
Protokół  Nr 24.2022 
z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej 

odbytego w dniu 16 sierpnia 2022 r.  
 

Obrady rozpoczęto 16-08-2022 o godz. 13:03, a zakończono o godz. 14:15 tego samego 
dnia. 
 
Otwarcie wspólnego posiedzenia Stałych Komisji rady Miejskiej w Białej dokonała 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego Irena Wotka która stwierdziła, ze obecnych na posiedzeniu  jest 11 radnych 

( ustawowy skład Rady Miejskiej w Białej 15 radnych). Następnie powitała wszystkich 

zebranych na posiedzeniu. 

 
W posiedzeniu wzięło udział 11 członków: 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 
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 
 
Ad 2. 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Biała” i wręczenie aktu nadania  
„ Zasłużony dla Gminy Biała” 

2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Chrzelice w obrębie działek o nr. Ewidencyjnym gruntu:1200, 1203,1204, 
1205,1206, 1207/1, 12-8/1, 1213/1 ( część działki), 1218/2, 1218/3 – k.m. 6 

3) zmian budżety gminy Biała na 2022 r.; 
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022-2030; 
5) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 

2022/2023; 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w 
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała; 

7) załatwienia skargi z dnia 17 czerwca 2022 r. na działalność Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Białej.  

5. Wolne wnioski i informacje. 
6. Zakończenie obrad. 

 



Do porządku obrad nie wniesiono uwag i zmian.  

Ad 3. 

Przewodnicząca posiedzenia  poddała pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad 

poprzedniego posiedzenia.  

Wyniki imienne: 

ZA(9): 

Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Józef Roden, Roman Barysz, Mariusz 

Kwoczek, Damian Tarnowski, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

 

 

Ad 4.  

Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie: (11:21) 

Ad 4a. 

Projekt uchwały nr XXVIII.325.2022 w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Biała”  
oraz wręczenie tytułu " Zasłużony dla Gminy Biała" (11:21) przedstawiła Sekretarz Gminy  
Grażyna Biały. Poinformowała, że w dniu 18 lipca 2022 r. wpłynął wniosek Zarządu 
Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolski - Zarząd Miasta i Gminy 
Biała o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Biała” dla Proboszcza Parafii w Białej 0. 
Franciszka Bieniek. 
Zgodnie z § 3 ust.2 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały XXIV.297.2022 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy 
Obywatel Gminy Biała ” i „Zasłużony dla Gminy Biała” oraz przyjęcia regulaminu 
określającego zasady i tryb nadania tytułów, wniosek o nadanie tytułów opiniuje Kapituła, w 
skład której wchodzą: 
1) Burmistrz Białej- jako przewodniczący; 
2) Przewodniczący rady Miejskiej w Białej; 
3) Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Białej. 

 
W związku z otrzymanym wnioskiem, Kapituła zebrała się w dniu 25 lipca br. celem zbadania 
wniosku pod względem formalnym i celem jego zaopiniowania. 
Kapituła stwierdziła, że wniosek odpowiada wymogom formalnym i jednocześnie 
zaopiniowała wniosek pozytywnie  
Wobec powyższego Kapituła przedkłada projekt uchwały o nadanie tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Biała” o. Franciszkowi Bieniek. 

 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały nr XXVIII.325.2022 w sprawie 

nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Biała”  oraz wręczenie tytułu " Zasłużony dla Gminy 

Biała"  

Wyniki imienne: 

ZA(11): 



Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Andrzej 

Osiewacz, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Roman Barysz, Maria 

Moszczeńska, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Ad 4 b. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Chrzelice w obrębie działek o nr. Ewidencyjnym gruntu:1200, 1203,1204, 
1205,1206, 1207/1, 12-8/1, 1213/1 ( część działki), 1218/2, 1218/3 – k.m. 6 przedstawiła 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra 
Sokołowska. Poinformowała, że przedmiotowa Uchwała Rady Miejskiej w Białej jest 
wynikiem realizacji Uchwały nr XXIII.284.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 
2021 r. 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. 

W wyniku uchwalenia zmiany planu, w części objętej jej ustaleniami utraci swoją moc prawną 
uchwała nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2016 r., poz. 2099). 

W planie nie określa się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 
dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak tych dóbr; 

2) wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych - ze względu na brak 
takich przestrzeni; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów osuwania się 
mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz 
planach zagospodarowania województwa - ze względu na brak takich terenów, obszarów, 
obiektów i krajobrazów priorytetowych; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - 
ze względu na brak potrzeby wyznaczania. 

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod teren oczyszczalni ścieków, drogi 
zbiorczej oraz komunikacji pieszo-rowerowej. 

Głównym celem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
umożliwienie budowy oczyszczalni ścieków niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy  
i tym samym usankcjonowanie ustaleń wynikających ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Kolejnym celem planu jest umożliwienie budowy 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1232 O łączącego wsie Chrzelice  
i Łącznik stanowiącego element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku 
przeprowadzonej analizy zgodności z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białej przyjętym 
Uchwałą Nr XVIII.231.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 marca 2021 r. stwierdzono,  
iż zmiana planu nie narusza ustaleń zawartych w Studium. 



