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Protokół 17.2021 

z wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu 10 września 2021 r. 

 

 

Obrady rozpoczęto 10-09-2021 o godz. 11:25, a zakończono o godz. 13:04 tego samego dnia. 

Obrady wspólnego posiedzenia Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej otworzył 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Marek Klinke, który stwierdził, że obecnych na 

posiedzeniu  jest 10 radnych. Stan rady 14 radnych. Następnie powitał wszystkich zebranych 

na posiedzeniu: pracowników urzędu, zaproszonych gości. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu 

 

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków: 

1. Roman Barysz 

2. Marek Klinke 

3. Józef Roden 

4. Małgorzata Fluder 

5. Gabriela Neugebauer 

6. Andrzej Osiewacz 

7. Damian Tarnowski 

8. Sabina Gorek 

9. Adrian Harnys 

 

Ad 2. 

Przewodniczący posiedzenia przedstawiła porządku obrad. (11:28) 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2021 r.  

i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej / druk  został przesłany  

w terminie wcześniejszym/ 

5. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny    

2020/2021. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2021/2022; 

2) zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r.; 

3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021- 2028; 

4) ustalenie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2022 r.; 

5) zmieniająca  uchwałę 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; 

6) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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7. Podjęcie uchwały Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Miejskiej w Białej w sprawie wyboru zastępcy komisji tej komisji. 

8. Informacja o pozyskanych środkach  pozabudżetowych,  na realizację projektów i 

inwestycji np. sportowych, kulturowych, edukacyjnych itp./ temat z ramowego planu pracy 

Komisji Oświaty…) 

9. Informacja dotycząca zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się wirusa sars cov 2 na terenie 

gminy Biała, oraz zakres profilaktycznie już przeprowadzonych i planowanych szczepień. 

/ temat z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…) 

10. Informacja o ilości umów uprawniających najem socjalny lokali i stan tych lokali. ( temat  

z ramowego plany pracy Komisji Gospodarczej.) 

11. Informacja przedstawiciela Nadleśnictwa Prószków dotycząca gospodarki leśnej, stanu 

drzewostanów, zalesiania i wycinki w lasach- posiedzenie wyjazdowe. ( temat z ramowego 

planu pracy Komisji Rolnictwa…) 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Do przedstawionego porządku nie wniesiono uwag i zmian. 

Ad 3.  

 

Przewodniczący poddał pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego 

posiedzenia. 

   

Wyniki imienne: 

ZA(9): 

Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Sabina Gorek, Marek Klinke, Józef 

Roden, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński 

 

Ad 4.  

Informację  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2021 r. i o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej  (11:29) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

W dyskusji głos zabrali radny Józef Roden i Maria Moszczeńska. 

Szczegóły dyskusji stanowią nagranie komisji. 

 

Nastąpiła zmiana kworum (11:46) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Jacek Czerwiński 

 

Ad 5. 

 

Informację  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2020/2021 . 

(11:59) przedstawiła inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. 

W dyskusji głos zabrali radny Józef Roden i Damian Tarnowski i Maria Moszczeńska  

Szczegóły dyskusji stanowią nagranie komisji. 
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Ad 6. 

 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

Ad 6 a. 

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

szkolnym 2021/2022;  przedstawiła Inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. 

Poinformowała, że podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa w gminie na 

rok szkolny 2021/2022 jest związane z koniecznością zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci 

niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych realizują rodzice. 

Zgodnie z art. 39 a ustawy Prawo oświatowe, który wszedł w życie z dniem 3 grudnia 

2019 r. zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, 

w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie, ustalana na każdy rok 

szkolny. 

Nastąpiła zmiana kworum (12:02) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Maria Moszczeńska 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu  uchwały nr XXI.254.2021  

w sprawie średniej ceny paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2021/2022 (14:25) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(8): 

Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Marek 

Klinke, Maria Moszczeńska, Jacek Czerwiński 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): 

Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Damian Tarnowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda 

 

 

Ad 6 b. 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Irena Wotka 

 

Projekt uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Biała  na 2021 r.; (12:40) przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik 

do protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrali  radny Józef Roden , Maria Moszczeńska 

Szczegóły dyskusji stanowią nagranie  komisji.  

Nastąpiła zmiana kworum (12:32) 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie  projektu uchwały Nr XXI.255.2021  

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2021 r. (12:40) 
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Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Adrian Harnys, Sabina Gorek, Marek Klinke, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Gabriela 

Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Damian 

Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda. 

 

Ad 6 c.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 

-2028; (12:40) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie  projektu uchwały Nr XX.256.2021 

 w sprawie zmiany WPF Gminy Biała na lata 2021- 2028. (14:42) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, 

Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Roman Barysz, Józef Roden, Damian 

Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda 

 

 

Ad 6 d.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała 

na 2022 r.; (12:43) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformował, że 

Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie górnych stawek kwotowych 

 podatków i opłat lokalnych w 2022 r., przeliczono na podstawie art. 20  

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem  

cen towarów    i  usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 r. w stosunku do pierwszego  

półrocza 2020 r., który wyniósł 103,6%. 

Proponuje się aby stawki podatku od nieruchomości w gminie Biała na 2022 r. wzrosły wg podanych  

w tabeli wartości. Średnia wzrostu podatku od nieruchomości w gminie Biała 3,88%. Skutki finansowe  

wprowadzenia tych stawek na 2022 r. dają kwotę około 150.000 zł. 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie  projektu  uchwały  NR XXI.257.2021 

w sprawie ustalenia  stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2022 rok. 

