
 

Protokół 18.2021 

z wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu  23  listopada 2021 r. 

 

 

 

 Obrady Wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Wotka, która stwierdziła, ze obecnych na 

posiedzeniu    jest 13 radnych ( ustawowy skład Rady Miejskiej w Białej 15 radnych). 

Nieobecny radny Adrian Harnys i radny Mariusz Kwoczek Następnie powitała wszystkich 

zebranych na sesji: 

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

Białej przy ul. Kościuszki 10. 

Obrady rozpoczęto 23-11-2021 o godz. 11:08, a zakończono o godz. 14:59 tego samego dnia. 

 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

1. Roman Barysz 

2. Marek Klinke 

3. Józef Roden 

4. Irena Wotka 

5. Maria Moszczeńska 

6. Małgorzata Fluder 

7. Gabriela Neugebauer 

8. Mariusz Kwoczek 

9. Andrzej Osiewacz 

10. Damian Tarnowski 

11. Mateusz Kosiński 

12. Sabina Gorek 

13. Jan Strzoda 

 

Ad 2. 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja i stanie 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 stycznia do końca października 2021 r.  

6. Informacja o ochronie p/poż w mieście i gminie Biała 

7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:  

1) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

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

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2021 -2028; 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania 

„ Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości 275 m”; 

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania 



           „ Remont drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała- Mochów 9 do DK40) na odcinku    

             od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mochów na odcinku 2845 m”; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Biała; 

8) ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i 

gminy Biała; 

9) uchwalenia 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 2022 rok; 

10) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej; 

11) załatwienia skargi z dnia 17 września 2021 r. na działalność Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białej; 

12) załatwienia skargi z dnia 28 września 2021 r. i z dnia 15 października 2021 r. na 

działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej; 

13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wsi Łącznik w gminie Biała. 

8. Informacja dotycząca zasobów nieruchomości rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa oraz przedstawienie planu ich rozdysponowania w Gminie Biała (temat 

wynikający z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa… . Informacja zostanie 

przedstawiona przez przedstawiciela KOWR w Opolu) 

9. Informacja dotycząca przeprowadzenia koszenia poboczy na terenie Gminy Biała w 2020 

r. ( temat  

z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej) 

10. Informacja na temat działalności niepublicznego żłobka w Białej – wizytacja placówki ( 

temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…) 

11. Informacja dotycząca zabezpieczenia osób samotnych i w podeszłym wieku w okresie 

zimowym ( temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…) 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad.     

Przewodnicząca Rady sabina Gorek wnioskowała o przesunięcie pkt 8 jako pkt 7 ze względu 

na obecność zaproszonych gości na posiedzenie komisji , celem przedstawienia informacji. 

 

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po 

zaproponowanych zmianach 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Maria 

Moszczeńska, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Irena Wotka, Damian 

Tarnowski, Jan Strzoda, Marek Klinke 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

Porządek obrad został przyjęty.  

 



Ad 3.  

Przewodnicząca  poddała pod głosownie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.  

Nastąpiła zmiana kworum (11:12) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12 

 

Sesję opuścili radni:  

1. Mariusz Kwoczek 

 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Roman 

Barysz, Jan Strzoda, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Irena Wotka, Józef Roden, Andrzej 

Osiewacz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

Protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia został przyjęty. 

 

Ad 4.  

Informacja dotycząca stanu bezrobocia w gminie Biała  przedstawiana została przez 

Dyrektora   PUP w Prudniku Panią Grażynę Klimko. 

 

Ad 5.  

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

mieście i gminie Biała za okres od 1.01.2021 r.  do 31.10.2021 r.  przedstawił Dyrektor GCK 

w Białej Pan Patryk Bania. 

 

Ad 6. 

 Informacja  o ochronie p/poż w mieście i Gminie Biała  przedstawiła w zastępstwie 

podinspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu Pani Regina Przyklenk.  

 

Ad 7. 

Informacja dotycząca zasobów nieruchomości rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa oraz przedstawienie planu ich rozdysponowania w Gminie Biała (temat wynikający 

z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa… . Informacja została przedstawiona przez 

przedstawiciela KOWR w Opolu) 

 

 

Ad 8.  

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie   

Ad 8 a.  

Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z 

art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryte powinny 

być ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ustawodawca w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  



ustanowił, że Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy: 

1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające 

na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 

tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, lub 

2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od 

właścicieli nieruchomości." 

