
Protokół nr 2 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia , 

Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 

odbytego w dniu 4 lutego  2011r. 

 

 

Obrady posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia ,Spraw Socjalnych i Porządku 

Publicznego otworzył Przewodniczący Komisji Joachim Kosz,  który stwierdził, że o 

obradach posiedzenia komisji  uczestniczy 3 członków na 5 osobowy skład komisji.  Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na 

posiedzeniu :  

 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad komisji : 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawie : 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik / druk 

Nr 1/  

2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025 / druk 

Nr 2/ 

3) uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011. / druk Nr3/ 

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 4/ 

5) zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia w 

Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej / druk Nr 5/ 

6) zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego przedszkola w Białej / druk Nr 6/ 

7) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w 

Szkołę Filialną Publicznej szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej 

/ druk Nr 7/ 

8) zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni 

podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. J. Iwaszkiewicza w Białej / 

druk Nr 8/ 

9) zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi 

podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. J Iwaszkiewicza w Białej / 

druk  Nr 9/ 

10) zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16  

/ druk Nr 10/ 

11) rozwiązania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pogórzu / druk Nr 11/ 

12) zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział 

zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku / druk Nr 12/ 

13) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w 

szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku / druk 

Nr 13/  

14) zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku / druk Nr 14/ 

15) zmieniająca uchwałę w s[prawie 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 / druk Nr 15/ 

16) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę / 

druk Nr 16/ 

17) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. / druk Nr 17/ 

18) o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych / druk Nr 

18/ 

19)  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2011r. / druk      

Nr 19/ 

5. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Białej popierającego stanowisko   Konwentu 

Powiatu Prudnickiego z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie projektowanych zmian 

Wojewódzkiego Planu działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla  

województwa  Opolskiego na lata  2011-2013 / druk Nr 20/ 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie.  

 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera  zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w 

punkcie 4 ppkt. 20 zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie 

terminu płatności należności z tytułu czynszu.  

 

Członkowie komisji  w głosowaniu jednogłośnie przyjęli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

w/w projektu uchwały celem zaopiniowania.  

 

Przewodniczący  ponownie przedstawił porządek posiedzenia  z zaproponowanym 

uzupełnieniem. 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie : 

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik / 

druk Nr 1/  

2) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025 / druk 

Nr 2/ 

3) uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011. / druk Nr3/ 

4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 4/ 

5) zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej i przekształcenia w 

Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej / druk Nr 5/ 

6) zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi i przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy Publicznego przedszkola w Białej / druk Nr 6/ 

7) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu i przekształcenia w 

Szkołę Filialną Publicznej szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej 

/ druk Nr 7/ 



8) zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Radostyni 

podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. J. Iwaszkiewicza w Białej / 

druk Nr 8/ 

9) zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi 

podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. J Iwaszkiewicza w Białej / 

druk  Nr 9/ 

10) zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej ul. Tysiąclecia Nr 16  

/ druk Nr 10/ 

11) rozwiązania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pogórzu / druk Nr 11/ 

12) zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i przekształcenia w Oddział 

zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku / druk Nr 12/ 

13) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu i przekształcenia w 

szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku / druk 

Nr 13/  

14) zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku / druk Nr 14/ 

15) zmieniająca uchwałę w s[prawie 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 / druk Nr 15/ 

16) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę / 

druk Nr 16/ 

17) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. / druk Nr 17/ 

18) o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych / druk Nr 

18/ 

19)  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2011r. / druk  

Nr 19/ 

20) w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tytułu 

czynszu / druk Nr 20/ 

5. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Białej popierającego stanowisko   Konwentu 

Powiatu Prudnickiego z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie projektowanych zmian 

Wojewódzkiego Planu działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla  

województwa  Opolskiego na lata  2011-2013 / druk Nr 20/ 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie.  

 

 Porządek posiedzenia komisji  został przyjęty. 

 

 

Ad 3/ 

  

Protokół z obrad z wspólnego  posiedzenia  odbytego w dniu 13 grudnia  2010r. .  

został przyjęty bez uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 



Ad 4 – 1 /  

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Łącznik przedstawiła inspektor ds. planowania przestrzennego Grażyna 

Samitowska  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu  

 

Pani Grażyna Szmitowska  poinformowała, że cała procedura dotycząca podjęcia powyższej 

uchwały została dopełniona co znajduje swój ślad w dokumentacji formalno prawnej 

dotyczącej uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik 

 „ Za” głosowało 3 członków 

„ Przeciw”  nie było 

„ Wstrzymujących się „  nie było 

Projekt uchwały Nr III .23.2011 został zaopiniowany pozytywnie  

 

 

Ad 4-2/ 

 

Przewodniczący  oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2011-2025. wraz z załącznikami i objaśnieniem. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 3 członków komisji. 

„za" głosowało 3 członków  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr III.23.2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na 

lata 2011-2025 został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-3/ 

Przewodniczący  oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2011 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu . 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 3 radnych 

„za" głosowało 3  radnych 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr III.25.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2011 rok 



został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-3/ 

Przewodniczący  oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii Kopczyk , która przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Poinformowała, różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 20110 r. wynosi około 

2.000.000 zł. Deficyt ten będzie pokryty przychodami, w tym kredytami, które gmina 

zaciągnie w 

ciągu 2011 r. Kredyty te przeznaczone będą na pokrycie wydatków majątkowych. 

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową Gminy Biała na 2011 r. uprawnienie do zaciągania 

kredytów długoterminowych ma Rada Miejska w Białej. 

Na dzień dzisiejszy kredyt zaciągnięty zostanie na zadanie, które jest już realizowane tj 

„Budowa budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki 26-28”. Źródłem pokrycia 

zobowiązań z 

tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy oraz wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Spłata 

kredytu nastąpi w okresie 5 lat, począwszy od roku 2012. 

Wybór  banku, w którym gmina zaciągnie kredyt dokonany zostanie w myśl przepisów Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

Obecnych w trakcie głosowania było 3 członków. 

