
Protokół  Nr 26/2022 
z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 21 listopada 2022 r.  
 
 

Obrady rozpoczęto 21-11-2022 o godz. 11:08, a zakończono o godz. 14:09 tego samego 

dnia. 

 
Ad 1. Obrady wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej otworzyła 

Przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Wotka, która stwierdziła, że obecnych  jest 12 

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

wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji: pracowników urzędu i zaproszonych gości. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 
 

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków: 

1. Jacek Czerwiński 

2. Marek Klinke 

3. Józef Roden 

4. Irena Wotka 

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. (11:09) 

1. Przedstawienie  porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie przyjęcia „ Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Gminy Biała na lata 2022-2025”; 
4. Informacja  w zakresie promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej w Gminie Biała. 
5. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji  

w mieście i gminie Biała za okres od stycznia do końca października 2022 r.  
6. Informacja o ochronie p/poż w mieście i gminie Biała 
7. Podjęcie  uchwał w sprawie:  

1) udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia „ Ludowy Zespół Sportowy” 
w Białej; 

2) zmian budżetu Gminy Biała na 2022 r.; 
3)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022-2030; 
4) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2023 r.; 
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2023 roku; 
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet  

przewodniczącym organów  wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała 



7) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Biała; 

8) określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów; 

9) ustalenia dopłat do ceny odprowadzania ścieków, obowiązującej na terenie miasta i 
Gminy Biała; 

10) powierzenia Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Biała; 
11) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.  

8. Informacja dotycząca zabezpieczenia osób samotnych i w podeszłym wieku w okresie 
zimowym. 

9. Informacja o gospodarce wodno -ściekowej na terenie Gminy Biała w 2022 r.  
10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie.                                                                    
 

Burmistrz Białej wnioskował o wprowadzenie w pkt 7 ppkt m  tj: podjęcie uchwały w sprawie 
określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 
kosztów przewozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Biała do 
placówek oświatowych. 
 

Wobec zaproponowania  zmian do porządku obrad Przewodnicząca  poddała pod 

głosowanie  przyjęcie porządku obrad. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

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

Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, 

Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Adrian Harnys 

Porządek obrad po zmianach został przyjęty.  

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. (11:10) 

Przewodnicząca poddała pod  głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego 

posiedzenia. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, 

Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Sabina Gorek, Andrzej 

Osiewacz, Damian Tarnowski 



PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): 

Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Adrian Harnys 

 

Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami 

dla Gminy Biała na lata 2022-2025”; (11:11) Projekt uchwały został przedstawiony przez 

przedstawiciela firmy sporządzającej program ochrony zabytków. 

Nastąpiła zmiana kworum (11:14) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Do komisji dołączyli radni:  

1. Maria Moszczeńska 

Nastąpiła zmiana kworum (11:18) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Roman Barysz 

 W dyskusji głos zabrali radna Maria Moszczeńska, Józef Roden. 

Szczegółowa dyskusja stanowi nagranie komisji. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025”; (11:29) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Marek Klinke, Sabina Gorek, Irena Wotka, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Andrzej 

Osiewacz, Jacek Czerwiński, Jan Strzoda, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, 

Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

Ad 4. Informacja  w zakresie promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej w Gminie Biała. (11:38)  przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Prudniku Grażyna Klimko. Nie wniesiono uwag i zapytań. 

 



Ad 5. Informację o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i 

rekreacji  

w mieście i gminie Biała za okres od stycznia do końca października 2022 r. (11:52) 

przedstawił Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej Patryk Bania. Nie wniesiono uwag i 

zapytań. 

 

Ad 6. Informację  o ochronie p/poż w mieście i gminie Biała (11:54) przedstawił podinspektor 

ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu Dawid Pientka.  

W dyskusji głos zabrali: radny Józef Roden radna Maria Moszczeńska i radny Damian 

Tarnowski. 

Szczegółowa dyskusja stanowi nagranie komisji. 

 

Ad 7. Zaopiniowanie projektów uchwał: (12:11) 

Ad 7a. Projekt uchwały w sprawie  udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia 

„Ludowy Zespół Sportowy„ w Białej; (12:11) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Poinformowała, że Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy w Białej zwróciło się z prośbą 

do Burmistrza Białej o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 190.980,00 zł, 

uzasadniając, iż pożyczka umożliwi realizację operacji pn.” Utworzenie Centrum Rekreacji w 

Białej przy ul. Koraszewskiego”, a Stowarzyszenie nie posiada środków własnych na 

realizację projektu. 