Biorąc pod uwagę brak stabilności finansów publicznych i niestabilność przepisów, a przede 

wszystkim wskaźniki określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych nie należy 

traktować tego zapisu jako standard. Takie stanowisko podjęte zostało również na Krajowym 

Kongresie Skarbników przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych": 

„Dopłacanie do systemu ma absolutnie negatywny wpływ na wysokość nadwyżki 

operacyjnej. Z kolei nadwyżka operacyjna i jej wysokość ma kluczowe znaczenie dla 

możliwości rozwoju gminy w przyszłości”. Mając jednak na uwadze ewentualne niedobory 

powstałe pomiędzy dochodami a wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi w miesiącu wrześniu zwiększony został plan wydatków o 220.000 zł, stąd też 

wymagane jest podjęcie stosowanej uchwały. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XXII.261.2021 w sprawie 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie 

pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Jan 

Strzoda, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Józef Roden, 

Damian Tarnowski, Jacek Czerwiński 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

 

Ad 8 b. 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2021 r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali radny  Józef Roden. 

Dyskusja stanowi nagranie sesji. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XXII.262.2021 w sprawie 

zmian budżetu Gminy Biała na 2021 r.  

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, 

Marek Klinke, Jan Strzoda, Sabina Gorek, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Damian 

Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 



 

Ad 8 c. 

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

2021 -2028  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr XXII.263.2021 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021-2028  

Wyniki imienne: 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, 

Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Irena Wotka, Roman Barysz, Józef 

Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

Ad 8 d.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na 

realizację zadania „ Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości 275 m”; (12:28) 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia kopczyk. Poinformowała, że zgodnie ze zmianami 

budżetu gminy Biała na 2021 r. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi 

publiczne powiatowe, wydatki majątkowe ujęta została kwota 20.000,00 zł przeznaczona na 

dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w miejscowości Łącznik na długości 275 m”. 

Gmina zadeklarowała pomoc finansową na realizację w/w przedsięwzięcia w kwocie 20.000 zł 

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy to 

jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały,  

w których określa zakres pomocy i jej wysokość. 

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, która 

będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji. 

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadań. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XXII.264.2021 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Budowa 

chodnika w miejscowości Łącznik na długości 275 m” 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Maria 

Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Jan Strzoda, Gabriela Neugebauer, Roman 

Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 



Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

Ad 8 e. 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na 

realizację zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biała- Mochów 9 do DK40) 

na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mochów na odcinku 2845 m”; 

(12:29) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia kopczyk. Poinformowała, że Zgodnie ze 

zmianami budżetu gminy Biała na 2021 r. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 

- Drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące ujęta została kwota 234.456,00 zł przeznaczona 

na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1208 0 relacji Biała-Mochów (do 

DK40) na odcinku od miejscowości Rostkowice do miejscowości Mionów na odcinku 

2845 m”. Kwota wyliczona została na podstawie przeprowadzonego przez Powiat Prudnicki 

zamówienia publicznego na realizację wymienionego zadania.  

Koszt brutto zadania wynosi - 937.825,80 zł 

Pozyskane dofinansowanie z RFRD - 468.912,90 zł 

Wkład Starostwa Powiatowego - 370.585,30 zł 

z tego 50% stanowić będzie wkład gminy Biała tj. kwota 234.456 zł. 

Dokumentem poprzedzającym zawarcie stosownej umowy jest podjęcie przez Radę Gminy, to 

jest jednostkę udzielającą pomocy finansowej zarządcy drogi, stosownej uchwały,  

w których określa zakres pomocy i jej wysokość. 

Szczegółowe zasady współpracy zostaną opisane w umowie na współfinansowanie, która 

będzie ostatnim dokumentem w procesie przygotowania zadania do realizacji. 

Niniejszą uchwałę przyjęto dla prawnej realizacji zadań. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr XXII.265.2021 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Remont drogi 

powiatowej nr 1208 O relacji Biała- Mochów 9 do DK40) na odcinku od miejscowości 

Rostkowice do miejscowości Mochów na odcinku 2845 m” (12:30) 

Wyniki imienne: 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Roman 

Barysz, Jan Strzoda, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Damian 

Tarnowski, Maria Moszczeńska, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

Ad 8 f. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów; (12:30) przedstawiła podinspektor ds. gospodarki odpadami 

komunalnymi Dorota Prochera - Pilarz. Poinformowała, że przedmiotem zmiany uchwały w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, jest 

wprowadzenie nowej frakcji odpadów „butelki plastikowe po napojach PET”. Pozwoli to na 

podniesienie poziomów recyklingu oraz zwiększy częstotliwość odbioru odpadów. Wzięliśmy 

również pod uwagę liczne głosy mieszkańców, którym zależało, na tym żeby odpady frakcji 

tworzywa sztuczne, metale, i opakowania wielomateriałowe były odbierane częściej niż raz w 



miesiącu. Zmieniamy również, miesiące odbioru popiołu, ponieważ ostatnio notowane 

temperatury w miesiącach kwiecień, maj i październik wymagają ogrzewania budynków.  

