
Protokół  Nr 28/2023 

z wspólne posiedzenie komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej 

w dniu 20 lutego 2023 r. 

 

Obrady rozpoczęto 20-02-2023 o godz. 13:05, a zakończono o godz. 15:55 tego samego 

dnia. 

Ad 1. 

 Obrady wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Miejskiej w Białej otworzyał 

Przewodnicząca Komisji Oświaty… Irena Wotka, która stwierdział, że obecnych  jest 11 

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 11 członków: 

1. Roman Barysz 

2. Marek Klinke 

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 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. (13:06) 

Nastąpiła zmiana kworum (13:10) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 

 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Jacek Czerwiński 

2. Józef Roden 

3. Jan Strzoda 

 

Radana Maria Moszczeńska wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad Informacji 

dotyczącej wykorzystania budynku po byłym gimnazjum w Łączniku. 

Wobec zgłoszonego wniosku przewodnicząca posuiedzenia poddała pod głosowanie 

porządek obrad wraz z wniesioną zmianą. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 



Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, 

Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Damian 

Tarnowski, Józef Roden, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Jan Strzoda 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Ad3.  

Przewodnicząca podała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

(13:14) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Jan Strzoda, Marek Klinke, Maria 

Moszczeńska, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Andrzej 

Osiewacz, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

Ad4. 

 Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Biała za 2022 rok. (13:15) nie była 

przedstawiana , ze względu na niemożliwość uczestniczenia w posiedzeniu komisji 

przedstawiciela Posterunku Policji w Białej. 

Ad5. 

 Informację dotycząca realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 2022. 

(13:16) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk.  

 Nie wniesiono uwag i zapytań. 

Ad 6.  

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: (13:23) 

 

Ad 6a.  

Zaopiniowanie projektu uchwały nr XXXII.362.2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 

2023 r. (14:01).  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

W dyskusji głos zabrali 



 Radny Damian Tarnowski, Radna Maria Moszczeńska oraz z-pca Burmistrza Sebastian 

Kornaś. 

Szczegółowa dyskusja  stanowi nagranie komisji. 

 Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Mariusz 

Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Jan Strzoda, Gabriela Neugebauer, Mateusz 

Kosiński, Maria Moszczeńska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): 

Damian Tarnowski, Józef Roden 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Ad4b.  

Projekt uchwały nr XXXII.363.2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Biała na lata 2023 -2030; (14:03) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Marek Klinke, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Gabriela 

Neugebauer, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Roman 

Barysz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): 

Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Ad 4c. 

 Projekt uchwały nr XXXII.364.2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z 
budżetu Gminy Biała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; 
(14:14) Przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że projekt uchwały w 
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 



budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przedstawia się na podstawie art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
Przepis ten przyznaje radzie gminy, radzie powiatu i sejmikowi województwa kompetencję do 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na zasadach określonych w podjętych przez nie 
uchwałach.  
Podjęcie przedmiotowej uchwały w tej sprawie ma dać możliwość właścicielom obiektów 
zabytkowych ubiegania się o dotację oraz zachęcić ich do podejmowania prac 
konserwatorskich i restauratorskich przy wsparciu z budżetu gminy.  
Dbałość o zabytki, niezależnie od ich statusu własnościowego leży w interesie Władz i 
mieszkańców gminy Biała, a dotacje z budżetu samorządu terytorialnego stwarzają możliwość 
poprawy obecnego stanu zabytków.  
 
Projekt uchwały przesyła się Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w 
terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania 
pomocy. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Maria 

Moszczeńska, Sabina Gorek, Jan Strzoda, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Jacek 

Czerwiński, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Ad 4d.  

Projekt uchwały nr XXXII.365.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2023 rok; (14:16) przedstawiła Skarbnik 
Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w przedstawionym projekcie uchwały proponuje 
się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę 44.774,15 zł. Na kwotę tę składają się 
środki niewykorzystane w 2022 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto 
proponuje się zmniejszyć kwotę dotacji dla Gminnego Centrum Kultury o kwotę 50.000 zł, tj. 
z kwoty 200.000 zł do kwoty 150.000 zł. Sumę 94.774,15 zł (44.774,15 zł - środki 
niewykorzystane w roku 2022 oraz 50.000 zł - kwota wynikająca ze zmniejszenia dotacji dla 
GCK) proponuje się przeznaczyć na prowadzenie przez sołectwa profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do całej populacji, w szczególności do dzieci 
i  młodzieży. Celem tych działań ma być ograniczenie czynników ryzyka sprzyjających 
rozwojowi problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych oraz 
wzmocnienie czynników chroniących przed podejmowaniem takich zachowań ryzykownych. 
Działania prowadzone przez sołectwa będą realizowane w ramach zadania nr III pn. 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 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. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, 

Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Jan Strzoda, Maria Moszczeńska, 

Roman Barysz, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Adrian Harnys 

 

Ad 4e.  