„za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr III.26.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego został 

zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-5/ 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Ligocie 

Bialskiej i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Białej 

przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała,  że  Publiczne Przedszkole 

w Ligocie Bialskiej jest przedszkolem jednodziałowym z obsadą jednoosobową- jeden 

nauczyciel, który jednocześnie pełni funkcję dyrektora oraz 1 etat kucharko-sprzątaczki plus 

0,5 etatu palacza c.o. w okresie sezonu grzewczego. Przedszkole czynne jest 5 godz. dziennie 

i czas pracy przedszkola przeznaczony jest na realizacje podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego.  Liczba dzieci w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym wynosi 17a w  

latach następnych kształtowa się będzie na podobnym poziomie. Proponowane zmiany statusu 

przedszkola mają na celu usprawnienie  organizacji pracy a  w szczególności w przypadku 

organizowania  zastępstw za nieobecnego nauczyciela w czasie urlopu,  zwolnienia  

chorobowego , czy innej nieprzewidzianej nieobecności nauczyciela.  Publiczne Przedszkole 

Białej, któremu organizacyjnie ma podlegać przedszkole w Ligocie Bialskiej jest  placówką 5 

oddziałową w tym oddział integracyjny , zatrudniającą  9 nauczycieli, w tym dyrektora oraz 

7,5 etatu obsługi technicznej.  Bliska odległość z Białej do Ligoty Bialskiej ok. 3 km oraz 



struktura organizacyjna tych placówek  pozwoli na sprawne sprawowanie nadzoru nad 

placówką zamiejscową. Planowane przekształcenie przedszkola Ligocie Bialskiej  nie 

spowoduje żadnych skutków dla wychowanków przedszkola i ich rodziców. Rady Rodziców 

zachowają swoją odrębność, a nauczyciel przedszkola  w Ligocie Bialskiej będzie członkiem 

Rady Pedagogicznej  przedszkola w Białej.    Wykonanie tego zamierzenia przyniesie też 

efekt ekonomiczny – zmniejszenie wydatków z tytułu likwidacji stanowiska dyrektora i w 

związku z tym cofnięcie dodatku funkcyjnego oraz cofnięcie  obniżki  obowiązkowych 

godzin dydaktycznych   nauczyciela- dyrektora  z 18 do 22. Efekt  ekonomiczny  to 

zmniejszenie wydatków płacowych w skali  roku o kwotę ok. 10.000 tyś. 

Likwidacja przedszkola i przekształcenie w Oddział Zamiejscowy wymaga  pozytywnej 

opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz  powiadomienia rodziców wychowanków 

przedszkola o zamiarze likwidacji jako samodzielnej jednostki organizacyjnej i 

przekształcenia w oddział zamiejscowy w terminie 6 miesięcy przed likwidacją i 

przekształceniem.   

Radny Joachim Kosz zwrócił się z zapytaniem czy została przeprowadzona symulacja 

dotycząca pracowników w racjonalizowanych placówkach oświatowych. I czy w szkole w 

Białej po przeprowadzonej racjonalizacji placówek oświatowych będzie nauczanie w 

systemie dwuzmianowym,  

 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala poinformowała, że nie jest planowane nauczanie w 

systemie dwuzmianowym, a co do nauczycieli na dzień dzisiejszy nie ma żadnego wakatu w 

szkołach.  

 

Członkowie  nie wnieśli więcej uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr III.27.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie . 

 

 

Ad 4-6/ 

 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Gostomi i 

przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego przedszkola w Białej przedstawiła 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała,  że  Publiczne Przedszkole w Gostomi 

tworzy dwa oddziały w tym  Oddział Zamiejscowy w Solcu.  Do Przedszkola w Gostomi 

uczęszcza 24 dzieci  a do Oddziału Zamiejscowego w Solcu – 15 dzieci.  W przyszłych trzech 

latach szkolnych liczba dzieci utrzymywać się będzie na poziomie podobnym do roku 

obecnego. W przedszkolu zatrudnionych jest dwóch nauczycieli- po jednym w oddziale, z 

tym że nauczyciel  pracujący w Oddziale w Gostomi pełni jednocześnie stanowisko dyrektora 

przedszkola. Każdy Odział ma zatrudnioną kucharko- sprzątaczkę i na okres sezonu 

grzewczego palacza na 0,5 etatu. . Przedszkole czynne jest 5 godzin dziennie i czas pracy 

przedszkola przeznaczony jest na realizacje podstawy programowej wychowania 



przedszkolnego. Proponowane zmiany statusu przedszkola mają na celu usprawnienie  

organizacji pracy a  w szczególności  organizowania  zastępstw za nieobecnego nauczyciela w 

czasie urlopu,  zwolnienia  chorobowego , czy innej nieprzewidzianej nieobecności 

nauczyciela.  Publiczne Przedszkole Białej, któremu organizacyjnie ma podlegać przedszkole 

w Gostomi jest  placówką 5 oddziałową, w tym Oddział  integracyjny i Oddział Zamiejscowy 

w Prężynie . Zatrudnia 9 nauczycieli, w tym dyrektora oraz 7,5 etatu obsługi technicznej. 

Czas pracy przedszkola w Białej wynosi 8 godz. dziennie ( dwa oddziały a 3 oddziały czynne 

są 5 godz.).   Bliska odległość z Białej do Solca  - ok. 5 km, i Gostomi  ok. 6 km oraz 

struktura organizacyjna tych placówek  pozwoli na sprawne zarządzanie i  sprawowanie 

nadzoru nad placówką zamiejscową .oraz racjonalniejsze  wydatkowanie środków 

finansowych. Planowane przekształcenie przedszkola w Gostomi  nie spowoduje żadnych 

skutków dla wychowanków przedszkola i ich rodziców. Rady Rodziców zachowają swoją 

odrębność, a nauczyciele przedszkola w Gostomi  będą  członkami Rady Pedagogicznej  

przedszkola w Białej.    Wykonanie tego zamierzenia przyniesie także  efekt ekonomiczny – 

zmniejszenie wydatków z tytułu likwidacji stanowiska dyrektora i w związku z tym cofnięcie 

dodatku funkcyjnego oraz cofnięcie  obniżki  obowiązkowych godzin dydaktycznych   

nauczyciela- dyrektora  z 18 do 22. Efekt  ekonomiczny liczony według obecnych kosztów  to 

zmniejszenie wydatków płacowych w skali  roku o kwotę ok. 16.000 tyś. 

Likwidacja przedszkola i przekształcenie w Oddział Zamiejscowy wymaga  pozytywnej 

opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz  powiadomienia rodziców wychowanków 

przedszkola o zamiarze likwidacji jako samodzielnej jednostki organizacyjnej i 

przekształcenia w oddział zamiejscowy w terminie 6 miesięcy przed likwidacją i 

przekształceniem.   

