
 

Protokół 20.2021 

z wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu  22 lutego 2022 r. 

 

 Obrady wspólnego posiedzenia komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  Irena Wotka, która 

stwierdziła, że obecnych na posiedzeniu jest 13 członków.  Następnie powitała wszystkich 

zebranych na posiedzeniu. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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. Sabina Gorek 

13. Jan Strzoda 

 

 Ad 2/ 

 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Biała za 2021 rok. 

5. Informacja dotycząca realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 

2021 rok. 

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2021 r.; 

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

3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2022 rok; 

5) zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Biała; 

6) zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych; 

7) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego; 



8) przyjęcia „ Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i 

niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Biała”; 

9) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej  

z terenu Gminy Biała, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanych przez państwową Straż Pożarną lub gminę; 

10) ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych Gminy Biała; 

11) ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Biała” i „Zasłużony dla Gminy 

Biała”  oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów; 

12) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2022 rok; 

13) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych  Rady Miejskiej w Białej na 2022 rok. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad. 

 
 Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie w pkt 6 

 ppkt 14  i 15 o następującym brzmieniu:    

14) o zmianie 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 

15) o zmianie 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. 

 

Wobec wprowadzenia zmian do porządku obrad przewodnicząca poddała pod głosowanie 

przyjęcie porządku obrad. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Irena Wotka, 

Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Jan Strzoda, Sabina 

Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Wobec powyższego porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad 3.  

Przewodnicząca poddała pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego 

posiedzenia.  

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 



Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Mariusz 

Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Roman Barysz, 

Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

 

Ad 4.  

 

 Informację o stanie  bezpieczeństwa w Gminie Biała za 2021 r.  nie była przedstawiana na 

posiedzeniu komisji.  Radni otrzymali informację z materiałami na sesję i nie wnieśli uwag. 

 

Ad 5. 

Informację  dotyczącą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 2021  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Ad 6.  

Podjęcie  uchwał w sprawie:  

 

Ad 6a.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2022 r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

W dyskusji głos zabrali radny Damian Tarnowski, Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Białej. 

Dyskusja stanowi załącznik nagranie sesji. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę Nr XXIV.287.2022 w sprawie zmian 

budżetu Gminy Biała na 2022 rok.  
Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Irena Wotka, Jan Strzoda, Roman Barysz, 

Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Maria 

Moszczeńska, Damian Tarnowski, Andrzej Osiewacz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 b.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 



lata 2022- 2028 przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

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

Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Białej. 

Dyskusja stanowi załącznik nagranie sesji. 

 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie  uchwałę Nr XXIV.288.2022 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022-2028 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, 

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

Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 c. 

Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; (12:46)  szeroko omówiła i 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że pożyczka zaciągnięta 

zostanie w 2022 r. na realizację zadania związanego z montażem turbiny wiatrowej w Ligocie 

Bialskiej. Pożyczka może zostać częściowo umorzona, spłata pożyczki nastąpi w latach 2023-

2027.  

 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.289.2022 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu. 

  

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Małgorzata 

Fluder, Marek Klinke, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Roman Barysz, Damian 

Tarnowski, Jan Strzoda 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 



Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad 6 d. 

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2022 rok; 

(12:48) przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że  dnia 1 stycznia 2022 r. weszła 

w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

wprowadzona w ramach ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.2469). Nowelizacja ta przewiduje kilka istotnych zmian 

dla lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii: 

1) najważniejszą z nich jest obowiązek przyjęcia, nie później niż do 31 marca 2022 r., 

nowych, wspólnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii. Nie ma tutaj znaczenia, czy przed wejściem w życie omawianej 

zmiany, gmina przyjmowała dwa osobne programy, czy jeden wspólny. 

30 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Białej przyjęła Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, 

który obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., jednak nie dłużej niż do 31 marca 2022 r. Dlatego 

konieczne jest sporządzenie nowego gminnego programu profilaktyki, w oparciu o 

znowelizowaną podstawę prawną. Przyjęcie tego nowego dokumentu spowoduje, że 

dotychczas obowiązujący gminny program profilaktyki  straci moc.  

2) druga zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia jednemu z zadań gminnego 

programu profilaktyki, mianowicie elementem nowych wspólnych programów stają się 

zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym. 

W oparciu o powyższą zmianę, realizacja działań profilaktycznych ma się odbywać nie 

tylko przez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, ale również szkoleniowej. 