Na realizację projektu stowarzyszenie otrzyma pomoc finansową w wysokości 190.890,00 zł 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W celu realizacji 
projektu Stowarzyszenie podpisało umowę o przyznaniu pomocy. 
Ponieważ zadanie realizowane w ramach w/w projektu jest zgodne z promocją i integracją 
społeczności Gminy Biała, udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia jest zasadne. 
 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.339.2022 

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia „Ludowy Zespół 

Sportowy„ w Białej; (12:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Gorek, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Roman 

Barysz, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, Mateusz 

Kosiński, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 



Ad 7b. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2022 r.; (12:15) 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.340.2022 

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2022 r.; (12:31) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, 

Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Roman Barysz, Józef 

Roden, Jan Strzoda, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad 7c. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2022-2030; (12:54) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.341.2022 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2022-2030; (13:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Irena Wotka, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, 

Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, 

Jan Strzoda, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad 7d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Biała na 2023 r.; (13:07) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.342.2022 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2023 r.; 

(13:10) 

Wyniki imienne: 



ZA(9): 

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

Barysz, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke 

PRZECIW(0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5): 

Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Józef Roden, Jan Strzoda 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad 7e. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2023 roku; (13:11) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. Poinformowała, że W dniu 19 października 2022 r. Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 r. która wynosi 74,05 zł. za 1 dt. 

W analogicznym okresie roku poprzedniego cena ta wynosiła 61,48 zł. za 1 dt., co stanowiło 
wzrost w stosunku do roku poprzedniego (2021 r.) o 5,0%. 
Na 2023 r. wzrost stawka maksymalna podatku rolnego wzrasta w stosunku do roku 2022 o 
wynosi 20,44%. 
Proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta do kwoty 70,70 zł. za 1 dt., co daje 15% wzrost 
podatku w stosunku do stawki ubiegłorocznej.  
Wzrost kwotowy podatku rolnego w stosunku do roku poprzedniego wynosi 375.800 zł. 
W dniu 28.10.2022 r. wysłano pismo do Izby Rolniczej w Opolu w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta w celu uzyskania opinii w powyższej sprawie. 
 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.343.2022 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2023 roku; (13:14) 

Wyniki imienne: 

ZA(9): 

Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, 

Sabina Gorek, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4): 

Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Jan Strzoda, Józef Roden 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Maria Moszczeńska, Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 



Ad 7f. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania 
diet  przewodniczącym organów  wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała (13:14) 
przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały. Poinformowała, że obecnie obowiązujące 
zasady przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Biała ( sołtysi i przewodniczący osiedla) określone zostały uchwałą Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2022 r. Ustalona wynagrodzenie (dieta) składa się z dwóch 
składników tj. miesięczna dieta w kwocie 250 zł za wykonywanie czynności związanych 
z pełnioną funkcją oraz dieta w kwocie 150 zł za udział w sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 W  związku z tym, iż w temacie ustalania diet w przypadku łączenia funkcji radnego 
z funkcją sołtysa i wydawanych w ostatnim czasie wyroków sądów administracyjnych w tym 
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 kwietnia 2022 r. zachodzi konieczność 
dokonania zmian w w/w uchwale. Obecne stanowisko w tym zakresie jest takie, iż za udział w 
posiedzeniu rady sołtysowi pełniącemu jednocześnie funkcję radnego przysługuje jedna dieta, 
nie ma prawa do dwóch diet za tą samą czynność .  

Przedkładany projekt uchwały zawiera więc zmianę dotyczącą wypłaty diety za udział 
w sesji Rady Miejskiej. W konsekwencji tej zmiany , sołtys który pełni równocześnie funkcję 
radnego nie będzie otrzymywał diety w  wysokości 150 zł za udział w sesji. Nadal będzie 
otrzymywał miesięczną dietę w kwocie 250 zł za wykonywanie czynności związanych 
z pełniona funkcją sołtysa. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.344.2022  

 zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała (13:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Jan Strzoda, Maria 

Moszczeńska, Roman Barysz, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, 

Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Mateusz Kosiński 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad 7g. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Biała; (13:20) ) przedstawiła podinspektor ds. gospodarowania 
odpadami komunalnymi Dorota Duda. Poinformowała, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.202 
poz. 1597 z późn. zm.) Rada Miejska ustala zasady utrzymania porządku i czystości na 
terenie gminy w formie regulaminu. Regulamin ten określa zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi, nieczystościami ciekłymi, obowiązki właścicieli zwierząt domowych 
i gospodarskich, deratyzację oraz obowiązki wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami. 