 Najnowsza aktualizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

pozwoliła na to, żeby zmienić częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Przy prawidłowej 

segregacji i posiadaniu kompostowników w budynkach jednorodzinnych prawidłowym jest 

zmniejszenie częstotliwości odbioru tych frakcji odpadów. Jedynie odbiór odpadów 

zmieszanych i bio z budynków z  wielorodzinnych  zlokalizowanych  w Białej  w obrębie 

ulic:  Rynek,  Armii  Krajowej,  Plac  Zamkowy,  Wałowa,  Kościuszki,  Prudnicka  do  nr  

24,  Szkolna i 1 Maja  oraz  z budynków  wielorodzinnych  zlokalizowanych  w Łączniku  

przy  ul.  Robotniczej pozostał bez zmian. tj. z częstotliwością 1 raz w tygodniu w miesiącach 

od kwietnia do października. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym  posiedzeniu Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr XXII.266.2021 zmieniająca 

uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów (12:35) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, 

Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda, Sabina Gorek, Maria 

Moszczeńska, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Józef Roden 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

Ad 8 g.  

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Biała; (12:36) przedstawiła podinspektor ds. gospodarki odpadami 

komunalnymi Dorota Prochera - Pilarz. Poinformowała, że przedmiotem zmiany uchwały  w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała jest konieczność 

dostosowania Regulaminu do zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

Wprowadzono nową frakcję odpadów „butelki plastikowe po napojach PET”, które będą 

zbierane od właścicieli budynków jednorodzinnych w przezroczystych workach z napisem 

„butelki plastikowe po napojach PET”. Dzięki dodatkowemu wyselekcjonowaniu tych 

odpadów z frakcji odpady sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe zwiększy się 

świadomość potrzeby prawidłowej segregacji wśród mieszkańców naszej Gminy, zostanie 

podniesiony poziom recyklingu,  oraz na zmieni się ilość zapełnienia worków i pojemników 

przeznaczonych na tworzywa sztuczne i metale. Dodatkowo frakcja tworzyw sztucznych i 

metali będzie odbierana raz na trzy tygodnie. W zabudowie wielorodzinnej zostaną 

dostawione specjalne kosze siatkowe na „butelki plastikowe po napojach PET” o pojemności 

1100 l. Miesiące odbioru popiołu zostały dostosowane do uwag mieszkańców i  temperatur, 

przez które późną wiosną jak i wczesną jesienią musimy ogrzewać domy. 



W Regulaminie szczegółowo określono częstotliwość odbioru odpadów mieszanych i 

biodopadów. A mianowicie: 

1.W budynkach wielolokalowych lokalizowanych w Białej w obrębie ulic: Rynek, Armii 

Krajowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna i 1 Maja oraz 

z budynków wielolokalowych zlokalizowanych w Łączniku przy ul. Robotniczej w okresie 

kwiecień -  październik jeden raz na tydzień a w okresie listopad- marzec nie rzadziej niż 

jeden raz na dwa miesiąc 

2.W budynkach jednorodzinnych miasta Biała odpady zmieszane będą odbierane raz na dwa 

tygodnie  a bioodpady raz na 2 tygodnie w miesiącach kwiecień – październik. Od listopada 

do maja częstotliwość pozostaje bez mian tj raz na 2 miesiące. 

3.W budynkach jednorodzinnych na terenach wiejskich odpady zmieszane będą odbierane raz 

na 3 tygodnie  a bioodpady raz na 3 tygodnie w miesiącach kwiecień – październik. Od 

listopada do maja częstotliwość pozostaje bez mian tj. raz na 2 miesiące. 

  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr XXII.267.2021 zmieniająca 

uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, 

Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Jan Strzoda, Sabina Gorek, Damian 

Tarnowski, Maria Moszczeńska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Józef Roden 

NIe GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

Ad 8 h. 

