
Protokół  Nr 22.2022 

z wspólnego posiedzenia stałych Komisji  

 Rady Miejskiej w Białej 

 

 

Obrady rozpoczęto 11-05-2022 o godz. 13:08, a zakończono o godz. 15:17 tego samego dnia. 

Obrady prowadził przewodniczący  

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków: 

1. Roman Barysz 

2. Marek Klinke 

3. Irena Wotka 

4. Maria Moszczeńska 

5. Małgorzata Fluder 

6. Mariusz Kwoczek 

7. Andrzej Osiewacz 

8. Damian Tarnowski 

9. Mateusz Kosiński 

10. Sabina Gorek 

11. Jan Strzoda 

 

 Ad 2.  

 Porządek obrad posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

4. Informacja dotycząca stanu zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych, badania 

zwierząt rzeźnych - spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Prudniku. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Biała za 2021 r.  

6. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Biała za 2021 r.  

7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

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

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

3) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 

2022 roku; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Biała  

w roku szkolnym 2021/2022; 

5) wyznaczenia miejsca do przeprowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych 

miejscach. 

8. Informacja dotycząca wyremontowanych dróg na terenie Gminy Biała i kwoty 

wydatkowane z funduszy sołeckich i budżetu gminy na te remonty w 2021 roku. (Temat z 

planu pracy Komisji Gospodarczej). 

9.  Informacja na temat działalności niepublicznego żłobka w Białej oraz wizytacja w/w 

placówki . Wizytacja placówki ZSP w Białej wraz z kuchniami i stołówkami. ( Temat z 

planu pracy Komisji Oświaty...). 

10.  Wolne wnioski i informacje. 



11. Zakończenie obrad. 

 

 Nie zgłoszono zmian do porządku obrad. (13:05) 

Ad 3.  

Przewodniczący poddał pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego 

posiedzenia.  

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Irena Wotka, Jan Strzoda, Mateusz Kosiński, Mariusz 

Kwoczek, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski, Marek Klinke, Maria 

Moszczeńska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Jacek Czerwiński, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

Ad 4/ 

 Informacja dotycząca stanu zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych , badania 

zwierząt rzeźnych- spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Prudniku (13:10) 

Nastąpiła zmiana kworum (13:14) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Jacek Czerwiński 

Nastąpiła zmiana kworum (13:24) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Józef Roden 

Ad 5.  

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Biała za 2021 rok przedstawiła Kierownik OPS w 

Białej Maria Klimowicz.  

Nie zgłoszono zapytań.  

 

Ad 6.  

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała za rok 2021 

przedstawiła Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Dorota Duda.   

Ad7. 



7. Zaopiniowanie projektów   uchwał w sprawie:  

 Ad 7a. 

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

Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Przewodniczący poddał  pod głosowanie projekt uchwały Nr XXVI.310.2022 w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Biała na 2022 r. 

Wyniki imienne: 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Małgorzata 

Fluder, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Maria Moszczeńska, Mariusz 

Kwoczek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

Ad 7b. 

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

2022- 2030  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały NR XXVI.311.2022 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022- 2028 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Jan Strzoda, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Maria 

Moszczeńska, Irena Wotka, Roman Barysz, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Mariusz 

Kwoczek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

 

Ad 7 c.  



Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie 

gminy Biała w 2022 roku przedstawił Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony 

p/poz Dawid Pientka. Poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz.2223 z pózn. zm.) Rada Gminy, corocznie do dnia 20 maja, 

określa      w drodze uchwały wykaz kąpieliska na terenie gminy oraz czas trwania sezonu 

kąpielowego. Do 31 grudnia 2021 r., czyli w ustawowym terminie do Burmistrza Białej 

wpłynął jeden wniosek o umieszczeniu w wykazie kąpielisk na 2022 r. Na podstawie 

złożonego wniosku, podano do publicznej wiadomości projekt uchwały w okresie od 7 stycznia  

2022 r. do 31 stycznia 2022 r., do którego nie wniesiono uwag ponadto wystąpiono do Wód 