(12:45) 

Wyniki imienne: 

ZA(9): 

Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Jacek 

Czerwiński, Marek Klinke, Roman Barysz, Maria Moszczeńska 
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PRZECIW(1): 

Gabriela Neugebauer 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Józef Roden, Damian Tarnowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda 

 

 

Ad 6 e. 

 

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę 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. Poinformowała, że 

w związku ze zmianą inkasenta w miejscowościach: Grabina, Rostkowice i Wasiłowice 

dokonano odpowiednich zmian w uchwale i tak: 

 Grabina - Waldemar Wiess,  

 Rostkowice -  Jan Strzoda,  

 Wasiłowice - Tomasz Barysz 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie  zaopiniowanie projektu uchwały Nr XXI.258.2021 

zmieniającej uchwałę 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;  

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adrian Harnys, Marek Klinke, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Józef 

Roden, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Małgorzata 

Fluder, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda. 

 

Ad 6 f. 

 

Projekt uchwały  o zmianie 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. Poinformowała, że 

analogicznie jak w poprzednim projekcie uchwały,  w związku ze zmianą inkasenta w 

miejscowościach: Grabina, Rostkowice i Wasiłowice dokonano odpowiednich zmian w 

uchwale i tak: 

 Grabina - Waldemar Wiess,  

 Rostkowice -  Jan Strzoda,  

 Wasiłowice - Tomasz Barysz 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie  projektu  uchwały NR XXI.259.2022 

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso  
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Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Irena Wotka, Adrian 

Harnys, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Damian 

Tarnowski, Roman Barysz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda. 

 

Ad 10 g. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedstawiła podinspektor ds. gospodarki 

odpadami komunalnymi Dorota Prochera - Pilarz. Poinformowała, że uchylony §2 Regulaminu 

funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zawierał zapisy 

określające dni i godziny otwarcia punktu. Obecnie jakakolwiek zmiana w tym zakresie 

wymagałaby konieczności podejmowania uchwały. 

Ze względu, iż kwestia godzin funkcjonowania PSZOK nie musi być regulowana uchwałą 

Rady Miejskiej wnosi się o uchylenie §2  regulaminu. 

Po dokonanej zmianie  uchwały ewentualna zmiana czasu pracy pracownika obsługującego 

PSZOK (tym samym funkcjonowanie punktu) dokonywana będzie poprzez regulacje 

w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Białej. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu  uchwały Nr XXI.260.2021 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów.  

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Gorek, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Andrzej 

Osiewacz, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Józef 

Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda. 

Ad 7.  

Podjęcie uchwały Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Miejskiej w Białej w sprawie wyboru zastępcy komisji tej komisji. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Roman Barysz zaproponował, aby zastępcą 

przewodniczącego Komisji Rolnictwa… został Pan Andrzej Osiewacz.  

Pan Andrzej Osiewacz wyraził zgodę na kandydowanie jako zastępca przewodniczącego 

komisji Rolnictwa… 

 Więcej kandydatów nie zgłoszono 

Wobec powyższego przewodniczący posiedzenie poinformował, że należy przeprowadzić 

głosowanie o wyborze zastępcy przewodniczącego. Do głosowania uprawnieni są tylko 

członkowie Komisji Rolnictwa.  
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Obecnych na posiedzeniu  komisji Rolnictwa było 3 jej członków.  

3 członków głosowało za przyjęciem uchwały o wyborze Pana Andrzeja Osiewacz na  zastępcę 

 przewodniczącego Komisji Rolnictwa… . 

Uchwał Nr 2.2021  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska została podjęta. 

 

Ad 8. 

Informacja o pozyskanych środkach  pozabudżetowych,  na realizację projektów i inwestycji 

np. sportowych, kulturowych, edukacyjnych itp./ temat z ramowego planu pracy Komisji 

Oświaty…). 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Ad 9. 

Informacja dotycząca zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się wirusa sars cov 2 na terenie gminy 

Biała, oraz zakres profilaktycznie już przeprowadzonych i planowanych szczepień. / temat z 

ramowego planu pracy Komisji Oświaty…). 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Ad 10. 

Informacja o ilości umów uprawniających najem socjalny lokali i stan tych lokali. ( temat  

z ramowego plany pracy Komisji Gospodarczej.) 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Ad 11. 

Informacja przedstawiciela Nadleśnictwa Prószków dotycząca gospodarki leśnej, stanu 

drzewostanów, zalesiania i wycinki w lasach- posiedzenie wyjazdowe. ( temat z ramowego 

planu pracy Komisji Rolnictwa…). Informacja została przedstawiona przez Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Prószków Pana Marka Bocianowskiego.  

Spotkanie to obyło się w Nadleśnictwie Prószków. 

 

Ad 7. 

Wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty… Rady Miejskiej w Białej Irena Wotka przedstawiła notatkę 

służbową sporządzoną na wyjeździe komisji do Pogórza celem sprawdzenia placów  zabaw 

przy przedszkolu.   

Wyjazd był następstwem wniosku zgłoszonego przez radną Gabrielę Neugebauer, dotyczącą 

stanu placu zabaw przy przedszkolu w Pogórzu.  

 

Ad 13.  

Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący  zamknął wspólne  posiedzenie 

wszystkich komisji  Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała       Przewodniczący posiedzenia   

Gabriela Prokopowicz                              Marek Klinke    

        

 

 

 