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr III.28.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-7/ 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Śmiczu i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej szkoły Podstawowej im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Białej przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała,  że  

ustawa o systemie oświaty w ar t. 59 ust.1 zezwala organowi prowadzącemu na 

przekształcenie szkoły będącej jednostką samodzielną w filię podporządkowana 

organizacyjnie innej szkole, zaś art.61 ust.2 ustawy stanowi, że szkoły  obejmujące część klas 

szkoły podstawowej, w tym także szkoły filialne  mogą być tworzone w przypadkach 

uzasadnionych miejscowymi warunkami. Propozycja przekształcenia  Szkoły Podstawowej w 

Śmiczu w Szkołę Filialną, podległą organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej  im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Białej uzasadniona jest przede wszystkim warunkami 

demograficznymi i liczbą uczniów w szkołach.  Szkoła Podstawowa w Śmiczu obejmuje 



swoim zasięgiem  działania miejscowości Śmicz, Miłowice, Kolnowice i  Laskowiec.  

Struktura organizacyjna szkoły  klasy I-VI oraz Oddział Przedszkolny .Dzieci z Miłowic, 

Kolnowic i Laskowca  dowożone są do szkoły autobusem  szkolnym wraz z opieką w czasie 

przewozu. Liczba uczniów szkole w bieżącym  roku szkolnym-   2010/2011  wynosi: klasa I -

7, klasa II- 10, klasa III - 7, Klasa IV-4 , klasa V- 3, Klasa VI 12 . Razem do szkoły uczęszcza 

44 dzieci. Utworzonych jest 6 oddziałów . Średnia liczba dzieci przypadających na oddział 

wynosi -  7,73 .  W następnych latach szkolnych liczba dzieci wyniesie: 

2011/12-ogółem – 37, w tym kl.I—6, II- 7, III—10. IV- 7, V- 4, VI – 3; 

2011/2012 – ogółem – 54, w tym kl. I- 20 ( 2 roczniki- 6 i 7 letnie) , kl.II – 6, kl.III- 7, kl.IV-

10, kl.V—7, kl.VI- 7; 

2013-2014- ogółem- 57, w tym: kl.I- 7, ii-20, III-6. IV-7, V-10, VI-7, 

2014- 2015 – ogółem-  61, w tym: kl.I-11, Iii-7, III-20. Iv-6, V- 7,  VI- 10, 

2015-2016  - ogółem -  62, w tym kl. I- 1, II-11, III-7, IV-20, V- 6, VI-7, 

2016-2017 - ogółem  -  67, w tym kl.I – 12, II-11, III-11 IV- 7, V- 20, VI- 6 

         Do Oddziału Przedszkolnego uczęszcza  13, dzieci w tym. 6- 6 latków z obwodu 

działania szkoły oraz dzieci 5 letnie i poniżej  5 lat  zamieszkałe w Śmiczu.  Oddział 

Przedszkolny usytuowany jest w budynku szkoły.  W najbliższych latach szkolnych liczba 

dzieci  w wieku przedszkolnym w Śmiczu wynosi: 2012/2013- 13 w tym: 4 – 6l, 2- 5 latki,1 – 

4 latek, 6- 3 latków w r. .szk.2012/2013: ogółem 11, w tym: 1- 5 latek, 6- 4 latków,4 – 3 

latków; r szk. 2013/2014 ogółem 18, w tym: 7 – 5latków, 4 -4latków, 8- 3 latków. Dzieci w 

wieku przedszkolnym z Miłowic, Kolnowice i Laskowca uczęszczają do Punktu 

Przedszkolnego  w Kolnowicach ,utworzonego przez osobę fizyczną i dotowanego przez 

gminę. 

W szkole pracuje 11 nauczycieli, w tym 9 pełnozatrudnionych i  2 niepełnozatrudnionych.  

Nauczyciele mają wykształcenie wyższe pedagogiczne i kierunkowe zgodne z wymaganiami 

szkoły. Według stopnia awansu zawodowego : 9 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany i 

1 kontraktowy.   

Na jednego nauczyciela przypada  4 uczniów. 

W ramach obsługi  technicznej zatrudnienie wynosi 2,75 etatu, w tym 2 sprzątaczki i 0,75 

palacz. 

Koszty utrzymania  szkoły za rok 2010 wynoszą 767.478 , w tym : 93,63% to wynagrodzenia 

z pochodnymi.   Koszty Oddziału przedszkolnego wykazywane są oddzielnie i wynoszą za 

rok 2010 - 64.284 zł. 

Koszt oddziału  ( bez  oddziału przedszkolnego)  w szkole wynosi – 127.913 zł. Koszt 

kształcenia 1 ucznia  16.684 zł. Po likwidacji  klas IV – VI  zapewnia się  kontynuację nauki 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej, skąd po ukończeniu klasy VI przechodzą do 

gimnazjum,  usytuowanym w tym samym budynku.  Uczniowie będą dowożeni do szkoły  

autobusem, który dowozi uczniów  do  szkoły w Śmiczu i dalej do  Gimnazjum w Białej. 

Droga dziecka z Laskowca do szkoły w Białej wynosi  8,5 km., z Kolnowic – 6,5, Miłowic – 

5,5 km. ze  Śmicza do Białej – 4 km. Czas dojazdu do szkoły nie przekroczy 15 minut .W 

czasie dojazdu uczniowie mają zapewnioną  fachową  opiekę.  Przyjęcie uczniów klas IV-VI   



do szkoły w Białej nie pogorszy warunków nauczania .  W  szkolnym 2012/2013, w związku 

z powstaniem obowiązku  szkolnego dla  dzieci 6-letnich , zostanie utworzony dodatkowo 1 

oddział oraz dodatkowo 1 oddzial kl.V. Liczba oddziałów zwiększy się  do 15 oddziałów  po 

przyjęciu  do tej szkoły dzieci z Gostomi, Radostyni i Smicza.( obecnie jest 13  i w roku 

szkolnym 2011/2012 nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych oddziałów. )  Średnio uczniów 

oddziale uczyć się będzie od 23-27 uczniów. W oddziałach w których liczba dzieci 

przekroczy 25 uczniów - zajęcia z języków obcych, informatyki  i wychowania fizycznego 