Polskich, Inspekcji Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 

właściciela wód o uzyskanie pozytywnych opinii. Po uzyskaniu pozytywnych opinii w dniu 

24 lutego 2022 od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w dniu 2 maja 

2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pozostałe organy wskazane 

w art. 37 ust.12 ustawy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz właściciel wód nie wnieśli 

pozytywnych opinii w terminie przewidzianym w ustawie. Brak opinii w tym terminie uznaje 

się za wyrażenie opinii pozytywnej. Określono w projekcie uchwały wykaz kąpielisk, 

uwzględniając wniosek. Kąpielisko wymienione w uchwale jest kąpieliskiem, które zostało 

utworzone w 2019 r. W uchwale wskazano także sezon kąpielowy na terenie Gminy Biała, 

rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2022 r., a kończący się dnia 30 września 2022 r. 

Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Gminy Biała. 

Mając powyższe na względzie, przedłożenie Radzie Gminy Biała projektu uchwał w sprawie 

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2022 roku, 

jest uzasadnione i uchwała winna być podjęta do 20 maja br.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr XXVI.312.2022 w sprawie 

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Biała w 2022 roku 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Irena Wotka, Roman 

Barysz, Jan Strzoda, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Andrzej 

Osiewacz, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

 

Ad 7 d.  

Projekt uchwały w zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie 

Biała w roku szkolnym 2021/2022 przedstawiła inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych 

Jadwiga Małota. Poinformowała, że na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, 

średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze 

uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie - tak określona stawka przyjęta jest do 

naliczenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do 



szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Decyzja o zmianie 

podjętej w dniu 14 września 2021 roku uchwały przez Radę Miejską w Białej w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2021/2022 została 

podyktowana faktem znaczącego wzrostu cen paliw, a tym samym znacząco wzrósł kosztów 

dowozu uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym z terenu Gminy Biała do 

placówek oświatowych. Urealnienie cen paliwa wpłynie na kwotę refundacji kosztów dowozu 

uczniów z niepełnosprawnościami dokonywaną przez gminę, a tym samym przyczyni się do 

zmniejszenia wkładu własnego środków finansowych rodziców w dowozie uczniów 

z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały  NR XXVI.313.2022 zmieniający 

uchwałę w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 

2021/2022 (13:59) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Jan Strzoda, Marek 

Klinke, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Maria 

Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

Ad 7e. 

 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do przeprowadzenia handlu w piątki i 

soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych 

miejscach przedstawił  Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Dawid Scholz. 

Poinformował, że ustawą z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, został wprowadzony obowiązek 

wyznaczenia przez Gminę, miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr XXVI.314.2022 w sprawie 

wyznaczenia miejsca do przeprowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach (14:02) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, 

Marek Klinke, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Jan Strzoda, Roman Barysz, Jacek 

Czerwiński, Józef Roden, Damian Tarnowski 



 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

Ad 8. 

 Informacja dotycząca wyremontowanych dróg na terenie Gminy Biała i kwoty wydatkowane 

z funduszy sołeckich i budżetu gminy na te remonty w 2021 roku. (Temat z planu pracy 

Komisji Gospodarczej) (14:49). Nie wniesiono uwag. 

 

Ad 9. 

 Informacja na temat działalności niepublicznego żłobka w Białej oraz wizytacja w/w 

placówki . Wizytacja placówki ZSP w Białej wraz z kuchniami i stołówkami. ( Temat z planu 

pracy Komisji Oświaty...) (14:50) 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Irena Wotka poinformowała, że członkowie komisji byli 

na wizytacji niepublicznego żłobka w Białej oraz placówki szkolnej w Białej wraz z kuchnią i 

sołówką. Protokól wizytacji w załączeniu do protokołu.  

Radny Damian Tarnowski zgłosił brak pomocy w przedszkolach oraz zbyt mała obsługa 

woźnych.  

10. Wolne wnioski i informacje. (15:01) 

 Nie zgłoszono. 

Ad 11 

 Zakończenie obrad. (15:02) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący  zamknął wspólne posiedzenie   Stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała      Przewodniczący posiedzenia  

Gabriela Prokopowicz                                                   Roman Barysz       

 

 

  

 


