
  

Protokół  Nr XXI/2021 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 14 września 2021 r.  

 

 

 Obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Sabina Gorek, która stwierdziła, ze obecnych na sesji jest 14 radnych ( ustawowy skład Rady 

Miejskiej w Białej 15 radnych). Nieobecny radny Adrian Harnys. Następnie powitała 

wszystkich zebranych na sesji: 

pracowników urzędu  i sołtysów, którzy uczestniczyli w sesji na Sali czytelni Biblioteki w 

Białej przy ul. Kościuszki 10. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

Obrady rozpoczęto 14-09-2021 o godz. 12:08, a zakończono o godz. 15:06 tego samego dnia. 

 

 

Ad 2 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Wręczenie medali z okazji 30 lat Samorządności. 

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych z ostatniej  sesji. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. 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/ 

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

2020/2021. 

10. Podjęcie 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. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. 



Ad 3. 

Wręczenie medali z okazji 30 lat Samorządności.  

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski wręczył wszystkim radnym obecnej kadencji  oraz 

Burmistrzowi Białej, Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy Biała oraz byłemu 

Burmistrzowi Białej Henrykowi Małek medale z okazji 30 lat samorządności. 

 

 

Ad 4.  

 

Przewodnicząca poddała pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego 

posiedzenia.  

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, 

Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Jan 

Strzoda, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

 

Ad 5. 

Burmistrz Białej przedstawił sprawozdanie z  swojej działalności w okresie międzysesyjnym. 

(12:53) 

 

Ad 6.  

 Burmistrz Białej  udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych  z ostatniej sesji. 

(13:10) 

Burmistrz Białej udzielił słowniej odpowiedzi na zapytanie radnego Damiana Tarnowskiego 

dotyczącego partycypacji w kosztach zakupu ambulansu dla PCM w Prudniku. 

Poinformował, że nie będzie dokładał środków do zakupu ambulansu dlatego , że jest to 

zadanie własne powiatu.  

 

Ad 7. 

 Interpelacje i zapytania radnych. (13:15) zgłosili: 

Radna Maria Moszczeńska: 

Mieszkańcy łącznika i okolicznych wiosek nie są na bieżąco informowani o postępach działań 

Burmistrza i innych jednostek Gminy, które doprowadzą do społecznie pożądanego 

korzystania z byłego budynku szkolnego przez mieszkańców Łącznika i całej gminy. 

- czy i kiedy( w wyniku aktualnych mam nadzieję rozmów pana Burmistrza z właścicielami 

Ośrodka Zdrowia w Łączniku i firmą pielęgniarek środowiskowych) będzie przeniesiony tan 

ośrodek zdrowia i ewentualnie inne placówki służby zdrowia( gabinety specjalistyczne itp.)? 

- na jakim etapie jest opracowany przez OPS projekt utworzenia w byłej szkole placówki 

dziennej opieki nad seniorami? 

- jak przedstawia się szansa przeniesienia tam filii gminnych placówek kulturalnych, co był 



postulowane od lat na zebraniach wiejskich Łącznika, a całościowo ujęło to pismo Zarządu 

Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik w związku z pracami nad studium zagospodarowania 

przestrzennego? 

 

Ad 8. 

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

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (13:16) przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk.  

 W dyskusji głos zabrali radny Józef Roden i Maria Moszczeńska. 

Szczegóły dyskusji stanowią nagranie sesji. 

 

Ad 9. 

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

(13:28) przedstawiła inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. 

W dyskusji głos zabrali radny Józef Roden i Damian Tarnowski 

 

Ad 10. 

 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

Ad 10 a. 

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

roku szkolnym 2021/2022; (14:17) 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. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły powyższy projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały nr XXI.254.2021 w sprawie 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Jacek 

Czerwiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, 

Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 



W/w uchwała została podjęta.  

 

 

Ad 10 b. 

Projekt uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Biała  na 2021 r.; (14:26) przedstawiła 

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

do protokołu. 

Stanowisko komisji nie było przedstawiane ze względu na nowo przedstawiony projekt 

uchwały po posiedzeniu komisji. 

 

W dyskusji głos zabrali  radny Józef Roden , Maria Moszczeńska 

Szczegóły dyskusji stanowią nagranie  sesji.  

 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały Nr XXI.255.2021 w sprawie 

zmian budżetu Gminy Biała na 2021 r. (14:42) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, 

Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, 

Józef Roden, Jan Strzoda, Roman Barysz, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

W/w uchwała została podjęta. 

 

Ad 10 c.  

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

2020 -2028 ; (14:45) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

Stanowisko komisji nie było przedstawiane ze względu na nowo przedstawiony projekt 

uchwały po posiedzeniu komisji. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XX.256.2021 w sprawie zmiany 

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

 

Wyniki imienne 

ZA(14): 

Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Sabina Gorek, Małgorzata 

Fluder, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Jan Strzoda, Roman 

Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska 

 

PRZECIW(0): 

 



WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Uchwała została podjęta.  

 

Ad 10 d.  

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

Biała na 2022 r.; (14:46) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformował, że  

W 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. 

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie przyjęły powyższy projekt uchwały.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały  NR XXI.257.2021 w sprawie 

ustalenia  stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2022 rok. (14:53) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Irena Wotka, Andrzej 

Osiewacz, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Roman Barysz, Jan Strzoda 

 

PRZECIW(3): 

Damian Tarnowski, Józef Roden, Gabriela Neugebauer 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 10 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 

 



Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt 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 (14)  

Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Gabriela 

Neugebauer, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Irena Wotka, Jan 

Strzoda, Józef Roden, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Adrian Harnys 

  

Ad 10 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 

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  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  

 

Wyniki imienne:  

ZA (14)  

Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, 

Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, 

Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, Jan Strzoda, Józef Roden, Roman 

Barysz, Damian Tarnowski  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Adrian Harnys 

 

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. (14:56)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. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  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. (14:58) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, 

Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Ad 11.  

Wolne wnioski. (14:58) 

Radny Damian Tarnowski  złożyła wnioski następującej treści: wnioskuję o wyczyszczenie 

wpustów ulicznych w sołectwie Kolnowice, usytuowanych na drodze gminnej przy posesjach 

nr 12a, 16, 19, 14, 39, 54, 59, 62, 68.  

W/w wpusty są zamulone z powodu płynącej wody podczas intensywnych opadów. 

Zamulenie jest tak duże, że studzienki nie przyjmują już wody i w chwili obecnej nieczystości 

spływają do kanalizacji burzowej, powodując zatykanie jej.  

 

 

Ad 12.  

Zakończenie obrad. (14:19) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie XXI Sesję 

Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała        Przewodnicząca  

Gabriela Prokopowicz                        Rady Miejskiej w Białej 

 



         Sabina Gorek 

 

 

 

 

 