Projekt uchwały nr XXXII.366.2023 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; 

(14:35) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że zgodnie z ustawą 

o opłacie skarbowej Rada Gminy uprawniona jest do wyznaczenia inkasentów opłaty 

skarbowej. W tut. Urzędzie uchwała taka obowiązywała, w treści nowej uchwały ulegają 

zmianie pracownicy, którzy dokonywać będą poboru tej opłaty 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(11): 

Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Jan Strzoda, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Andrzej 

Osiewacz, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Damian 

Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): 

Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys 

 

Nastąpiła zmiana kworum (14:35) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni:  

1. Gabriela Neugebauer 

 

Nastąpiła zmiana kworum (14:36) 



Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12 

 

Sesję opuścili radni:  

1. Mateusz Kosiński 

Ad 4f.  

Projekt uchwały nr XXXII.367.2023 o zmianie 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; (14:37) przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 
Kopczyk. Poinformowała, że W związku ze zgłoszeniem nowego inkasenta podatków w 
miejscowości Nowa Wieś wprowadza się Panią Patrycję Kosian - Watzlaw do treści 
przedmiotowej uchwały..  
 
Również w przypadku zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów obowiązuje 
zasada, że radni będący inkasentami lub osoby z nimi spokrewnione wyłączone są z 
głosowania nad tą uchwałą.  
W przypadku tej uchwały z głosowania wyłączeni zostają: Fluder Małgorzata, Tarnowski 
Damian, Wotka Irena, Strzoda Jan i Mateusz Kosiński.  
 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(8): 

Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, 

Roman Barysz, Józef Roden, Jacek Czerwiński 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7): 

Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Mateusz 

Kosiński, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

 

Ad 4g.  

Projekt uchwały nr XXXII.368.2023 o zmianie 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; (14:40) 
przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk. Poinformowała, że w związku ze 
zgłoszeniem nowego inkasenta opłat za gospodarowanie odpadami w miejscowości Nowa 
Wieś wprowadza się Panią Patrycję Kosian - Watzlaw do treści przedmiotowej uchwały..  
 
Również w przypadku zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów obowiązuje 
zasada, że radni będący inkasentami lub osoby z nimi spokrewnione wyłączone są z 
głosowania nad tą uchwałą.  
W przypadku tej uchwały z głosowania wyłączeni zostają: Fluder Małgorzata, Tarnowski 
Damian, Wotka Irena, Strzoda Jan i Mateusz Kosiński.  
 



Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(8): 

Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Roman Barysz, Maria 

Moszczeńska, Józef Roden, Jacek Czerwiński 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(7): 

Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Mateusz 

Kosiński, Adrian Harnys, Jan Strzoda 

 

Ad 4 h. 

Nastąpiła zmiana kworum (14:41) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 

Do sesji dołączyli radni:  

1. Mateusz Kosiński 

Projekt uchwały nr XXXII.369.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” w czasie obowiązywania programu (14:42) przedstawiła Kierownik OPS w Białej 

Maria Klimowicz. Poinformowała, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje 

osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej. Uchwałą Nr 264 Rada Ministrów dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniła uchwałę 

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023, w którym przewiduje się udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających kryterium dochodowe w wysokości 200 % 

kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Należy podkreślić, że 

w przypadku funkcjonowania dotychczasowego programu dożywiania w latach 2019-2023 

obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium określonego w ustawie 

o pomocy społecznej, na mocy uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 

2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

m.in. przyznawanie zasiłków celowych, w tym dożywianie dzieci, osób i rodzin. W związku 

z trudną sytuacją życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy 

społecznej, podwyższenie do 200 % ustawowego kryterium dochodowego w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, ograniczy 

rozszerzanie się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji finansowej zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych. Dla zapewnienia 

ciągłości wykonywania zadań w zakresie dożywiania, proponuje się, aby postanowienia 

przedmiotowej uchwały obowiązywały od dnia 1 stycznia 2023 r. zapewniając mieszkańcom 



naszej gminy dalszego wsparcia w postaci objęcia ich pomocą w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(12): 

Sabina Gorek, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, 

Roman Barysz, Marek Klinke, Jan Strzoda, Józef Roden, Damian Tarnowski, Jacek 

Czerwiński, Maria Moszczeńska 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 

Mateusz Kosiński 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

 

Ad 4 i.  

