
Protokół  Nr XXVII/2022 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 czerwca 2022 r.  

 

 

 Obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Sabina Gorek, która stwierdziła, ze obecnych na sesji jest 11 radnych ( ustawowy skład Rady 

Miejskiej w Białej 15 radnych). Następnie powitała wszystkich zebranych na sesji: 

 pracowników urzędu  i sołtysów. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków: 

1. Jacek Czerwiński 

2. Marek Klinke 

3. Józef Roden 

4. Irena Wotka 

5. Małgorzata Fluder 

6. Gabriela Neugebauer 

7. Andrzej Osiewacz 

8. Damian Tarnowski 

9. Mateusz Kosiński 

10. Sabina Gorek 

11. Jan Strzoda 

 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

 

Obrady rozpoczęto 29-06-2022 o godz. 11:07, a zakończono o godz. 14:04 tego samego dnia. 

Ad 2. 

Porządek obrad sesji: 

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. Przedstawienie raportu o stanie gminy Biała za 2021 r.  

8. Debata nad raportem o stanie Gminy Biała za 2021 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania. 

10. Zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Biała za 2021 r.  

1) rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za 2021 r.  

2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2021 r.  

3)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2021 r.  

11. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 r. 

1) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 20201 r.  

2) zapoznanie się z uchwałą RIO w Opolu na temat opinii- wniosku Komisji Rewizyjnej w 

sprawie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 r.  

3) podjęcie   uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 r. 



12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej  za 2021 r. 

13. Podjęcie  uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu Gminy Biała  na 2022 r.; 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022 -2030; 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

4) przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu "Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom 

wojennym w województwie opolskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIV dedykowana zwalczaniu 

skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, jako 

Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie obrad. 

 

 Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 13  następujących 

punktów: 

1)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie 

gminy Biała 

2) 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 

3) w sprawie zarządzenia  na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

 

Przyjęcie porządku obrad po wniesionych zmianach (11:09) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Jan 

Strzoda, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty. 

Ad 3. 

Przewodnicząca poddała pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego 

posiedzenia.  

Wyniki imienne: 

ZA(11): 



Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Jan 

Strzoda, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

 

Ad 4.  

Burmistrz Białej przedstawił sprawozdanie z  swojej działalności w okresie międzysesyjnym.  

Nastąpiła zmiana kworum (11:12) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Adrian Harnys 

Ad 5.  

Burmistrz Białej  odczytał zapytania  zgłoszone w okresie między sesjami. Poinformował, że 

odpowiedź została udzielone pisemnie. 

 

Ad 6. 

 Interpelacje i zapytania radnych nie zostały zgłoszone. 

 

Ad 7. 

Przedstawienie raportu o stanie gminy Biała za 2021 r. (11:24) 

Raport o stanie gminy Biała przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że 

zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  organ wykonawczy 

gminy, co roku do 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. Dokument ten obejmuje 

podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim i musi zawierać w szczególności: 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego ( jeśli  był 

realizowany). 

Raport o stanie Gminy Biała  za rok 2020 został sporządzony, przekazany w dniu  31 maja  

2021 r. Przewodniczącej  Rady a następnie wszystkim radnym.  Ponadto został opublikowany na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Białej. 

Sporządzony raport obejmuje  obligatoryjne elementy o których mowa wyżej. Ponadto w raporcie  

ujęto sprawozdania, informacje oraz dane z  istotnych obszarów działania  Burmistrza a tym samym 

aparatu pomocniczego Burmistrza jakim jest Urząd Miejski oraz zadania  gminy zrealizowane przez 

jednostki organizacyjne Gminy Biała oraz  spółkę gminną. 

Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 4  rada rozpatruje raport  na sesji na której podejmowana jest 

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej 



kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem 

oprócz radnych głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa  do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie 

poparte podpisami w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 20 osób. Zgłoszenie takie  

składa się najpóźniej  w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana  sesja podczas której ma być 

przedstawiony raport. 

Po przeprowadzeniu debaty  rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania 

burmistrzowi. 

 

Ad 8. 

Debata nad raportem o stanie Gminy Biała za 2021 r.  stanowi nagranie do sesji. 

Do  udziału w debacie nad raportem nie wpłynęło żadne zgłoszenie .  

W debacie głos zabrała radna Irena Wotka. 

Szczegóły dyskusji stanowią nagranie  sesji.  

 

Ad 9. 

 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania. (12:15) 

Zapytań nie zgłoszono.  

 Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaakceptowały powyższy projekt uchwały.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XXVII.315.2022 w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania. (11:47) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, 

Jan Strzoda, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Andrzej Osiewacz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Damian Tarnowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek 

Uchwała została podjęta.  

 

Ad 10. 

Zatwierdzenia   

sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 

2021 r.  

1) Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za 2021 r. bardzo szeroko 

omówiła i przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  



Komisje Stałe Rady Miejskiej w Białej na wspólnym posiedzeniu  po  wyjaśnieniach i 

dyskusji przyjęły  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. stwierdzając, że gospodarka 

finansowa przebiegała prawidłowo i zgodnie z prawem budżetowym. 

 Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem czy ktoś chce zabrać głos w/w/ temacie.  

Radni do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wnieśli uwag. 

Przewodnicząca Rady zwróciła się o przedstawienie stanowiska komisji rady.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu  posiedzeniu 

Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Białej przedstawił pozytywne   stanowiska dotyczące  

sprawozdania Finansowego  gminy Biała za 2021 r.  

 

2)  Sprawozdanie finansowe  Gminy Biała za 2021 r.  omówiła i przedstawiła Skarbnik Gminy 

Klaudia Kopczyk.  

Komisje Stałe Rady Miejskiej w Białej na wspólnym posiedzeniu  po  wyjaśnieniach i 

dyskusji przyjęły  sprawozdanie finansowe Gminy Biała za 2021 r.  

 Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem czy ktoś chce zabrać głos w/w/ temacie.  

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli uwag. 

3) Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych rada rozpatruje  

i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym. Uchwała ta z formalno-prawnego punktu musi zostać podjęta przed uchwałą w 

przedmiocie absolutorium. 

Przewodnicząca Rady  odczytała  projekt  uchwały NR XXVII.316.2021  w sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Biała za 2021 r. i  poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. 

Obecnych było 12 radnych. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.  

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Jan Strzoda, Irena Wotka, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Gabriela 

Neugebauer, Józef Roden, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Małgorzata 

Fluder, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek 

 

Uchwała NR XXVII.316.2022  w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego gminy 

Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2021 r. została podjęta. 

Ad 11.  



Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 r.  

1) Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Białej za 2021 r.  

 Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Adrian Harnys przedstawił   treść uchwały Nr 4/2022 

podjętą przez Komisję Rewizyjną w dnia 27 maja  2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz  

z uzasadnieniem. Uchwała ta pozytywnie  opiniuje  przedłożone sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2021 rok. Jednocześnie uchwałą tą Komisja Rewizyjna wystąpiła z 

wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 rok.   

2) Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii- wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2020 r.  

Przewodnicząca Rady przedstawiła uchwałę Nr 200/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniująca wniosek  Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 rok. Uchwała  

ta stanowi załącznik do protokołu. 

3)  Podjęcie   uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 r.  

Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 r.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XXVII.317.2021 w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 r.  

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, 

Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Irena Wotka, Józef Roden, 

Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek 

Uchwała Nr XXVII.317.2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 

r. została podjęta. 

Burmistrz Białej podziękowała za udzielenie absolutorium.  

Przewodnicząca ogłosiła 15 min. Przerwę w obradach sesji.  

 

Ad 12. 

 Informację  o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej za 2021 (13:08) 



przedstawił Prezes Spółki Mirosław Libront.  

W dyskusji głos zabrali radni: Józef Rden, Jan Strzoda, oraz Prezes Spółki Wodociągi i 

kanalizacja w Białej Mirosław Libront. 

Szczegóły dyskusji stanowi nagranie sesji. 

Ad 13.  

Podjęcie  uchwał w sprawie: (13:27) 

Ad 13 a.  

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2022 r.; (13:27) przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Kopczyk 

Komisje na wspólnym posiedzenie przyjęły projekt uchwały. 

Nastąpiła zmiana kworum (13:45) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11 

Sesję opuścili radni:  

1. Adrian Harnys 

W dyskusji głos zabrał radny Józef Rden, Burmistrz Białej oraz Dyrektor Gminnego Centrum 

kultury w Białej 

Szczegóły dyskusji stanowi nagranie sesji. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XXVII.318.2022 w sprawie zmian 

budżetu Gminy Biała na 2022 r.; (13:46) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Irena 

Wotka, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

Ad 13b.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022 -

2030 ; (13:46) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Komisje na wspólnym posiedzenie przyjęły projekt uchwały. 



Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr XXVII.319.2022 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022 -2030 ; (13:48) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, 

Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Marek Klinke, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

Ad 13c. 

 Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (13:48) 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała , że w przedstawionym projekcie 

uchwały proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.000,00 zł. Na kwotę tę 

składają się środki przekazane gminie z tytułu dodatkowej opłaty nałożonej na napoje alkoholowe 

w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. opłata od małpek). 

W projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok szacowano, że wpływy z tego tytuły wyniosą ok 

30.000,00 zł.; natomiast gmina otrzymała środki w wysokości 64.000,00 zł. Kwota 30.000,00 zł 

została rozpisana w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki na zadania z zakresu 

przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zatem pozostałe 34.000,00 zł 

proponuje się przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Białej na 

realizację profilaktycznej działalności wśród dzieci i młodzieży w ramach zadania pn. "Udzielanie 

rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Komisje na wspólnym posiedzenie przyjęły projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr XXVII.320.2022 o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (13:50) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

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

Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Jan Strzoda, Sabina Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 



Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

Ad 13d.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu "Solidarni z 

Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIV 

dedykowana zwalczaniu skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na 

Ukrainie, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (13:50) przedstawił 

Burmistrz Białej Edward Plicko.  Poinformował, że powyższą uchwałą Rada Miejska w Białej 

wyraża zgodę na przystąpienie i realizację  projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom 

wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego 

Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIV dedykowana zwalczaniu 

skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie ,jako Partnera 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 

Wartość  projektu 289 952,50 zł. w tym wkład własny rzeczowy – 115 181 zł. 

Zadaniem Partnera, Gminy Biała będzie realizacja działań w zakresie wsparcia osób uciekających 

z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, w zakresie utworzenia 

infrastruktury mieszkaniowej (remont/ dostosowanie, doposażenie) . Deklarowany wkład własny 

w formie rzeczowej Gminy Biała stanowić będą dwa mieszkania o prognozowanej wartości 

115 181,00 złotych. Lider Projektu (ROPS w Opolu) realizuje usługi integracyjne dla dzieci 

i młodzieży, pochodzących z Ukrainy, kolonie, wycieczki, korzystanie z oferty rekreacyjno-

kulturalnej. oraz naukę języka polskiego na poziomie podstawowym, który  będzie realizowany 

przez  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. 

Komisje na wspólnym posiedzenie przyjęły projekt uchwały. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr Nr XXVII.321.2022 w sprawie 

przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu "Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom 

wojennym w województwie opolskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIV dedykowana zwalczaniu 

skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, jako Partnera 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (13:54) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Marek Klinke, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Jacek 

Czerwiński, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

 



Ad 13e. 

Projekt  uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

sportu na terenie gminy Biała (13:55) przedstawił Podinspektor ds. Zarządzania kryzysowego i 

sportu Dawid Pientka.  Poinformował, że Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zwróciło 

się pismem z dnia 21 czerwca 2022 r.  o rozpoczęcie procedury dotyczącej zmian zapisów 

w uchwale nr VIII.117.2011 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2011 r.  w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała. 

W wyniku realizacji projektu „Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ulicy 

Koraszewskiego” Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zostało właścicielem trenażera 

lotów samolotowych typu Żyroskop. Urządzenie to ze względu na bezpieczeństwo użytkowników 

wymaga regularnego serwisowania i ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego wypadku lub 

uszkodzenia urządzenia. Zmiana zapisu uchwały dot. pokrycia kosztów ubezpieczenia, naprawy 

i przeglądów technicznych urządzeń będących własnością ogniw sportowych pozwoli Gminnemu 

Zrzeszeniu LZS finansować z otrzymanej dotacji z budżetu gminy wydatki związane z eksploatacją 

żyroskopu. 

Stanowiska komisji nie było, gdyż uchwała ta została wprowadzona do porządku obrad sesji.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr XXVII.322.2022 zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała 

(13:57) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Marek Klinke, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Irena Wotka, 

Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys 

Uchwała została podjęta. 

Ad 13 f. 

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 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 z wyborem inkasenta miejscowości Pogórze 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,  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.  

 

 Stanowiska komisji nie było, gdyż uchwała ta została wprowadzona do porządku obrad sesji .  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały NRXXVII.323.2022 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(6): 

Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Józef 

Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(9): 

Roman Barysz, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Damian 

Tarnowski, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Wobec powyższego głosowania uchwała została podjęta.  

Ad 13 g. 

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 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 z wyborem inkasenta miejscowości Pogórze 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,  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.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały NR XXVII.324.2022 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(6): 

Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Józef 

Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(9): 

Roman Barysz, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Damian 

Tarnowski, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Wobec powyższego głosowania uchwała została podjęta.  

Ad 14. 

 Wolne wnioski zgłosili: 

 Gabriela Neugebauer  złożył wniosek o sfinansowanie zakupu materiałów potrzebnych do 

wykonania barierek na boisko sportowe w Pogórzu. 

 

 Burmistrz Białej zaprosił  wszystkich radnych i sołtysów na zaległe spotkanie z okazji dnia sołtysa 

na dzień 8 lipca 2022 r. godz. 16,00. 

Więcej wniosków nie zgłoszono.  

 

 Ad 15. 

 

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie XXVII Sesję 

Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała        Przewodnicząca  

Gabriela Prokopowicz                        Rady Miejskiej w Białej 

Sabina Gorek 

 

 