W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dokonano zmiany gdyż zmieniły się 
zasady postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Teraz określa się je 
mianem "odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych ", dodać odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzeniem monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

Zgodnie z uchwałą dokonać zmian nazwy chodnik na drogi dla pieszych, określić 
częstotliwość  opróżniania z osadów i innych odpadów, zbiorników oczyszczalni 
przydomowych na przynajmniej raz w roku, oraz zabronić samodzielnego opróżniania 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Zmieniono nazwę  Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-
2022 z rozszerzeniem  "z uwzględnieniem lat 2023-2028”. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie uchwały nrXXX.345.2022 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Biała; (13:26) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Jan Strzoda, Mariusz Kwoczek, 

Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Roman 

Barysz, Józef Roden 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad 7 h. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; (13:26) przedstawiła podinspektor ds. 
gospodarowania odpadami komunalnymi Dorota Duda. Poinformowała, że zgodnie z art. 6r 
ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
2022 poz. 1297z późn. zm.) Rada Miejska ustala szczegółowy sposób i zakres świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian 
za uiszczona opłatę. 
Uchwała reguluje zagadnienia związane z rodzajem zbieranych selektywnie odpadów, 
sposób ich odbioru, częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów z 
uwzględnieniem rodzaju zabudowy mieszkaniowej a także sposób zgłaszania uwag co do 
działalności przedsiębiorcy zbierającego odpady i punktu PSZOK.Ponadto wprowadza się 
regulację działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Lipowej w 
Białej w postaci Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały. Określono w nim zasady 
działalności PSZOK wraz z lista przyjmowanych w punkcie odpadów. 
Uchwała, zgodnie z art. 6r ust. 3c w/w ustawy, zaopiniowana została pozytywnie przez 



Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku ( Opinia nr 
HK.9011.2.10.2022.KT z dnia 3 listopada 2022r. 
 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.346.2022 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów; (13:30) 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, 

Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Sabina Gorek, Jan 

Strzoda, Gabriela Neugebauer 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Józef Roden, Damian Tarnowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad 7i. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzania ścieków, 

obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała; (13:30) przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska, która 

poinformowała, że na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2022  poz. 2028 z zm. ) 

Rada Miejska ma możliwość wprowadzenia dopłat do opłat uiszczanych przez mieszkańców 

a dotyczących zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na terenie gminy sieć zbiorowego 

odprowadzenia ścieków obejmuje swoim zakresem miasto Biała. Biorąc pod uwagę wysokości 

opłat , które obowiązywać będą w 2023 roku, proponuje się wprowadzenie dopłaty wysokości 

2,00 zł brutto do 1 m3 odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych. Z uwagi na obecną 

sytuację ekonomiczną w kraju, planowana jest zmiana wysokości opłaty. Obecne koszty 

przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych wymuszają zwiększenie stawek jednostkowych na 

wykonywane usługi dla mieszkańców. Proponowana dopłata stanowić będzie znaczną pomoc 

dla naszych mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej. 

W roku 2023 stawka opłaty za odprowadzenie ścieków wynosi  12,70 zł / m3.  Po zatwierdzeniu 

nowego wniosku o ustalenie opłat może się ona zmienić. 



Biorąc pod uwagę  ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej w roku 

bieżących ( ok. 52 500 m3) szacuje się, iż wysokość dopłaty w roku 2023 oscylować będzie w 

kwocie 105 000 zł.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.347.2022 

w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzania ścieków, obowiązującej na terenie miasta 

i Gminy Biała; (13:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, 

Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Roman Barysz, Jan Strzoda, Maria 

Moszczeńska 

PRZECIW(1): 

Józef Roden 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad 7j. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. zadań 
własnych Gminy Biała; (13:37) przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i 
Zamówień Publicznych Aleksandra Sokołowska. Poinformowała, że w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu usług komunalnych w zakresie utrzymania porządku, czystości na 
terenach i przy budynkach należących do gminy Biała w roku 2014 podjęto uchwałę o 
przekazaniu części zadań z tego zakresu Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej. Jedną z 
tych czynności było przekazanie zadań związanych z utrzymaniem i i remontami lokali 
mieszkalnych i usługowych znajdujących się w budynkach gminnych. Prace te obejmowały 
swoim zakresem roboty  ogólnobudowlane, elektryczne i hydrauliczne.  
W latach 2015-2022 zadanie to wykonywane było na podstawie zawieranych corocznie umów 
ze spółką WiK . Biorąc pod uwagę znaczne polepszenie się stanu technicznego i użytkowego 
lokali i budynków komunalnych w ostatnich latach, poprzez wykonanie modernizacji, 
przebudowy i generalnego remontu wielu budynków, konieczne nakłady finansowe na 
utrzymanie zasobu zmniejszyły się. Sporadyczna konieczność wykonania drobnych napraw 
często realizowana jest przez pracowników urzędu. Biorąc pod uwagę powyższe, proponuje 
się wyłączenie w/w zadań z uchwały Rady Miejskiej. Prace będą wykonywane przez 
pracowników urzędu, natomiast specjalistyczne prace w zakresie hydrauliki czy elektryki 
zlecane będą podmiotom zewnętrznym. Wydatki na powyższe nie przekroczą progu 130 000 
zł netto, tak więc nie ma konieczności przeprowadzania postępowania przetargowego.  
 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.348.2022 

w sprawie powierzenia Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. zadań własnych Gminy 

