
Protokół  Nr XXIII.2021 

XXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r.  

 

 

 Obrady XVI 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).  Następnie powitała wszystkich zebranych na sesji: 

pracowników urzędu, zaproszonych gości  i sołtysów, którzy uczestniczyli w sesji na sali 

czytelni Biblioteki w Białej przy ul. Kościuszki 10. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

 

Obrady rozpoczęto 30-12-2021 o godz. 09:05, a zakończono o godz. 11:02 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Roman Barysz 

2. Jacek Czerwiński 

3. Marek Klinke 

4. Józef Roden 

5. Irena Wotka 

6. Maria Moszczeńska 

7. Małgorzata Fluder 

8. Gabriela Neugebauer 

9. Mariusz Kwoczek 

10. Andrzej Osiewacz 

11. Damian Tarnowski 

12. Mateusz Kosiński 

13. Sabina Gorek 

14. Jan Strzoda 

 

Ad 2. 

 Przedstawienie  porządku obrad. (09:06) 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022-2028 

2) uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2022; 

3) zmian budżetu Gminy Biała  na 2021 r.; 

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

5) nie wygasania wydatków w roku 2021; 

6) 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; 

7) zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso; 



8) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2021 rok; 

9) wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości  na terenie gminy Biała; 

10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chrzelice w obrębie działek o nr ewid. gruntu: 1200, 1202, 1203, 

1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 1213/1 (część działki), 1218/2, 1218/3 - k.m. 6 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała.  

12) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2022 rok. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad.  

Nie wniesiono zmian i uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. (09:06) 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

(09:07) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, 

Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Jan Strzoda, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, 

Irena Wotka, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Ad 4. 

 

Burmistrz Białej Edaerd Plicko przedstawił sprawozdanie z swojej  działalności  w okresie 

międzysesyjnym. (09:09) 

Nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Ad 5.  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych  z ostatniej sesji (09:16) nie były 

przedstawiane, gdyż nie były zgłoszone. 

 

Ad 6.  

Interpelacji i zapytań radnych (09:16) nie zgłoszono. 

 

Ad 7.  

Podjęcie uchwał w sprawie: (09:16) 

 

Ad 7a.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lat 



2022-2028; (09:16) szeroko omówiła i przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.275.2021 w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lat 2022-2028; (09:23) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, 

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

Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 7b. 

Projekt uchwały  budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2022 (09:24) szeroko omówiła 

i przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.276.2021 w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2022 (09:49) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, 

Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Jan Strzoda, Roman 

Barysz, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

 

Ad 7c.  

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2021 r.; (09:53) przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

Stanowisko komisji nie było przedstawiane ze względu na zmianę projektu uchwały. 

Nie zgłoszono uwag i zapytań. 



Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.277.2021 w sprawie 

zmian budżetu Gminy Biała na 2021 r.; (09:55) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Sabina Gorek, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Jan 

Strzoda, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 7d.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021 

-2028 ; (09:55) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

Stanowisko komisji nie było przedstawiane ze względu na zmianę projektu uchwały. 

Nie zgłoszono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.278.2021 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021 -2028 ; (09:56). 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, 

Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Irena Wotka, Jan Strzoda, Maria 

Moszczeńska, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 7e.  

Projekt uchwały w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2021; (09:56)  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. 

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.279.2021 w sprawie 

nie wygasania wydatków w roku 2021; (09:58) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, 



Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Sabina Gorek, Maria 

Moszczeńska, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 7f.  

 

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; (10:33) 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą 

o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym rada uprawniona jest do 

zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz do wyznaczenia inkasentów podatków 

lokalnych. 

W związku ze złożoną rezygnacją przez inkasenta miejscowości Pogórze oraz zmianą inkasenta 

w miejscowości Chrzelice dokonuje się stosownej zmiany. Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Z głosowania nad uchwałą wyłączeni są radni będący inkasentami, tj. Fluder Małgorzata, 

Tarnowski Damian, Wotka Irena, Strzoda Jan. 

