
 Protokół  Nr 25/2022 
z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 29 września  2022 r.  
 

Obrady rozpoczęto 29-09-2022 o godz. 11:08, a zakończono o godz. 12:31 tego 

samego dnia. 

 

Ad 1. Obrady wspólnego posiedzenia Stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej 

otworzyła Przewodniczący Komisji Gospodarczej Marek Klinke, który stwierdził, że 

obecnych na posiedzeniu komisji jest 12 członków. Następnie powitał wszystkich 

zebranych na posiedzeniu komisji. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 
 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków: 

1. Marek Klinke 

2. Józef Roden 

3. Irena Wotka 

4. Maria Moszczeńska 

5. Małgorzata Fluder 

6. Gabriela Neugebauer 

7. Mariusz Kwoczek 

8. Andrzej Osiewacz 

9. Damian Tarnowski 

10. Mateusz Kosiński 

11. Sabina Gorek 

12. Jan Strzoda 

 

Ad 2. Przedstawienie  porządku obrad.  

Nie zgłoszono zmian do porządku obrad. 
 

Ad 3.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.  

Przewodniczący poddał pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego 

posiedzenia (11:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Gorek, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Małgorzata 

Fluder, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Jan Strzoda, Maria 

Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 



WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys 

 

Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

Nastąpiła zmiana kworum (11:12) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Roman Barysz 

 

Nastąpiła zmiana kworum (11:19) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Jacek Czerwiński 

 

Ad 4a. Projekt uchwały w sprawie  zmian  budżetu Gminy Biała na 2022 rok (11:30) 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Nie wniesiono uwag i zapytań. 
 
Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 

XXIX.332.2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2022 rok  

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Mateusz 

Kosiński, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, 

Józef Roden, Jan Strzoda, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Damian Tarnowski, Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 4 b.  Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

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



Nie wniesiono uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 

XXIX.333.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2022-2030. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Gabriela 

Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, 

Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Jan Strzoda, Damian 

Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 4c. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 rok (11:32) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 
Poinformowała, że w przedstawionym projekcie uchwały proponuje się dokonanie 
zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.168 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"). Kwotę tę proponuje się przeznaczyć na wspieranie szkolnych programów 
profilaktyki, tj. działań kierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli 
i wychowawców w ramach zadania pn. "Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 
behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych". 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 

XXIX.334.2022 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok  

Wyniki imienne: 

ZA(14): 



Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Jacek 

Czerwiński, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Mariusz Kwoczek, Marek 

Klinke, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2022 r. i 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu 

finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. 

(11:34) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

Nie wniesiono uwag i zapytań. 
 

Ad 6. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Biała za 

lata 2020 - 2024 z perspektywa do roku 2028 (11:49) przedstawił Inspektor ds. 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Norbert Ofiera. 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 
 

Ad 7. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok 

szkolny 2021/2022  (11:50) przedstawiła Inspektor ds. Oświaty i Spraw Socjalnych 

Jadwiga Małota.  

Nie wniesiono uwag i zapytań. 
 

Ad 8. Podjęcie  uchwał w sprawie: (12:19) 

Ad 8 a. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (12:25) przedstawiła Inspektor ds. 
Oświaty i Spraw Socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że W związku ze 
zmianami w ustawie – Karta Nauczyciela, wprowadzonymi z dniem 1 września 2022 r. 
ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U.2022 r.  poz. 1730) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, 
została wprowadzona w art. 9ca ust. 11-13 ustawy – Karta Nauczyciela funkcja 
mentora, którego zadaniem będzie wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego 
w procesie wdrażania do pracy w zawodzie,  Jednocześnie do dnia 31 sierpnia 2027 r. 
zachowano uprawnienie do dodatku funkcyjnego w odniesieniu do nauczycieli, którym 
powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na 
stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1-5 cyt. ustawy. 



Organy prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego, określają 
wysokość dodatku funkcyjnego w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta 
Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania  - mając powyższe na uwadze 
przedkładam niniejszy projekt uchwały. 

Projekt przedkładanej uchwały uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ„ 
Pracowników Oświaty i Wychowania. 

Nie wniesiono uwag i zapytań. 
 
Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały  nr 

XXIX.335.2022 o zmianie  uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Marek Klinke, 

Mariusz Kwoczek, Jan Strzoda, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Jacek 

Czerwiński, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Roman Barysz, Adrian Harnys 

 

Ad 11 b. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  petycji z dnia 22 lipca 2022 r. o 
utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (12:23) przedstawiła Przewodnicząca Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji Irena Wotka . Poinformowała, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. 
do Rady Miejskiej w Białej wpłynęła petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy. Petycja ta została wniesiona przez mieszkańca spoza terenu Gminy 
Biała. 

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 
19 września 2022 r. przekazała  petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Białej, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

W dniu 23 września br. zostało skierowane pismo Przewodniczącej Komisji Skarg, 
Wniosków 
i Petycji do Burmistrza Białej celem wypracowania stanowiska do wniesionej petycji. 

Posiedzenie Komisji zostało zwołane  na dzień 27 września br. 

W toku rozpatrywania petycji Komisja zapoznała się z wniesioną petycją oraz 
zajętym stanowiskiem Burmistrza Białej przygotowanym pisemnie. 



W imieniu Burmistrza Białej, Sekretarz Gminy przedstawiła stanowisko Burmistrza 
Białej dotyczące wniesionej petycji. 

W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających, Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Białej stwierdziła co następuje: 

Skierowana do Rady Gminy petycja wnosząca o utworzenie młodzieżowej rady 
gminy, wyczerpuje znamiona petycji, określone w ustawie o z dnia 11 lipca 2014 r.  
o petycjach ( Dz. U. poz. 1195). 

Regulacje prawne dot. utworzenia rady młodzieżowej określa ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z nowym zapisem art. 5b tejże ustawy, 
gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 
samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży. 
W ramach tego działania rada gminy upoważniona jest do utworzenia młodzieżowej 
rady gminy. Rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady 
z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) wójta; 

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3  ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
działających na terenie danej gminy, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

Wnoszący petycję, to osoba, która zamieszkuje poza terenem Gminy Biała a więc nie 
jest uprawnionym podmiotem  do wnioskowania o utworzenie rady młodzieżowej. 

Ponadto Komisja ustaliła i stwierdziła jednogłośnie, że do tej pory młodzież z terenu 
Gminy Biała nie kierowała do Burmistrza Białej oraz Rady Miejskiej w Białej żadnych 
sygnałów wskazujących na potrzebę powołania młodzieżowej rady gminy. 
Utworzenie takiego podmiotu wydaje się zasadne wyłącznie z inicjatywy młodzieży 
zamieszkującej Gminę Biała. Istotnym faktem jest również to, iż na terenie naszej 
gminy nie funkcjonuje szkoła średnia, która skupia już uczniów bardziej świadomych 
i ewentualnie interesujących się życiem publicznym w swoich miejscowościach oraz 
sprawami swojej lokalnej społeczności. Pomimo jednak iż nie funkcjonuje szkoła 
średnia i nie ma samorządu uczniowskiego to młodzież, która miałaby swoją 
inicjatywę może liczyć na reprezentację swoich oczekiwań i postulatów przez 
radnych czy sołtysów jak i osobiste uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej jak 
i zebraniach wiejskich. 

W świetle powyższych okoliczności oraz stanu prawnego Komisja Skarg Wniosków 
i Petycji nie uwzględnia wniesionej petycji. 

Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 

XXIX.336.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie 

Młodzieżowej Rady Gminy  

Nastąpiła zmiana kworum (12:28) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni:  

1. Roman Barysz 



 

Nastąpiła zmiana kworum (12:29) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Roman Barysz 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

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

Józef Roden, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Marek Klinke, 

Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

9. Fundusz sołecki i marszałkowska inicjatywa lokalna za 2021 rok - na jakie cele 

przeznaczono te środki.- temat z ramowego planu pracy Komisji Oświaty... (12:30) 

 

10. Informacja na temat taboru posiadanych samochodów 

pożarniczych w jednostkach OSP w gminie Biała 

z uwzględnieniem ich stanu technicznego – rocznika itd (12:31) 

 

Ad 11. Wolne wnioski. (12:31) 

Wolne wnioski  nie zostały zgłoszone 

 

Ad 12. Zakończenie obrad. (12:38) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący posiedzenia zamknął wspólne 

posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej. 

 

Protokołowała      Przewodniczący  posiedzenia  

Gabriela Prokopowicz                        Marek Klinke 