Projekt uchwały nr XXXII.370.2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na 
świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
(14:44) przedstawiła Kierownik OPS w Białej Maria Klimowicz. Poinformowała, że art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega do 
wyłącznej właściwości rady gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami 
do kompetencji rady gminy. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom 
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 
2018 r. stanowią kwoty: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę 
w rodzinie .Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023” wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodu gdzie zmienia się 
wysokość kryterium uprawiającego do objęcia wsparciem z 150% do 200% 

Zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu”  Gmina udziela wsparcia osobom 
spełniającym warunki uzyskania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych spełniającym 
jednocześnie kryterium dochodowe w wysokości do 200 % kryterium, o którym mowa 
w art. 8 w/w ustawy. 

Adresatami programu są m.in. 

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

3) osoby i rodziny znajdującym się w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym, 
niepełnosprawnym objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023, zgodnie z art. 96 ust.  4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej cyt.: „4. Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za 



świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań 
własnych”. Wskazana uchwała przewiduje odstąpienie od żądania zwrotu wydatków od w/w 
osób i rodzin, których dochód nie przekracza wysokości 200 % kryterium dochodowego 
objętych wsparciem w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Sabina Gorek, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Jan 

Strzoda, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Irena 

Wotka, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

 

Ad 4j.  

Projekt uchwały nr XXXII.371.2023 w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 grudnia 2022 r. na 

działalność Burmistrza Białej (14:51) przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, wniosków 

i Petycji Irena Wotka. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

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

Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Irena Wotka, Roman Barysz, Jan Strzoda, 

Józef Roden, Damian Tarnowski, Jacek Czerwiński 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

 

Ad 4 k.  

Projekt uchwały nr XXXII.372.2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Białej na 2023 rok (14:54) przedstawił z-ca Komisji Rewizyjnej Andrzej 

Osiewacz. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 



ZA(13): 

Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Jan Strzoda, Irena 

Wotka, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Jacek 

Czerwiński, Damian Tarnowski, Roman Barysz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

 

Ad l.  

Projekt uchwały nr XXXII.373.2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Białej na 2023 rok (15:01). Poszczególni przewodniczący przedstawili 

propozycje do planów pracy swoich komisji.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, 

Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Jan Strzoda, Sabina Gorek, Mariusz 

Kwoczek, Józef Roden, Damian Tarnowski 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

 

Ad 4m.  

Projekt uchwały nr XXXII.374.2023 zmieniający uchwałę w sprawie określenia za 1 
kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i 
uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Biała do placówek oświatowych (15:03) 
przedstawiła Inspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota. Poinformowała, że w 
związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2023.5) i ustaleniem 
stawki dla pojazdów o pojemności skokowej silnika powyżej 900m3 w wysokości 1,15 zł - 
przedkładamy projekt uchwały dostosowujący kwotę stosowaną (zgodnie z zapisami art. 39a 
ustawy Prawo oświatowe) do wyliczenia należności dla rodziców i opiekunów prawnych 
dowożących dzieci mieszkańców gminy Biała,  posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego do placówek oświatowych. Brzmienie art. 39 a ww. ustawy 
zobowiązuje do określenia w uchwale rady gminy stawki "nie niższej„ niż określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 a ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. 



W uchwale zmienianej niniejszym projektem stawka ta wynosiła 1,04 zł za kilometr 
przebiegu pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 m3. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): 

Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Mariusz 

Kwoczek, Jan Strzoda, Marek Klinke, Roman Barysz, Irena Wotka, Sabina Gorek, Maria 

Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 

Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys 

 

Ad 7.  

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała za 2022 rok. (15:05) 

przedstawiła przewodnicząca Rady sabina Gorek 

 

Ad 8. 

 Informacja dotycząca wykorzystania budynku po byłym gimnazjum w Łączniku (15:05) 

przedstawił Burmistrz Białej.  

 W dyskusji głos zabrała radna Maria Moszczeńska oraz Burmistrz Białej. Całość dyskusji 

stanowi nagranie komisji.  

 

Ad 9. Wolne wnioski (15:55) nie zostały zgłoszone.  

 

Ad 10. Zakończenie. (15:55) 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący  zamknął wspólne  posiedzenie 

Stałych komisji  Rady Miejskiej w Białej. 

 

    Protokołowała       Przewodnicząca posiedzenia 

Gabriela Prokopowicz                          Irena Wotka 
 

 

 