 

 Jak stanowi literalne brzmienie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać 

udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 

Powołana regulacja wprowadza zatem instytucję wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu, 

dotyczącego interesu prawnego radnego, tj. interesu chronionego przepisami prawa, 

wypływającego z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego i przepisów prawa 

procesowego. Pod pojęciem interesu prawnego należy rozumieć osobisty, konkretny i aktualny 

prawnie chroniony interes, który może być realizowany na podstawie określonego przepisu, 

bezpośrednio wiążący się z indywidualnie i prawnie chronioną sytuacją strony. Nie powinno 

więc budzić wątpliwości, że interes prawny w omawianym kontekście dotyczy także sytuacji, 

w której podejmowana uchwała ustanawia radnego inkasentem z prawem do pobierania 

wynagrodzenia za inkaso. Uchwała dotyczy bowiem bezpośrednio uprawnień i obowiązków 

radnego o charakterze majątkowym, związanych z uzyskiwaniem wynagrodzenia za pełnienie 

obowiązków inkasenta.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym  posiedzeniu Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej. 

Dyskusji nie podjęto. 



Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.280.2021 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; (10:35) 

Przypomniała o wyłączeniu z głosowania  radnych będących inkasentami , a obecnych na sesji 

tj.: Fluder Małgorzata, Tarnowski Damian, Wotka Irena, Strzoda Jan. 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, 

Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Uchwała NR XXIII.281.2021 została podjęta. 

Ad 7g. 

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 (10:35) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

rada uprawniona jest do zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami w drodze 

inkasa oraz wskazania inkasentów do poboru tej opłaty.  

W związku ze złożoną rezygnacją przez inkasenta miejscowości Pogórze oraz zmiany inkasenta 

w miejscowości Chrzelice dokonuje się stosownej zmiany. Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Z głosowania nad uchwałą wyłączeni są radni będący inkasentami, tj. Fluder Małgorzata, 

Tarnowski Damian, Wotka Irena, Strzoda Jan oraz Kosiński Mateusz. 

 Jak stanowi literalne brzmienie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać 

udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. 

Powołana regulacja wprowadza zatem instytucję wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu, 

dotyczącego interesu prawnego radnego, tj. interesu chronionego przepisami prawa, 

wypływającego z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego i przepisów prawa 

procesowego. Pod pojęciem interesu prawnego należy rozumieć osobisty, konkretny i aktualny 

prawnie chroniony interes, który może być realizowany na podstawie określonego przepisu, 

bezpośrednio wiążący się z indywidualnie i prawnie chronioną sytuacją strony. Nie powinno 

więc budzić wątpliwości, że interes prawny w omawianym kontekście dotyczy także sytuacji, 

w której podejmowana uchwała ustanawia radnego inkasentem z prawem do pobierania 

wynagrodzenia za inkaso. Uchwała dotyczy bowiem bezpośrednio uprawnień i obowiązków 

radnego o charakterze majątkowym, związanych z uzyskiwaniem wynagrodzenia za pełnienie 

obowiązków inkasenta.  



Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym  posiedzeniu Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej. 

Dyskusji nie podjęto. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.281.2021 w 

sprawie zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso (10:37). 

Przypomniała o wyłączeniu z głosowania  radnych będących inkasentami , a obecnych na sesji 

tj.: Fluder Małgorzata, Tarnowski Damian, Wotka Irena, Strzoda Jan oraz Mateusz Kosiński 

Wyniki imienne: 

ZA(9): 

Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, 

Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6): 

Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Jan 

Strzoda 

Uchwała NR XXIII.281.2021 została podjęta. 

 

Ad 7h.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2021 rok; 

(10:38) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z art. 4¹ 

ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałaniem narkomanii, należą do zadań własnych 

gminy. Aktem prawnym, na podstawie którego realizowane są ww. działania, jest Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. Środki finansowe na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez przedsiębiorców, dokonujących 

sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Biała. Wysokość opłat ustalana jest corocznie na 

podstawie składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów 

alkoholowych w roku poprzednim. Szacuje się, że w 2022 roku wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 175.000,00 złotych. 

Ponadto szacuje się, że gmina otrzyma 30.000,00 złotych z tytułu dodatkowej opłaty nałożonej 

na napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 

(tzw. "opłata od małpek") na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania 

negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W sumie na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w 2022 roku przewiduje się kwotę 205.000,00 zł. 



 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.282.2021 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2022 rok; (10:40) 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym  posiedzeniu Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej. 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, 

Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Maria 

Moszczeńska, Sabina Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 7i.  