będą prowadzone z podziałem na grupy.  Warunki lokalowe szkoły w Białej  są bardzo dobre, 

szkoła posiada: 17 pomieszczeń klasowych , w tym: 7 pomieszczeń na edukację wczesno-

szkolną po 50,50 m2, w tym 1 klasa integracyjna, , język polski – 2 klasy – 55,30 m2 i 50,50 

m2; , matematyki 1 klasa – 55,50 m2; , historia- 1 klasa- 50,50m2, , klasa  informatyczno-

przyrodnicza – 68,30 m2, gabinet gimnastyki korekcyjnej i miejsce zabaw- 50,50 m2, sala 

audiowizualna- 50,50 m2; gabinet języka angielskiego – 50,50m2, gabinet języka 

niemieckiego – 50,50 m2, świetlica szkolna 50,50 m2 oraz sala gimnastyczna – 388,40 m2, 

użytkowana  wspólnie z gimnazjum. Szkoła w Białej jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne. W szkole funkcjonuje stołówka  szkolna z której uczniowie będą 

mogli korzystać ze stołówki na wniosek rodziców za odpłatnością a uczniowie 

zakwalifikowani do bezpłatnego dożywiania mogą korzystać z obiadów w ramach programu 

dożywiania. Ponadto w szkole funkcjonuje w ramach kontraktu z NFZ  Gabinet higieny 

szkolnej i gabinet stomatologiczny .Do szkoły Filialnej w Śmiczu z klasami I-III będzie  

uczęszczać  następująca liczba dzieci: Rok szkolny 2011/2012   -   23, w tym kl.I- 6, kl  II - 7, 

kl.III - 10 

2012/2013 -  33, w tym kl.I – 20 ( liczone 2 roczniki : r. 2005 – 11,  r.2006 – 9 i) , kl. II – 6, 

kl.III – 7,) 

2013/2014  -33, kl. I – 7, kl.II – 20, kl.III - 6 

2014/2015   - 38, w tym kl.I – 11, kl.II- 7, kl.III- 20 

2016/2017  - 34 , w tym kl. I 12, kl.II 11, kl.III-  11 

Liczba dzieci w klasach I-III będzie mała i  wyniesie w r.szkolnym 2011/2012 – 23,  a w 

następnych latach szkolnych  od 33 – 38 , jeżeli  zachowany będzie obowiązek t.  rozpoczęcia 

obowiązku szkolnego przez dzieci 6 letnie od 1 września 2010r.  Liczba uczniów wskazuje,  

że w szkole powinny być utworzone dwa oddziały ( klasy łączone).  

Uczniowie z obwodu szkoły  będą dowożeni  jak dotychczas autobusem wraz z opieką – do 

szkoły w Śmiczu  do klas I-III i dzieci sześcioletnie do oddziału przedszkolnego, natomiast 

uczniowie klas IV - VI dowożeni będą tym samym autobusem  do szkoły w Białej. Koszty 

utrzymania szkoły  w Śmiczu z klasami I-III  wyniosą ok. – 320.000 zł  ( 2 oddziały, z 

uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy  w klasach łączonych, wydatki rzeczowe i 

koszty dowozu).Przy pełnej strukturze  organizacyjnej szkoły i obecnej organizacji pracy – 

koszty za rok 2010 wyniosły, jak wyżej wyszczególniono – 767.478zł. Koszty dowożenia z 

powodu zmiany stopnia organizacji szkoły zwiększą się w stosunku do kosztów obecnie 



występujących:  z kwoty 17.120 zł do kwoty 34.560 zł w skali roku, czyli będą wyższe o ok. 

17.440zł. 

 W wyniku obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły nie będzie możliwości  zatrudnienia 

wszystkich nauczycieli w szkole filialnej i w szkole macierzystej, bądź zaproponowania pracy 

w innej placówce na terenie gminy. W tej sytuacji nauczyciele, którym nie zostanie 

zaproponowana praca w innej szkole, otrzymają wypowiedzenie rozwiązania stosunku pracy 

bądź przeniesienie w stan nieczynny ( na ich wniosek)  na okres do 6 miesięcy. Propozycja 

likwidacji szkoły w celu przekształcenia  w szkołę filialną z obniżonym stopniem 

organizacyjnym  - klasy  I-III   wydaje się zasadna  zarówno ze względów społecznych, gdyż 

potrzebne jest   dostosowanie placówki  do nowej sytuacji demograficznej  oraz  racjonalnym 

wykorzystaniem publicznych środków finansowych , zasobów lokalowych i kadrowych .  

Utworzenie Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Śmiczu  w strukturze Publicznego 

Przedszkola w Białej ma na celu uporządkowanie sieci placówek wychowania 

przedszkolnego poprzez  wyłączenie wychowania przedszkolnego ze struktury szkół  i 

przyporządkowanie ich placówkom przedszkolnym. Biorąc pod uwagę wielkość Publicznego 

Przedszkola w Białej , warunki organizacyjne oraz  liczbę dzieci  Oddziału Zamiejscowego w 

Śmiczu , uznaje się, że nie wystąpią utrudnienia i przeszkody w sprawowaniu  funkcji  

nadzorczej  przez Przedszkole w Białej.  

         W wyniku zaproponowanej zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły zmniejsza się  z 

tego tytułu wydatki na utrzymanie szkół w kwocie ok. 200.000 zł w skali roku. Stosownie do 

art.5c pkt.1 ustawy o systemie oświaty  wyrażenie zamiaru  likwidacji/przekształcenia szkoły 

należy do kompetencji  rady gminy. 

Robert Roden wnioskował o  uporządkowania sieci przedszkoli poprzez  włączenie 

oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w strukturze szkół podstawowych do przedszkoli.  

Za wnioskiem Pana Roberta Rodena głosowało 2 członków przy 1 głosie przeciwnym.  

Powyższy wniosek został przyjęty.  

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 2 członków  

„przeciw"  1  

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr III.29.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-8/ 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły 

Podstawowej w Radostyni podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. J. 

