pytania udzielili Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk i Burmistrz 

Białej Edward Plicko  

Szczegóły dyskusji stanowi nagranie komisji.  

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.130.2020 w sprawie zmian 

do budżetu gminy Biała na 2020 r. 

 

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad  6b.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 

2020 -2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Zapytanie zgłosiła Radna Maria Moszczeńska , a odpowiedzi udzielili Burmistrz Białej i 

Skarbnik Gminy. 

 Szczegóły dyskusji stanowi nagranie komisji.  

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XI.131.2020 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 2020 -2028  

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 



„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad  6c.  

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na 

realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka 

Prudnicka”; (12:45) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.132.2020 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka” (12:47) 

 

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad  6d.  

Projekt uchwały 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. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XI.133.2020 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. 

  

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6e. 

 Projekt uchwały w sprawie  zarządzenia  na terenie Gminy Biała poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 

określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.134.2020 w sprawie 

zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso  

 



„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 f.  

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Biała na 2020 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.135.2020 o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2020 rok  

 

„Za”- 15 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 g.  

Projekt uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Biała (13:39) przedstawiła Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi  Elwira 

Gaier.  

 

Zapytań nie zgłoszono.  

Nastąpiła zmiana kworum 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

 

Posiedzenie komisji opuścił radny Mateusz Kosiński. 

 
Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.136.2020 w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała  

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 h.  

Projekt uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów (13:41) ) przedstawiła Podinspektor ds. gospodarowania odpadami 

komunalnymi  Elwira Gaier.  

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 



Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.137.2020 w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (13:44) 

 

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 i.  

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku 

szkolnym 2019-2020  przedstawiła Inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.138.2020 w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2019-2020 

(13:45) 

 

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 j.  

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 (13:46) 

przedstawiła Kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.139.2020 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 (13:47) 

 

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 k.  

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Biała do Związku Gmin Śląska Opolskiego 

w Opolu i przyjęcia jego statutu przedstawił Burmistrz Białej Edward Plicko. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 



Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.140.2020 w sprawie 

przystąpienia Gminy Biała do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego 

statutu  

 

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 l. 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m² pasa 

drogowego  przedstawiła Inspektor ds. drogownictwa Monika Miczka. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.141.2020 w sprawie o 

zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego. 

 

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad 6 m.  

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Białej na 2020 (13:56) przedstawił Przewodniczący Komisji Adrian Harnys. 

Radny Damian Tarnowski Przedstawił swoje tematy do planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Nie przedstawiono tematów do planu pracy wypracowanych przez Komisję  i z tego tez 

powodu nie głosowano nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.  

 

Ad 6 n.  

Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych  Rady Miejskiej w 

Białej na 2020 r.  

 Przewodnicząca  Komisji  Oświaty…  przedstawiła  plan pracy do komisji.  

 Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rolnictwa nie przedstawili planów pracy do komisji  

i z tego tez powodu nie głosowano nad przyjęciem powyższego projektu uchwały.  

 

Ad 6 o.  

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości, na której powstają odpady komunalne  przedstawiła Podinspektor ds. 

gospodarowania odpadami komunalnymi  Elwira Gaier. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.144.2020 w sprawie 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na 

której powstają odpady komunalne (14:20) 



 

„Za”- 14 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 0  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad 6 p.  

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Prudnickiej w Białej , działka o nr 

ewidencyjnym gruntu 1589 km.25  przedstawiła Inspektor ds. planowania przestrzennego 

Grażyna Samitowska. 

 

Zapytań nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XI.145.2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ul. Prudnickiej w Białej , działka o nr ewidencyjnym gruntu 1589 km.25 (14:26) 

 

„Za”- 11 członków 

„Przeciw” – 0 członków 

„Wstrzymało się” – 3  członków 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 7.  

 Zapytania i wolne wnioski  

W wolnych wnioskach Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Irena 

Wotka poinformowała, że do porządku obrad sesji zostanie wprowadzony projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Łączniku.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej Sabina Gorek  poinformowała, że na jej ręce 

wpłynęła rezygnacja Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Mariusza 

Kwoczka. Wobec powyższego na sesji zostaną wprowadzane dwa projekty uchwał dotyczące 

rezygnacji a następnie wyboru nowego przewodniczącego Komisji Skarg ,Wniosków  i 

Petycji.  

 

Ad 8. 

Zakończenie.  

 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca  zamknęła wspólne posiedzenie Stałych 

Komisji  Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

     Protokołowała:         Przewodnicząca  

Gabriela Prokopowicz                        wspólnego posiedzenia komisji 

         Irena Wotka 

 

 