Rozszerzenie katalogu zadań o działalność szkoleniową, ma na celu podnoszenie kwalifikacji 

kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów, policjantów, pracowników 

socjalnych), a tym samym podnoszenie jakości świadczonych przez nich usług. Ponadto 

działalność profilaktyczna ma być prowadzona w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Dodanie zadań z 

zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ma na celu upowszechnianie wiedzy 

na temat tych właśnie uzależnień przez kształtowanie świadomości zdrowotnej, motywacji do 

dbania o zdrowie oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, poszukiwania pomocy. Kształtowanie 

świadomości zdrowotnej powinno odbywać się przez przekazywanie informacji m.in. 

o rodzajach uzależnień behawioralnych, czynnikach ryzyka, sygnałach ostrzegawczych, 

objawach uzależnienia, informacji o miejscach pomocy oraz informacji o formach leczenia 

osób uzależnionych i ich bliskich. 

Nie zmienia się natomiast kwestia finansowania programu ze środków pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze środków 

przekazanych z tytułu dodatkowej opłaty nałożonej na napoje alkoholowe w opakowaniach 

o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. opłata od "małpek"). Szacuje się, 

że łączna kwota wpływów z dwóch powyższych tytułów wyniesie ok. 205.000,00 zł. Budżet 

ten zostanie powiększony jeszcze o kwotę 64.122,47 zł, na którą składają się środki 

niewydatkowane w roku 2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 



Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Razem do wydatkowania 

będzie kwota 269.122,47 zł. 

 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.290.2022 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2022 rok. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Mariusz Kwoczek, Jan Strzoda, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Maria 

Moszczeńska, Damian Tarnowski, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 e.  

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Biała; (12:50) przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że ustawa z 

dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca na gminy 

konieczność ujęcia w regulaminie utrzymania czystości i porządku warunków opróżniania 

zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. W grudniu, po przeprowadzeniu analizy 

regulaminów obowiązujących w gminach, Opolski Urząd Wojewódzki wskazał  konieczność 

ujęcia w regulaminie konkretnych terminów opróżniania zbiorników. W regulaminie 

obowiązującym na terenie gminy Biała, przyjętym Uchwałą nr XI.136.2020 Rady Miejskiej w 

Białej  z dnia  10 lutego 2020 nie wskazano takowych terminów. 

 

W dyskusji głos zabrali radny Damian Tarnowski, Jacek Czerwiński, oraz Burmistrz Białej. 

Dyskusja stanowi załącznik nagranie sesji. 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.291.2022 o zmianie 

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

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Marek Klinke, Maria 

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

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): 

Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Mariusz Kwoczek 



NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6f.  

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych; (12:52) 

przedstawiła Inspektor ds. drogownictwa i mieszkalnictwa Monika Miczka. Poinformowała, 

że zaliczenie do kategorii dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych 

następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest zatem kompetencją Rady Miejskiej 

w Białej. W miejscowości Wilków drogę wewnętrzną na działce drogowej nr 222/4 i 202, od 

włączenia do drogi powiatowej nr 1208O do granicy posesji nr 13, zalicza się do kategorii 

dróg gminnych. Jest to droga o nawierzchni bitumicznej mająca włączenie do drogi 

powiatowej. Droga ta komunikuje mieszkańców Wilkowa z gminą Głogówek oraz Biała. 

Stanowi główny układ komunikacyjny wsi i przebiega przez jej centrum, gdzie znajduje się 

skumulowana zabudowa.  Działka objęta niniejszą uchwałą stanowi własność Gminy Biała. 

 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.292.2022 w sprawie 

zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych (12:53) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Marek Klinke, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, 

Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Jan Strzoda, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, 

Józef Roden, Irena Wotka, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 g. 

Projekt uchwały w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego; (12:54) przedstawiła Kierownik OPS Maria Klimowicz. 

Poinformowała, że na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy                       w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), zadaniem samorządu jest tworzenie 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów 

interdyscyplinarnych. 

Sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie 

Biała  określiła  Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 kwietnia 2019 r. 



w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 

Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania . 

W związku z wystąpieniem pokontrolnym kontroli doraźnej ,wskazanym jest dostosowanie treści 

i zapisów do obowiązujących przepisów zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz Rozporządzeniem z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury” 

Niebieskiej karty”. Regulowanie jakichkolwiek spraw dotyczących zespołu interdyscyplinarnego jest 

aktem organu wykonawczego gminy, gdyż warunki funkcjonowania zespołu określa uchwała Rady 

Miejskiej. Przedstawiany projekt uchwały jest elementem porządkującym zakres funkcjonowania 

Zespołu  oraz  dostosowującym go do aktualnych potrzeb jego działania. 

W związku z wprowadzonymi zmianami zasadnym jest podjęcie nowej uchwały w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych 

warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.293.2021 w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (12:55) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Gorek, Irena Wotka, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, 

Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, 

Damian Tarnowski, Józef Roden, Jacek Czerwiński 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 h.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Biała”; 

(12:56) przedstawiła Inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. 