Iwaszkiewicza w Białej przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała,  że 

propozycja zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego  Filii Szkoły Podstawowej w 

Radostyni  do klas I – III podyktowana jest przede wszystkim małą liczbą  uczniów . W 



bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej 56 uczniów w tym: klasa I – 7, klasa II – 9, klasa 

III-10, klasa IV-14 , klasa V- 7 , klasa VI-9.  W następnych latach szkolnych liczba uczniów 

utrzymywać się będzie na podobnym poziomie do obecnego.  Ustawa o systemie oświaty w 

art. 61 ust.2  zezwala organowi  stanowi, że szkoły  obejmujące część klas szkoły 

podstawowej, w tym także szkoły filialne  mogą być tworzone w przypadkach uzasadnionych 

miejscowymi warunkami. Szkoła Filialna w Radostyni powstała na mocy uchwały  Nr 

V/70/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji  Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Radostyni i przekształcenia w Szkołę Filialna Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej.  W związku z przekształceniem szkoły 

nie obniżono stopnia organizacyjnego, szkoła ta  pozostała  z klasami I-VI.  W roku 2007 

uczyło się w niej 49 uczniów. Ze względu na małą liczbę uczniów i prognozę  uczniów na 

najbliższe lata, która wskazuje,  że liczba uczniów utrzymywać się będzie na poziomie 

podobnym do obecnego, proponuje się utworzenie  z dniem  1 września 2011r. klas I-III .   

Uczniom klas IV- VI zapewnia się kontynuowanie nauki w szkole macierzystej w Białej, do 

której będą dowożeni autobusem szkolnym wraz z fachową opieką.   Obecnie w szkole w 

Radostyni  zatrudnionych jest 11 nauczycieli, w tym 7 pełnozatrudnionych i 4 

niepełnozatrudnionych. Według stopnia awansu zawodowego:  3 nauczycieli 

dyplomowanych, 3 mianowanych i 5 kontraktowych. W związku  ze zmianą organizacyjną 

szkoły   zostanie zachowane  zatrudnienie najwyżej do 3 nauczycieli. Dla pozostałych 

nauczycieli nie będzie możliwości zatrudnienia w szkole macierzystej lub innej placówce na 

terenie gminy. Nauczyciele, którzy nie otrzymają propozycji dalszego zatrudnienia otrzymają 

wypowiedzenia stosunku pracy, bądź przeniesienie na ich wniosek w stan nieczynny na okres 

do 6 miesięcy. Zatrudnienie obsługi technicznej może ulec dalszemu zmniejszeniu – do 1 

etatu. ( obecnie jest 1,50)  

Koszty utrzymania szkoły za rok 2010 wyniosły  573.657zł , w przeliczeniu na jeden oddział- 

95.609zł. Koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł  10.244zł. 

Koszt utrzymania szkoły  z klasami I-III wyniesie  ok. 250.000zl oraz powstaną koszty  

dowozu dzieci do szkoły w Białej  w wysokości  ok.  30.000zł w skali roku.   

Ostateczne zmniejszenie wydatków na utrzymanie szkoły w  Radostyni  wyniesie ok. 98.000           

( licząc subwencję naliczaną dla  gminy według obecnie obowiązujących zasad ). 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków  

„przeciw" nie było  

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt chwały Nr III.30.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie . 

 

 

Ad 4-9/ 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Filii Szkoły 

Podstawowej w Gostomi podporządkowanej Publicznej Szkole Podstawowej  im. J 

Iwaszkiewicza w Białej przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała,  że  



Propozycja zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego  Filii Szkoły Podstawowej w Gostomi 

do   klas I – III podyktowana jest przede wszystkim małą liczbą  uczniów . W bieżącym roku 

szkolnym uczęszcza do niej 37 uczniów w tym: klasa I – 6, klasa II – 9, klasa III-11, klasa IV- 

brak , klasa V- 3, klasa VI- 8.  W następnych latach szkolnych liczba uczniów utrzymywać się 

będzie na podobnym poziomie do obecnego.  Ustawa o systemie oświaty w art. 61 ust.2  

zezwala organowi  stanowi, że szkoły  obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym 

także szkoły filialne  mogą być tworzone w przypadkach uzasadnionych miejscowymi 

warunkami. Szkoła Filialna w Gostomi powstała na mocy uchwały  Nr V/71/07 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji  Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gostomi i przekształcenia w Szkołę Filialna Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej.  W związku z przekształceniem szkoły nie obniżono 

stopnia organizacyjnego, szkoła ta  pozostała  z klasami I-VI.  W roku 2007 uczyło się w niej 

64 uczniów. Obecnie mamy w tej szkole znaczny spadek liczby uczniów i w związku z tym 

proponuję się utworzenie  z dniem  1 września 2011r. klas I-III .   Uczniom klas IV- VI 

zapewnia się kontynuowanie nauki w szkole macierzystej w Białej, do której będą dowożeni 

autobusem szkolnym wraz z fachową opieką.   Obecnie w szkole w Gostomi zatrudnionych 

jest 8 nauczycieli, w tym  6 pełnozatrudnionych i dwóch niepełnozatrudnionych. , w tym 4 

dyplomowanych , 2 mianowanych i dwóch kontraktowych. W związku  ze zmianą 

organizacyjną szkoły   zostanie zachowane  zatrudnienie najwyżej do 3 nauczycieli. Dla 

pozostałych nauczycieli nie będzie możliwości zatrudnienia w szkole macierzystej lub w innej 

placówce na terenie gminy. Nauczyciele, którzy nie otrzymają propozycji dalszego 

zatrudnienia otrzymają wypowiedzenia stosunku pracy, bądź przeniesienie na ich wniosek w 

stan nieczynny na okres do 6 miesięcy. Zatrudnienie obsługi technicznej może ulec dalszemu 

zmniejszeniu – do 1 etatu. ( obecnie jest 1,50) 

Koszty utrzymania szkoły za rok 2010 wynoszą  495.794 zł , w przeliczeniu na jeden oddział  

kwota ok.99.159. Koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł  12.395 zł. 

Koszt utrzymania szkoły  z klasami I-III wyniesie  ok. 250.000zl oraz powstaną koszty  

dowozu dzieci do szkoły w Białej  w wysokości  ok.   11.000 zł . Koszty dowożenia dzieci do 

szkoły w Gostomi – z Czartowic i Nowej Wsi, wyniosą ok. 3.500zł w skali roku.   

Ostateczne zmniejszenie wydatków na utrzymanie szkoły w Gostomi  wyniesie ok. 106 .000zł          

( licząc subwencję naliczaną dla  gminy według obecnie obowiązujących zasad ). 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków  

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr III.31.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-10/ 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Białej ul. Tysiąclecia Nr 16  przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. 