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym jego zmiana, jest aktem prawa 
miejscowego, do ustanowienia którego uprawniają Radę Miejską przepisy ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 
503). Projekt zmiany planu został sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2404). 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie  uchwałę nr XXVIII.326.2022  w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice  

w obrębie działek o nr. Ewidencyjnym gruntu:1200, 1203,1204, 1205,1206, 1207/1, 12-8/1, 

1213/1 ( część działki), 1218/2, 1218/3 – k.m. 6. 

Wyniki imienne: 

ZA(10): 

Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, 

Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Józef Roden 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4 c.  

Projekt uchwały nr XXVIII.327.2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała  na 2022 r. 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

 

W dyskusji głos zabrał radny Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska  

Szczegóły dyskusji stanowi nagranie posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt  uchwały Nr XXVIII.327.2022 w sprawie 

zmian budżetu Gminy Biała na 2022 r. 

Wyniki imienne: 

ZA(7): 

Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Roman Barysz, Jacek 

Czerwiński, Małgorzata Fluder 

PRZECIW(1): 

Maria Moszczeńska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): 

Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Józef Roden 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 



Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4 d.  

Projekt uchwały nr XXVIII.328.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2022 -2030  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt   uchwały Nr XXVIII.328.2022 w sprawie 

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

Wyniki imienne: 

ZA(7): 

Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, 

Małgorzata Fluder, Marek Klinke 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): 

Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): 

Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4 e.  

Projekt uchwały nr XXVIII.329.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Biała w roku szkolnym 2022/2023; (12:36) przedstawiła Inspektor ds. oświaty i spraw 
społecznych Jadwiga Małota. Poinformowała, że podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023 jest związane z koniecznością zwrotu 
rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę do szkół, 
przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych realizują rodzice. 

Zgodnie z art. 39 a ustawy Prawo oświatowe, który wszedł w życie z dniem 3 grudnia 2019 r. 
zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, 
w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie, ustalana na każdy rok 
szkolny. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały nr XXVIII.329.2022 w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2022/2023 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, 

Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski, Józef Roden, 

Maria Moszczeńska 



PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4f.  

Projekt uchwały nr XXVIII.330.2022 zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała; (12:39) przedstawiła Inspektor 
ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że Z dniem 01.09.2022 r. 
szkoły i przedszkola ogólnodostępne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała, 
są zobowiązane do ustanowienia stanowiska pedagoga specjalnego na mocy ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), w związku z jej 
nowelizacją ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116). 

Wobec powyższego, organ prowadzący w drodze uchwały Rady Miejskiej, jest zobowiązany 
do określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, który nie może 
przekroczyć 22 godzin. 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych, które działają na terenie 
placówek oświatowych Gminy Biała tj. ZNP Oddział w Białej i MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" 
Pracowników Oświaty i Wychowania. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały nr XXVIII.330.2022 zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

Gminę Biała; (12:45) 

 Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, 

Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 



Ad 4g 

Projekt uchwały nr XXVIII.331.2022 w sprawie załatwienia skargi z dnia 17 czerwca 2022 r. 

na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. (12:45) przedstawiła Przewodnicząca 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Irena Wotka. Poinformowała, że w dniu 20 czerwca 202 r.  

do Rady Miejskiej  w Białej  wpłynęła skarga na działalność  Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Białej. Zgodnie z § 131 Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą Nr XIV.182.2012 z dnia 

28 czerwca 2012 r. ze zm.  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej w  dniu 28 czerwca 

2022 r.  przekazała kserokopię skargi  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Białej, celem przeprowadzenia  postępowania wyjaśniającego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwołała na dzień 21 lipca br.  posiedzenie komisji celem 
zbadania zasadności zarzutów podniesionych w skardze. 

O terminie posiedzenia Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji została powiadomiona skarżąca, 
jednakże na posiedzenie komisji nie przybyła. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Maria Klimowicz złożyła wyjaśnienia do skargi 
w formie pisemnej oraz dodatkowo ustnie na posiedzeniu komisji. 

W toku rozpatrywania skargi Komisja  zapoznała się ze stanem prawnym i faktycznym 
wniesionej skargi. 

Zarzuty wniesione w skardze: 

·Zarzut  w odniesieniu do zapisów cyt.” w dniu 15.06.2022 r. o godz.11.50 w rozmowie 
telefonicznej z pracownikiem OPS  spytałam się czy dzisiaj będę miała pieniądze na koncie, 
pracownica odpowiedziała, że nie ma pieniędzy. Pytałam o główną księgową z którą w tej 
sprawie chciałam rozmawiać, to pracownica odpowiedziała, że była rano i jej nie ma. 
Stwierdziła również, cyt.” że wszyscy cicho siedzą a Pani się coś nie podoba”. Z tych słów 
wnioskuję, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jest instytucją prywatną a pracownicy 
zbierają się na wypłatę mojego świadczenia pielęgnacyjnego i będą wypłacać według swojego 
uznania bo oni mają wypłatę ostatniego miesiąca i ja też tak powinnam otrzymywać 
świadczenie według pracownika ośrodka. 