Biała; (13:42) 



Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Irena Wotka, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Maria 

Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Józef Roden, Jan 

Strzoda, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski 

PRZECIW(1): 

Jacek Czerwiński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad 7k. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. (13:43) przedstawiła Inspektor 
ds., Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego Maria Dryszcz. Poinformowała, że art. 5 a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na 
Radę Miejską w Białej obowiązek uchwalenia Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. W 
dniu 23 września 2022 r. Burmistrz Białej opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej,  na 
stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, 
Zarządzenie NR OR.0050.729.2022 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 
w przedmiocie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2023 r." Konsultacje zostały przeprowadzone w formie 
pisemnej poprzez wyrażenie opinii oraz zgłaszanie uwag  i propozycji w sprawie będącej 
przedmiotem konsultacji. Opinie bądź uwagi należało złożyć w terminie  od 3 października 
2022 r. do 17 października 2022 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), 
poczta na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail:  sekretariat@biala.gmina.pl. Przedmiotowy projekt uchwały został zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy 
Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej. W trakcie 
trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi ani opinie od organizacji pozarządowych mających 
wpływ na zmianę projektu przedmiotowej uchwały. W związku z powyższym do projektu 
przedmiotowej uchwały dotyczącej "Rocznego programu współpracy Gminy Biała 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok", nie wprowadzono żadnych 
zmian. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały nr XXX.349.2022 

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. (13:45) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 



Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Marek 

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

Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Maria Moszczeńska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Ad 7l. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 
uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów z 
niepełnosprawnościami z terenu Gminy Biała do placówek oświatowych. (13:45) przedstawiła 
Inspektor ds. Oświaty i Spraw Socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że w związku 
z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe  z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2022, poz. 2089), 
zmieniono zasady ustalania zwrotu kosztów przewozu dzieci przez rodziców realizujących we 
własnym zakresie zadanie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli. 
Mając powyższe na uwadze - do kompetencji Rady Miejskiej określającej koszty przewozu 
dzieci przez rodziców - nie należy już ustalanie średniej ceny jednostki paliwa w gminie, 
a należy ustalenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, przy czym stawka ta nie może być 
niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Obecne stawki zawarte w rozporządzeniu w sprawie używania samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez 
pracownika czynności służbowych – wynoszą: 

1. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 m3 – 0,5214 zł, 

2. dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 m3 – 0,8358 zł. 

Proponowane w projekcie uchwały stawki są odpowiednio większe od obowiązujących w 
ww. rozporządzeniu o: 72 % ( poj. do 900 m3 0,90 zł )  i o 25% (poj. powyżej 900m3 1,04 zł) 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały Nr XXX.350.2022 

w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Biała do 

placówek oświatowych. (13:54) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, 

Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, 

Jan Strzoda, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 



NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. 

9. Informację dotycząca zabezpieczenie osób samotnych i w podeszłym wieku w okresie 

zimowym. ( temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty...) (13:54) 

przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Klimowicz. 

  

10. Informację dotycząca gospodarki Wodno- Melioracyjnej na terenie Gminy Biała. ( Temat 

wynikający z ramowego planu pracy komisji Rolnictwa...) (14:04) przedstawił Inspektor ds. 

ochrony środowiska Norbert Ofiera. 

11. Wolne wnioski i zapytania. (14:07) 

Radna Maria Moszczeńska zgłosiła zapytanie następującej treści: co jest przeszkoda w 

udostępnieniu mieszkańcom świetlicy w remizie OSP Łącznik? Wnoszę o jak najszybsze 

zamknięcie tej inwestycji poprzez wymagany odbiór techniczny, umożliwiający eksploatację 

pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem budynku. 

Uzasadnienie do wniosku - Mieszkańcy Łącznika czekają od 8 lat na przekazanie budynku do 

użytkowania- (potrzeba tym pilniejsza, że świetlica wiejska ma ograniczoną użyteczność w 

okresie zimowym ( bez ogrzewania i wody), 
 

12. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca posiedzenia zamknęła wspólne  

posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej  (14:09). 

 

    Protokołowała       Przewodnicząca posiedzenia  

Gabriela Prokopowicz      Irena Wotka 

 