Poinformowała,  że na podstawie art.62 ust.1 ustawy  z dnia 07września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zmianami) organ prowadzący szkoły / 

przedszkola może połączyć je w zespół, z tym że szkoły, które mają wejść w skład zespołu 

muszą być szkołami różnego typu. Utworzenie zespołu następuje według trybu tworzenia 

szkoły, czyli zgodnie z art. 58 ustawy. W świetle tych przepisów utworzenie Zespołu 

wymaga: 

-opinii rad pedagogicznych, które maja zostać połączone, 

- podpisania aktu założycielskiego w formie uchwały organu prowadzącego, 

- nadania statutu utworzonemu Zespołowi – statut nadaje organ prowadzący, 

- opinii właściwego  kuratora oświaty. 

Celem utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej  ul. Tysiąclecia Nr 16 

składającego się z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej ul. Tysiąclecia 16 wraz z Filią 

Szkoły w Gostomi, Radostyni i Śmiczu  oraz  Publicznego Przedszkola w Białej ul. 

Tysiąclecia Nr 16  wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Prężynie, Gostomi. Ligocie Bialskiej 

, Solcu, Śmiczu i Nowej Wsi jest: 

- usprawnienie zarządzania obiektami w których prowadzona jest działalność tych placówek, 

-racjonalne zarządzanie środkami finansowymi oraz  kadrą nauczycielską i obsługi 

technicznej 

-względy ekonomiczne  poprzez zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych oraz  

racjonalne wykorzystanie stanowisk obsługi  administracyjno-technicznej. 

Szkoła  Podstawowa  i Przedszkole w Białej  znajdują się w tym samym budynku przy ul. 

Tysiąclecia 16. Zarządzane są oddzielnie przez  dyrektorów – szkoły i przedszkola. W 

strukturze Szkoły Podstawowej  w Białej jest 13 oddziałów do których  uczęszcza 251 

uczniów oraz trzy szkoły filialne : Filia Szkoły w Gostomi, Radostyni i Śmiczu. Filie mają 

klasy I-III z ogólną liczbą uczniów w roku  szkolnym 2011/2012: w  Gostomi – 21 ,  

Radostyni -20, Śmiczu - 23. Struktura organizacyjna Przedszkola w Białej obejmuje 10  

oddziałów, w tym  4oddziały  w Białej z oddziałem integracyjnym oraz 6 oddziałów 

Zamiejscowych w:  Prężynie, Gostomi. Ligocie Bialskiej, Solcu, Śmiczu i Nowej Wsi. Razem   

Przedszkole liczy  ok. 175 dzieci. W wyniku połączenia placówek w Zespół zostanie 

zlikwidowane stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola. Zespołem będzie zarządzał 

dyrektor wybrany w drodze konkursu w oparciu o te same przepisy prawne, które dotyczą 

wyboru dyrektora szkoły i przedszkola.  Utworzenie Zespołu nie wpłynie na odrębność Rad 

Rodziców i Rad Pedagogicznych. Nauczyciele i  inni pracownicy pozostaną nadal zatrudnieni 

w dotychczasowych placówkach .Koszty, które poniesie gmina w związku z utworzeniem 

Zespołu, to zmiana szyldu szkoły i przedszkola oraz zmiana pieczątek.  W dalszym okresie  

czasu proponowane zmiany zmniejszą koszty bieżące przedszkola  o kwotę dodatku 

funkcyjnego dla dyrektora przedszkola oraz  zniesienie obniżki godzin obowiązkowych dla 

dyrektora przedszkola  ( 4 godz. tygodniowo) , w sumie  zmniejszenie wydatków przedszkola 

wyniesie ok. 13.000 zł w skali  roku.  Biorąc  pod uwagę warunki lokalowo-techniczne i 

organizacyjne  Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Białej, połączenie  tych placówek w 

Zespół  wydaje się jak najbardziej zasadne i przyniesie pozytywne efekty zarówno w sferze 

zarządzania tymi placówkami, jak i w wymiarze ekonomicznym, tj. obniży koszty bieżące 

utrzymania tych placówek. Kwestii zamiaru  przekształcenia szkoły / przedszkola wykonuje 

rada gminy. 



Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" 1 radny 

Projekt uchwały  Nr III.32.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-11/ 

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pogórzu 

przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała,  że  W związku z 

działaniami związanymi z racjonalizacją sieci szkolnej i przedszkolnej   zamierza się  

rozwiązać  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pogórzu  a następnie zlikwidować  z dniem 31 

sierpnia 2011r. -Publiczne Przedszkole w Pogórzu w celu  przekształcenia w Oddział 

Zamiejscowy  Publicznego Przedszkola  w Łączniku oraz likwidację Publicznej Szkoły 

Podstawowej  w Pogórzu i przekształcenie  w Szkołę Filialna z klasami I-III  i Oddziałem 

Przedszkolnym w Brzeźnicy  podległą  Publicznej Szkole Podstawowej  im. Filipa Roboty w 

Łączniku. 

Zgodnie z art. 62 ust.4 , który stanowi, że organ prowadzący zespół szkół może rozwiązać 

zespół i w przypadku rozwiązania zespołu nie stosuje art. 58 ustawy ( w formie aktu 

założycielskiego)  oraz art. 59 ustawy tj. zachowania  terminu likwidacji z  końcem roku 

szkolnego po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole 

publicznej tego samego typu oraz obowiązku powiadomienia co najmniej na 6 miesięcy przed 

likwidacją zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i właściwego kuratora 

oświaty. 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt chwały Nr III.33.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 
 

 

Ad 4-12/ 

 Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Pogórzu i 

przekształcenia w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku przedstawiła 

Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała,  że  Publiczne Przedszkole w Pogórzu 

jest przedszkolem jednoodziałowym,  do którego uczęszczają dzieci z miejscowości Pogórze 

z przysiółkiem Frącki.  W przedszkolu pracuje jeden nauczyciel  oraz kucharko-sprzątaczka. 