Projekt uchwały w sprawie  ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków , obowiązującej 

na terenie miasta i gminy Biała; (12:38) przedstawiła kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że na 

podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2020  poz. 2028 z zm. ) Rada Miejska ma 

możliwość wprowadzenia dopłat do opłat uiszczanych przez mieszkańców a dotyczących 

zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na terenie gminy sieć zbiorowego odprowadzenia 

ścieków obejmuje swoim zakresem miasto Biała. Biorąc pod uwagę wysokości opłat , które 

obowiązywać będą w 2022 roku, proponuje się wprowadzenie dopłaty wysokości 2,00 zł brutto 

do 1 m3 odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych.  

W  roku 2021 stawka opłaty za odprowadzenie ścieków wynosić będą 12,70 zł / m3.  Są to 

stawki  zatwierdzone w roku bieżącym przez  Wody Polskie.  

Biorąc pod uwagę  ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej w roku 

bieżącym ( ok. 53 400 m3) szacuje się, iż wysokość dopłaty w roku 2021 oscylować będzie w 

kwocie ok 106 800 zł.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym  posiedzeniu Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej. 

 

W dyskusji głos zabrali radny Damian Tarnowski i Józef Roden. 

Dyskusja stanowi nagranie sesji. 



Radny Damian Tarnowski zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość dopłaty do wody? 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr XXII.268.2021 w sprawie 

ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy 

Biała (13:00) 

Wyniki imienne: 

ZA(9): 

Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Roman 

Barysz, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Jan Strzoda 

PRZECIW(3): 

Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Józef Roden 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

Ad 8 i.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (13:01) przedstawiła kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. 

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 22 września 2021 r. Burmistrz Białej 

opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Biała oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, Zarządzenie NrOR.0050.544.2021 dotyczące 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „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 

2022 rok”. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez wyrażenie opinii 

oraz zgłaszanie uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Opinie bądź 

uwagi należało złożyć w terminie od 01 października do 15 października 2021 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.  

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi ani opinie od organizacji pozarządowych 

mające wpływ na zmianę projektu przedmiotowej uchwały. W związku z powyższym do 

projektu 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 2022 rok" nie wprowadzono żadnych zmian. 

 

Przewodnicząca poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XXII.269.2021 w sprawie 

uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi 

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

wolontariacie na 2022 rok  

Wyniki imienne: 

ZA(12): 



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

Kosiński, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Jan Strzoda, Damian 

Tarnowski, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

 

Ad 8 j. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej (13:02) przedstawiła 

Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że problematykę wynagrodzenia 

pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru ( burmistrza) regulują 

przepisy: ustawa o pracownikach samorządowych,  ustawa o samorządzie gminnym 

i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Do 

wyłącznej właściwości rady miejskiej, należy ustalanie ( w drodze uchwały) wynagrodzenia 

dla burmistrza, co wynika z zapisu z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2021 r. poz.1372 i 1834), oraz z art. 8 ust.2 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 i z 

2021 r.poz.1834). 

Wysokość wynagrodzenia rada ustala w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie to 

rozporządzenie z 28 października 2021 r. ( Dz. U.poz.1960), które weszło w życie z dniem 

1 listopada 2021 r. W załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia - I Tabela Stanowiska wójtów ( 

burmistrzów, prezydentów miast ), określono maksymalny poziom wynagrodzenia 

zasadniczego i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego ( kwoty w złotych). 

Tak więc burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców może maksymalnie otrzymać : 

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 10 250 zł 

dodatek funkcyjny w kwocie - 3150 zł 

Ponadto zgodnie z § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, burmistrzowi przysługuje dodatek 

specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. 

Jednocześnie zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, pracownikom samorządowym przysługuje również dodatek za wieloletnią 

pracę ( staż pracy). 

Stosownie do art. 38 ust. 1 dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w 

wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 

1 % za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Burmistrz Białej posiada udokumentowany staż pracy uprawniający do dodatku za wieloletnią 

pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Nowością w  znowelizowanej ustawie o pracownikach samorządowych ( zmiana weszła 

w życie z dniem 1 listopada 2021 r. ) jest zapis w art. 37 w ust. 4  gdzie wprowadzono regulacje 

określającą minimalne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru ( 

burmistrz). 

Minimalne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru nie może być 

niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia, na które składają się: kwota maksymalnego 

poziomu wynagrodzenia zasadniczego, kwota maksymalnego dodatku funkcyjnego oraz kwota 

dodatku specjalnego. 