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości  na terenie gminy 

Biała; (10:41) przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

Publicznych Aleksandra Sokołowska. 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 na uwadze stan finansów Gminy Biała (oszacowany na podstawie projektu budżetu na 2022 r.) 

zaleca się przyjęcie systemu pokrywania kosztów funkcjonowania systemu z pobranych opłat. Dlatego 

też zwaloryzowana musi zostać stawka opłąty za gospodarowanie odpadami. 

Sposób ustalenia stawki: 

Planowane wydatki na 2022 r. ustalone według: 

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (według zawartych umów o pracę) – 190.000 

zł, 

2. Inkaso za pobór opłat – 43.000 zł (obliczone według zwaloryzowanej stawki), 

3. Koszty administracyjne (utrzymanie programu do ewidencji systemu, usługi pocztowe, koszty 

egzekucyjne oraz artykuły biurowe – wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanego 

wykonania roku 2021) – 18.500 zł, 

4. Wywóz nieczystości z PSZOK (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 

zwaloryzowanego o 5%) – 230.000 zł, 

5. Wywóz nieczystości od gospodarstw indywidualnych (na podstawie przewidywanego wykonania 

roku 2021 zwaloryzowanego o 10%) – 2.131.000 zł 

Łączne koszty 2.612.500 zł. 

Liczba osób uiszczających opłaty (z uwzględnieniem osób, których należności ściągane są w drodze 

egzekucji) – 7 900 osób. 

Wyliczenie stawki: koszty / liczba osób / 12 m-cy  

2.612.500 zł / 7.900 / 12 m-cy = 27,56 zł 

Proponowana stawka 28,00 zł 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym  posiedzeniu Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej. 

Dyskusji nie podjęto. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.283.2021 w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała; (10:46) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Sabina Gorek, Jan 

Strzoda, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Maria 

Moszczeńska, Józef Roden 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 7 j.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice w obrębie działek o nr ewid. gruntu: 1200, 

1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 1213/1 (część działki), 1218/2, 1218/3 - k.m. 6 

(10:46) przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 



Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że 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 

oczyszczalni ścieków w Chrzelicach oraz budową ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy 

miejscowościami Łącznik - Chrzelice. Niezbędne też jest dostosowanie zapisów do aktualnych 

wymogów prawnych. Po uchwaleniu zmiany miejscowego planu realizacja przyjętych 

rozwiązań będzie możliwa zgodnie z ustaleniami tego planu. 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. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym  posiedzeniu Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej. 

Dyskusji nie podjęto. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.284.2021 w sprawie 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chrzelice w obrębie działek o nr ewid. gruntu: 1200, 1202, 1203, 1204, 

1205, 1206, 1207/1, 1208/1, 1213/1 (część działki), 1218/2, 1218/3 - k.m. 6 (10:49)  

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, 

Irena Wotka, Roman Barysz, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Maria 

Moszczeńska, Jan Strzoda, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 7k.  

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała. (10:49) 

przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że w dniu 25 listopada 2021 r. 

obecni sołtysi na sesji Rady Miejskiej w Białej złożyli wniosek o podwyższenie wysokości diet dla 

sołtysów. 

Prośbę swą uzasadnili swą praca, która wymaga dużego wysiłku i zaangażowania we 

wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania sołectwa, oraz ponoszonych kosztów 

przejazdów związanych z pełnioną funkcją. 

Obecnie dieta sołtysa wynosi 11% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Sołtysi 

wnioskowali o podwyższenie diety na 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co daje 

kwotę od stycznia 2022 r. - 391,30 zł. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym  posiedzeniu Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej. 

Dyskusji nie podjęto. 



 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.285.2021  

zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała. (10:51) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, 

Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Roman Barysz, Jan 

Strzoda, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 7l.  

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 

2022 rok. (10:51) przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że na 

podstawie §26 ust. 2 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej 

w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm. Rada na ostatniej sesji w roku  uchwala ramowy plan 

sesji na rok następny, który może być uzupełniany w ciągu całego roku. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym  posiedzeniu Stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Białej. 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIII.286.2021 w sprawie 

uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2022 rok. (10:55) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, 

Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Maria 

Moszczeńska, Sabina Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Powyższa uchwała została podjęta. 

 

Ad 8.  

Wolne wnioski. (10:55) Nie zgłoszono 



 

Ad 9.  

Zakończenie obrad. (11:02) 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie XXIII 

Sesję Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała        Przewodnicząca  

Gabriela Prokopowicz                        Rady Miejskiej w Białej 

Sabina Gorek 

 

 

 

 

 

 