Czas pracy przedszkola ustalony jest na 5 godzin dziennie, w ramach którego realizowana jest 

podstawa programowa.   Liczba dzieci w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym wynosi 20 

dzieci a w latach: 2011/2012 – 21, 2012/2013 – 16, 2013/2014 – 14.  Proponowane zmiany 

statusu przedszkola mają  związek z  rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 



Pogórzu, w skład którego wchodzi Publiczne Przedszkole w Pogórzu i Szkoła Podstawowa w 

Pogórzu w celu  przekształceniem szkoły w  Pogórzu w szkołę filialną  przyporządkowaną 

Szkole Podstawowej w Łączniku a następnie utworzenie Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w 

Łączniku  złożonego z : Publicznej  Szkoły Podstawowej w Łączniku wraz z Filią Szkoły w 

Pogórzu Oddziałem Przedszkolnym w Brzeźnicy oraz Publiczne Przedszkole w Łączniku z 

Oddziałem Zamiejscowym w Chrzelicach i Oddziałem Zamiejscowym w  Pogórzu.  

Połączenie  przedszkola w Pogórzu z Przedszkolem w Łączniku  ma na celu na celu 

usprawnienie  organizacji pracy tych placówek ,  a  w szczególności w przypadku 

organizowania  zastępstw za nieobecnego nauczyciela w czasie urlopu,  zwolnienia  

chorobowego , czy innej nieprzewidzianej nieobecności nauczyciela oraz efektywniejsze 

wykorzystanie środków finansowych w obszarze wychowania przedszkolnego i oświaty.  

Publiczne Przedszkole Łączniku, któremu organizacyjnie ma podlegać przedszkole w 

Pogórzu  jest  placówką  3  oddziałową w tym 1 Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach,   

zatrudnia  3 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi technicznej.  Bliska odległość z 

Łącznika do Pogórza – 3 km oraz struktura organizacyjna tych placówek  pozwoli na sprawne 

sprawowanie nadzoru nad placówką zamiejscową. Planowane przekształcenie przedszkola w 

Pogórzu  nie spowoduje żadnych skutków dla wychowanków przedszkola i ich rodziców. 

Rada Rodziców działające w tych placówkach  zachowają swoją odrębność. Nauczyciel  

przedszkola w Pogórzu  będzie członkiem Rady Pedagogicznej  przedszkola w Łączniku.     

Likwidacja przedszkola i przekształcenie w Oddział Zamiejscowy wymaga  pozytywnej 

opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz  powiadomienia rodziców wychowanków 

przedszkola o zamiarze likwidacji jako samodzielnej jednostki organizacyjnej i 

przekształcenia w oddział zamiejscowy w terminie 6 miesięcy przed likwidacją i 

przekształceniem.   

Stosownie do art.5c ust.1 ustawy o systemie oświaty uprawnienia w sprawie wyrażania 

zamiaru likwidacji/przekształcenia  przedszkola posiada  organ stanowiący j,s.t. - rada gminy.  

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie  niniejszej uchwały 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr III.34.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie.\\ 

 

 

Ad 4-13/ 

 Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Pogórzu i przekształcenia w szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty 

w Łączniku przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała,  że  Ustawa o 

systemie oświaty w ar t. 59 ust.1 zezwala organowi prowadzącemu na przekształcenie szkoły 

będącej jednostką samodzielną w filię podporządkowaną organizacyjnie innej szkole, zaś 

art.61 ust.2 ustawy stanowi, że szkoły  obejmujące część klas szkoły podstawowej, w tym 



także szkoły filialne  mogą być tworzone w przypadkach uzasadnionych miejscowymi 

warunkami. Propozycja przekształcenia  Szkoły Podstawowej w Pogórzu w Szkołę Filialną, 

podległą organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej  im. Filipa Roboty w Łączniku 

uzasadniona jest przede wszystkim warunkami demograficznymi i  małą  liczbą uczniów w  

szkołach. Obwód Szkoły Podstawowej w Pogórzu  stanowią   miejscowości : Pogórze, 

Brzeźnica i  Górka Prudnicka.  Struktura organizacyjna szkoły obejmuje   klasy I-VI oraz 

Oddział Przedszkolny w Brzeźnicy do którego uczęszczają dzieci 6 letnie i poniżej 6 lat z 

Brzeźnicy i Górki Prudnickiej. Uczniowie z Brzeźnicy i Górki Prudnickiej dowożeni są do 

szkoły w Pogórzu autobusem szkolnym.  Liczba uczniów szkole w bieżącym  roku szkolnym  

2010/2011  wynosi: klasa I -10, klasa II- 10, klasa III - 14, Klasa IV-7 , klasa V- 9, Klasa VI -

7 . Razem do szkoły uczęszcza 57 dzieci.  Utworzonych jest 6 oddziałów a średnia liczba 

dzieci przypadających na oddział wynosi -  7,7 .   W szkole zatrudnionych jest 10  

nauczycieli, w tym 8 pełnozatrudnionych i 2 w niepełnym wymiarze oraz jeden nauczyciel w 

oddziale przedszkolnym.  Na jednego nauczyciela przypada  5,7 uczniów.  W obsłudze 

zatrudnionych jest 4,75 etatu, w tym 1,50 sezonowo- palacze c.o. 

W następnych latach szkolnych liczba dzieci wyniesie: 2011/12-ogółem – 60, w tym kl.I—10, 

II-10 , III—10. IV-14, V-7, VI – 9; 

2011/2012 – ogółem  –72, w tym kl. I- 21 ( 2 roczniki-  r.2005- 7 latki i r.2006 – 6 latki ), kl.II 

– 10, kl.II-10 , kl.IV-10, kl.V—14, kl.VI- 7; 

2013/2014- ogółem 73, w tym: kl.I- 8, II-21, III-10, IV-10, V-10, VI-14, 

2014/2015- ogółem- 68, w tym kl.I-9, kl.II – 8, kl.III- 21, kl.IV-10, kl.V- 10, kl.VI- 10 

20015/2016 - ogółem  - 66, w tym kl. I- 8, kl.II – 9,  kl.III- 8, kl.IV- 21, kl.V – 10, kl. VI- 10, 

2016/2017- ogółem –  56 w tym: kl.I-0 , kl.II-8, kl.III-9, kl.IV – 8, kl. V- 21, kl.VI- 10 

Do oddziału Przedszkolnego  w Brzeźnicy uczęszcza  13, dzieci w tym. 6 - 6 latków.     

 Koszty utrzymania  szkoły  wynoszą  za rok 2010  685.784 zł  plus    84.828 zł  Oddział 

Przedszkolny w Brzeźnicy .  W kosztach utrzymania szkoły wydatki płacowe stanowią 

92,66% Średni koszt utrzymania 1 ucznia wynosi   12.246 zł. 