W wyliczeniu kwotowym minimalne wynagrodzenie musi więc wynieść : 

wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 8.200 zł 

dodatek funkcyjny w kwocie - 2.520 zł 

dodatek specjalny ( 30% z sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 

3.216zł. 

Ponadto składnikiem wynagrodzenia musi być dodatek za wieloletnia pracę, o którym mowa 

była wyżej. 

Uchwała rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem podjęcia lecz 

z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. , gdyż wymóg taki wynika z art.18 ustawy z dnia 

17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1834). Zgodnie z zapisem 

tegoż artykułu znowelizowane przepisy ustawy o pracownikach samorządowych mają 

zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Przewodnicząca Rady Sabina Gorek zgłosiła  wniosek z następującymi składnikami 

wynagrodzenia: 

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 9.500 zł 

- dodatek funkcyjny w kwocie – 3.000 zł 

- dodatek specjalny ( 30% z sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 3.750 

zł. 

- 20% dodatku stażowego. 

 

Radny Damian Tarnowski zgłosił wniosek z następującymi składnikami wynagrodzenia: 

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 8.600 zł 

- dodatek funkcyjny w kwocie - 2.800 zł 

- dodatek specjalny ( 30% z sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 3.420 

zł. 

- 20% dodatku stażowego. 

 

Głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem przez radną Sabinę Gorek; 

Wyniki imienne: 

ZA(8): 

Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, 

Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka 

 

PRZECIW(5): 

Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Jan Strzoda, Józef Roden, Maria Moszczeńska 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

Wniosek przeszedł w drodze głosowania. Tym samym projekt uchwały został pozytywnie 

zaopionowany. 

 

Ad 8 l.  

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 17 września 2021 r. na działalność 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej (13:34) przedstawiła Przewodnicząca 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Irena Wotka. Poinformowała, że wszyscy radni otrzymali 

projekt uchwały i nie przedstawiała uzasadnienia do w/w projektu uchwały. 

 



Nie wniesiono uwag i zapytań w powyższej sprawie. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Jan Strzoda, Irena Wotka, Józef Roden, Marek Klinke, 

Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Maria 

Moszczeńska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Adrian Harnys 

 

 

 

Ad 8 m.  

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 września 2021 r.  i z dnia 15 

października 2021 r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Irena Wotka. 

Poinformowała, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i nie przedstawiała uzasadnienia 

do w/w projektu uchwały. 

 

Nie wniesiono uwag i zapytań w powyższej sprawie. 

Podjęcie uchwały Nr XXII.273.2021 w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 września 2021 r. 

i z dnia 15 października 2021 r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Białej (13:42) 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, 

Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Irena Wotka, Józef Roden, Jan Strzoda 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Adrian Harnys 

 

Ad 8 n.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łącznik w Gminie Biała (13:43) przedstawiła 

Inspektor ds. planowania przestrzennego Karina Grelich - Deszczka. Poinformowała, że 

Podejmuje się uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łącznik w gminie Biała. 

Do zmiany planu przystępuje się w celu dokonania weryfikacji zapisów dotyczących  

zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy. 

Uchwałę podejmuje się na wniosek Burmistrza Białej, w związku z planowaną budową 

kanalizacji sanitarnej w Łączniku oraz wnioskami właścicieli terenów, które wprowadzenie 

zmian uzasadniają efektywniejszym zagospodarowaniem nieruchomości, które przyczyniłoby 

się do podniesienia jej estetyki i zwiększenia wpływów Gminy Biała z tytułu m.in. podatku 

od nieruchomości. 



 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zmiana planu miejscowego następuje 

w trybie, w jakim jest on uchwalany. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXII.274.2021 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wsi Łącznik w Gminie Biała (13:45) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

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

Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Jan Strzoda, Marek Klinke, Roman Barysz, Józef 

Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Adrian Harnys 

 

Ad 9. 

Informacja dotycząca przeprowadzenia koszenia poboczy na terenie Gminy Biała w 2020 r. ( 

temat  

z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej)  

 

Ad 10.  

Informacja dotycząca zabezpieczenia osób samotnych i w podeszłym wieku w okresie 

zimowym ( temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…)  

 

Ad 11.  

Informacja o gospodarce wodno-melioracyjnej na terenie Gminy Biała w 2021r.  

 

Ad 12.  

Wolne wnioski nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 13.  

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca  zamknęła  wspólne  posiedzenie 

wszystkich komisji  Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała       Przewodnicząca posiedzenia   

Gabriela Prokopowicz                              Irena Wotka    

        

 

 

 

 