·W odniesieniu do zapisów ”Jestem zbulwersowana postępowaniem OPS w Białej, 
ponieważ do listopada 2021 r. otrzymywałam świadczenie pielęgnacyjne z OPS Nysa 
w nieprzekraczalnym terminie do 16 każdego miesiąca i nigdy nie było problemów 
z terminową wypłatą. Natomiast w OPS w Białej występuje uznaniowość terminów na moje 
pytanie cyt.” bo one tak ustaliły” 

Z wyjaśnień kierownika OPS wynika: 

W dniu 15.06.2022  miała miejsce rozmowa  skarżącej z pracownikiem Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Prawdą jest, że pracownica oświadczyła, iż nie ma pieniędzy na wypłatę 
świadczenia, co było faktem.  Główna księgowa, w tym czasie faktycznie była nieobecna 
z powodu pilnego wyjścia do Urzędu Miejskiego. Pracownica odpowiedziała: „ Pani ma zawsze 
wypłatę wcześniej niż inni w podobnej sytuacji, gdyż otrzymują wypłaty  świadczeń  od 20- go 
do ostatniego dnia  miesiąca”. Termin wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego 
decyzją Wojewody, jest tożsamy jak w  decyzjach wydawanych  przez tutejszy organ 
z Upoważnienia Burmistrza. Wskazany jest każdorazowo termin od 20-go do ostatniego dnia 
miesiąca. W ślad za tym wskazany termin wypłat wszystkich świadczeń jest tożsamy dla 
wszystkich klientów działu świadczeń rodzinnych. 

Terminy wypłat świadczenia skarżącej  w roku 2022 to: 
- w miesiącu styczniu br. wg. otrzymanej decyzji Wojewody - 24 stycznia 2022 r. później 

w związku z prośbą skarżącej: 15 marca, 14 kwietnia, 17 maja, 15 czerwca 2022 r. 

Nie miało miejsca natomiast stwierdzenie „że wszyscy cicho siedzą….” . 



Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
organem właściwym do realizacji decyzji jest organ właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania wnioskodawcy. Skarżąca decyzją Wojewody Opolskiego  otrzymała prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie której organem właściwym do wypłaty tego 
świadczenia jest Gmina Biała. W decyzjach wydawanych przez tutejszy organ z Upoważnienia 
Burmistrza wskazany jest podany każdorazowo termin od 20-go do ostatniego dnia miesiąca. 
W ślad za tym wskazany termin wypłat wszystkich świadczeń jest tożsamy dla wszystkich 
klientów działu świadczeń rodzinnych. 

W odniesieniu do powyższego należy uznać, że realizacja zadań przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Białej była prawidłowa, a zarzuty wskazane w skardze są nieprawdziwe. 

W świetle  powyższych okoliczności oraz stanu prawnego  Komisja Skarg Wniosków i Petycji 
uznała zatem skargę jako bezzasadną, Komisja uznała, że działania Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Białej są zgodne z prawem. 

Reasumując, Komisja Skarg Wniosków i Petycji  analizując zarzuty podniesione przez 
skarżącą oraz wyjaśnienia Kierownika OPS w Białej  dotyczące powyżej skargi wnosi do Rady 
Miejskiej w Białej o uznanie skargi jako bezzasadnej. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków i petycji poinformowała , że w dniu 12 sierpnia br. 
drogą e-malową zostało dostarczone zaświadczenie wystawione z OPS Nysa informujące o 
terminach wypłat świadczenia pielęgnacyjnego.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały nr XXVIII.331.2022 w sprawie 
załatwienia skargi z dnia 17 czerwca 2022 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Białej. (12:59) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Andrzej 

Osiewacz, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Irena Wotka, Marek Klinke, Józef Roden, 

Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 5. 

 Wolne wnioski; 

 Radna Maria Moszczeńska zwróciła uwagę że nie uwzględniono wymiany oprawy na słupie 

skrzyżowanie dróg Łącznik – Pogórze  

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska 

poinformowała, że oprawa zostanie wymieniona wraz z słupem przy remoncie drugiego 

odcina drogi wojewódzkiej Łącznik – Pogórze. 

 Radna Irena Wotka zwróciła uwagę aby przy projektowaniu modernizacji drogi Łącznik – 
Pogórze uwzględnić zatoczkę autobusową. 



 
 Ad 6. 
 
Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca  zamknęła  wspólne posiedzenie 

Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała       Przewodnicząca  posiedzenia  

Gabriela Prokopowicz                         
Irena Wotka 

 

 

 