Poinformowała, że Zapisy ustaw o systemie oświaty umożliwiają wspieranie uzdolnionych dzieci w 

drodze tworzenia lokalnych programów. Gmina Biała chce wspierać uzdolnionych uczniów w 

szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym lub dotującym. Przyjęcie Programu 

ma motywować uczniów do pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy wykraczającej 

poza programy nauczania obowiązujące w szkole. Ma być również  wsparciem dla zdolnych i 

pracowitych uczniów w zwiększeniu możliwości dostępu do zdobywania dodatkowej wiedzy lub 

umiejętności. 

 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.294.2022 w sprawie 

przyjęcia „ Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i 

niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Biała” (12:57) 

 



Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Jan Strzoda, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Sabina 

Gorek, Roman Barysz, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6i.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Biała, uczestniczących w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez państwową Straż Pożarną lub 

gminę (13:23) przedstawił podinspektor ds. zarządzania kryzysowego Dawid Pientka. 

Poinformował, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy o ochotniczych 

strażach pożarnych, a jednocześnie wygaśnięciem dotychczasowych przepisów, zaistniała potrzeba 

podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy, członek ochotniczej straży pożarnej, który 

uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym otrzymuje ekwiwalent pienieżny. 

Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Miejska w drodze uchwały, nie rzadziej niż raz na 2 lata,         

w wysokości nie przekraczającej 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS 

przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 

Zgodnie z dotychczas obowiązująca uchwałą  nr IV.61.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia           

31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, wysokość ekwiwalentu wynosiła 

14,00 zł/1 godz. za udział w akcjach ratowniczych i 10,00 zł/1 godz. za udział w szkoleniach 

pożarniczych. 

Mając na uwadze duże zaangażowanie, narażanie własnego bezpieczeństwa i poświęcenie               

w działaniach ratowniczych strażaków OSP na rzecz wszystkich mieszkańców, a także brak 

waloryzacji stawek od 2011 roku, proponuje się zwiększenie ekwiwalentu za udział w akcjach na 

kwotę 17,00 zł /1 godz., natomiast ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach pożarniczych         

w wysokości 10,00 zł /1 godz. (pozostaje bez zmian). 

Zaproponowana w projekcie uchwały wysokość ekwiwalentu mieści się w granicy określonej 

w art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy o  ochotniczych strażach pożarnych. 

W dyskusji głos zabrali radny Damian Tarnowski, Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Białej. 

Dyskusja stanowi załącznik nagranie sesji. 

Przewodnicząca rady odczytała pismo wniesione przez zarząd OSP w Białej. 

Burmistrz Białej ustosunkowała się do wniesionego pisma. 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.295.2022 w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z 



terenu Gminy Biała, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanych przez państwową Straż Pożarną lub gminę (13:26) 

 

Nastąpiła zmiana kworum (14:22) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12 

Sesję opuścili radni:  

1. Roman Barysz 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Jan Strzoda, Sabina 

Gorek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Damian Tarnowski, Gabriela 

Neugebauer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 j.  

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała; (13:27) przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz.U z 20021 r. poz. 1372 i 1384 ) rada gminy może ustanowić 

zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej ( tj. 

sołtysowi i przewodniczącemu zarządu osiedla) będzie przysługiwała dieta. 

Obecnie obowiązująca w naszej gminie uchwała w tym zakresie została uchwalona w 2015 

roku i znowelizowana została uchwałą z 30 grudnia 2021r. i zawierała regulacje iż dieta 

przysługuje za udział w sesji w wysokości 13% ( po nowelizacji) minimalnego 

wynagrodzenia. 

W związku z podjęta uchwałą z 30 grudnia 2021 r. nowelizującą uchwałę, nadzór prawny 

Wojewody Opolskiego zwrócił uwagę iż obowiązujące w naszej gminie regulacje dot. diet 

należy dostosować do stanu zgodnego z prawem gdyż w uchwale pierwotnej i zmieniającej 

brak zasad przyznawania diet, brak zasad potrąceń diety w przypadku niewykonywania przez 

sołtysa funkcji w danym miesiącu. Jednocześnie w oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego w Opolu z 17 listopada 2020 r., zwrócono uwagę iż przez pojęcie „dieta” 

należy rozumieć zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Należy jednocześnie 

podkreślić że zakres zadań jakimi zajmują się sołtysi ulega systematycznemu zwiększeniu. 

 Mając powyższe na uwadze, iż funkcja sołtysa to nie tylko uczestnictwo w sesji ale wiele 

obowiązków określonych w statucie jednostki pomocniczej i wykonywanych w cyklu  

ciągłym, przedkłada się nowy projekt uchwały regulujący zasady dot. przyznawania diety w   

związku z wykonywaniem funkcji sołtysa i przewodniczącego zarządu osiedla.  



W przedkładanym projekcie proponuje się wprowadzić miesięczną dietę w kwocie 250 zł za 

wykonywanie czynności związanych z pełniona funkcją oraz dodatkowo dietę w kwocie  

150 zł za udział w sesji Rady Miejskiej. 

Dieta miesięczna podlegać będzie obniżeniu w sytuacji kiedy obowiązki nie będą mogły być 

realizowane przez sołtysa /przewodniczącego zarządu osiedla ( np. choroba ). W sytuacji 

takiej sołtys zobowiązany jest poinformować burmistrza o nie wykonywaniu swoich 

obowiązków.  

W dyskusji głos zabrali radny Damian Tarnowski, Skarbnik Gminy oraz Burmistrz Białej. 

Dyskusja stanowi załącznik nagranie sesji. 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XXIV.296.2022 w sprawie 

ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych Gminy Biała; (13:42) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Gorek, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Andrzej 

Osiewacz, Jan Strzoda, Maria Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Damian 

Tarnowski, Gabriela Neugebauer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 k.  

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Biała” i 

„Zasłużony dla Gminy Biała”  oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb 

nadawania tych tytułów; (13:42) przedstawiła inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej 

Gabriela Prokopowicz. Poinformowała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie 

tytułu honorowego obywatelstwa gminy. Celem  niniejszej uchwały jest określenie zasad i trybu 

nadawania tytułów –„Honorowy Obywatel Gminy Biała” i „Zasłużony dla Gminy Biała" osobom 

wyróżniającym się szczególnymi zasługami dla Gminy Biała. Dotychczas obowiązujące uchwały 

Rady Miejskiej  w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Biała ” oraz 

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała" zostały podjęte 

w  czerwcu 1998 r.  Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały, w celu zaktualizowania j 

ej zapisów, jest w pełni uzasadnione. 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.297.2022 w sprawie 

ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Biała” i „Zasłużony dla Gminy Biała” 

oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów (13:45) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 



Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Mariusz 

Kwoczek, Sabina Gorek, Jan Strzoda, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Maria 

Moszczeńska, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 l. 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Białej na 2022 rok (13:45) przedstawił Przewodniczący Komisji rewizyjnej Adrian Harnys. 

Poinformował, że Na podstawie § 106 ust. 1 Statutu Gminy Biała Komisja Rewizyjna na pierwszej 

sesji w roku przedkłada Radzie do zatwierdzenia swój plan pracy, który musi zawierać co najmniej: 

- terminy odbywania posiedzeń (w ujęciu miesięcznym) 

- terminy i tematy, które zostaną poddane kontroli 

Natomiast  na podstawie art. 18a ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

Komisja Rewizyjna  kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych. Ponadto  wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. 

Następnie przedstawił tematy do planu pracy Komisji.  
Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.298.2022 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2022 rok (13:48) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Irena Wotka, Marek Klinke, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Andrzej 

Osiewacz, Jacek Czerwiński, Jan Strzoda, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Józef 

Roden, Gabriela Neugebauer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6 m.  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych  Rady Miejskiej w 

Białej na 2022 rok. (13:48) kolejno tematy przedstawili przewodniczący Stałych Komisji.\ 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 



Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XXIV.299.2022 w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2022 rok. (13:53) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Maria 

Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Marek Klinke, Jan Strzoda, Jacek Czerwiński, Józef 

Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. 6 n 

Projekt uchwały o zmianie 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. Poinformowała, że 

w związku ze złożoną rezygnacją przez inkasentów podatków w miejscowości Nowa Wieś i 

Śmicz dokonuje się zmiany inkasentów. 

Również w przypadku zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów obowiązuje 

zasada, że radni będący inkasentami lub osoby z nimi spokrewnione wyłączone są z 

głosowania nad tą uchwałą. 

W przypadku tej uchwały z głosowania wyłączeni zostają: Fluder Małgorzata, Tarnowski 

Damian, Wotka Irena, Strzoda Jan i Mateusz Kosiński. 

 

Dyskusji nie podjęto. 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.300.2022 o zmianie 

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. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(8): 

Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, 

Jacek Czerwiński, Józef Roden, Andrzej Osiewacz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7): 

Roman Barysz, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, 

Adrian Harnys, Jan Strzoda 



Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 6m. 

  

Projekt uchwały o zmianie 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. 

  

Dyskusji nie podjęto. 

Przewodnicząca  poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXIV.301.2022 o zmianie 

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. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(8): 

Marek Klinke, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, 

Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Jacek Czerwiński 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7): 

Roman Barysz, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski, Mateusz Kosiński, 

Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. 7 

Wolne wnioski.  

Nie zgłoszono. 

 

Ad 8. 

 Zakończenie obrad. 15:04 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca  zamknęła wspólne  posiedzenie Stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała       Przewodnicząca posiedzenia   

Gabriela Prokopowicz                      

Irena Wotka 

 

 

  