Średni koszt utrzymania 1 oddziału szkolnego wynosi  ok. 114,297 zł. 

Po  likwidacji szkoły i przekształceniu jej w szkołę filialną  z klasami I-III,  uczniom 

zlikwidowanych klas  IV-VI zapewnia się kontynuowanie nauki w szkole macierzystej tj. 

Publicznej Szkole Podstawowej w Łączniku, do której uczniowie dowożeni będą  autobusem 

szkolnym wraz z  fachową opieką. Odległość z Pogórza do Łącznika wynosi – 3 km ,z 

Brzeźnicy- 5 km a Górki Prudnickiej- 6,5. i. Skierowanie   uczniów klas IV-VI  do szkoły w 

Łączniku nie pogorszy warunków nauczania . Szkoła w Łączniku ma bardzo dobre warunki 

lokalowe, pełną infrastrukturę  towarzyszącą tj. nowoczesną halę gimnastyczną, świetlicę 

szkolną, stołówkę  szkolną ,  bibliotekę, dwie  pracownie komputerowe. Obecnie do szkoły w 

Łączniku do klas I-VI uczęszcza 108 dzieci,  uczących się w 6 oddziałach. Średnio na jeden 

oddział przypada  18 uczniów. Obwód szkolny stanowią miejscowości: Łącznik. Chrzelice, 

Dębina, Mokra i Ogiernicze.  Uczniowie zamieszkali  poza Łącznikiem dowożeni są 

autobusem szkolnym wraz z opieką.   Szkoła w Łączniku jest przygotowana na  przyjęcie 

uczniów klas IV-VI z miejscowości należących  obecnie do szkoły w Pogórzu, liczba 

uczniów w szkole w Łączniku  w roku szkolnym  2011/2012 wyniesie 131 a w latach 



następnych 2012/13/ - 151  (zakładając, że od września 2012 r. do klasy I-szej wejdą dwa 

roczniki :  6 i 7 latki) ,r.szk.2013/2014- 148, 2014/2015- 138. 2015/2016- 157, 2016/2017- 

152. W roku szkolnym 2011/2012 powstanie dodatkowo 1 oddział  ( razem 7 oddziałów) a 

liczba uczniów w oddziałach wyniesie średnio: 18,7  . W klasach, w których liczba 

przekroczy 25 uczniów, organizowane będzie nauczania z  podziałem  oddziału  na grupy na 

przedmiotach: informatyka , języki  obce i wychowanie fizyczne. Szkoła w Łączniku jest 

przygotowana na większa liczbę  oddziałów i ewentualny podział na grupy na  wyżej 

wymienionych przedmiotach. 

 Liczba uczniów w Szkole Filialnej w klasach I-III wyniesie: r.szk. 2011/2012 – 30,  

2012/2013 – 39 – w tym są  ujęte dwa roczniki w klasie I – 6 i 7 latki, 2013/2014- 37, 

2014/2015 – 36, 2015/2016- 25, 2016/2017 – 26.   Średnia  liczba uczniów na oddział 

wyniesie  - 10 dzieci i w tej  sytuacji niewykluczone jest organizowanie nauczania w klasach 

łączonych. 

Propozycja przekształcenia szkoły   wraz z obniżeniem stopnia organizacyjnego  Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Pogórzu  w Szkołę Filialną z klasami I-III  oraz  włączenie Oddziału 

przedszkolnego w Brzeźnicy do Przedszkola w Łączniku wydaje się zasadna  zarówno ze 

względów społecznych , jak i ekonomicznych Obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły i 

skierowanie uczniów klas IV-VI do szkoły w Łączniku  spowoduje zmniejszenie wydatków 

na utrzymanie  szkół w kwocie ok.  100 tyś. w skali roku. 

W wyniku likwidacji klasy IV-VI   nie wszyscy nauczyciele będą mogli otrzymać propozycję  

dalszej pracy w szkole w Łączniku lub w innej szkole na terenie gminy. I w tej sytuacji 

otrzymają wypowiedzenie  stosunku pracy bądź przeniesienie, na wniosek nauczyciela w stan 

nieczynny na okres  6 miesięcy. 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwała Nr III.35.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad 4-14/ 

 Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 

Łączniku przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria Tomala. Poinformowała,  że  na podstawie 

art.62 ust.1 ustawy  z dnia 07września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 

poz.2572 z późn. zmianami) organ prowadzący szkoły / przedszkola może połączyć je w 

zespół, z tym że szkoły, które mają wejść w skład zespołu muszą być szkołami różnego typu. 

Utworzenie zespołu następuje według trybu tworzenia szkoły, czyli zgodnie z art. 58 ustawy. 

W świetle tych przepisów utworzenie Zespołu wymaga: 

-opinii rad pedagogicznych, które maja zostać połączone,, 

- podpisania aktu założycielskiego w formie uchwały organu prowadzącego, 

- nadania statutu utworzonemu Zespołowi – statut nadaje organ prowadzący, 



- opinii właściwego  kuratora oświaty. 

Celem utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku ul. Fabryczna  4a 

składającego się z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączniku ul. Fabryczna  Nr 4a  wraz z 

Filia Szkoły w Pogórzu Nr 162 oraz   Publicznego Przedszkola w Łączniku ul. Fabryczna 4b  

wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Chrzelicach  , Oddziałem Zamiejscowym w Pogórzu   i 

Oddziałem Zamiejscowym  w Brzeźnicy jest : 

-Usprawnienie zarządzania obiektami w których prowadzona jest działalność tych placówek, 

 - racjonalne zarządzanie kadrą nauczycielską i obsługi technicznej 

 - względy ekonomiczne  poprzez zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych oraz  

racjonalne  

- wykorzystanie stanowisk obsługi  administracyjno-technicznej. 

Szkoła  Podstawowa  i Przedszkole w Łączniku znajdują się w budynkach położonych w 

sąsiedztwie w jednym kompleksie szkolno-przedszkolnym.   Szkoła użytkuje część 

pomieszczeń   w budynku przedszkolnym –parter  na  pomieszczenie klasowe,sala 

gimnastyczna  i  stołówkę szkolną. Podwórko szkolne, plac  zabaw dla dzieci  są wspólnie 

użytkowane przez uczniów i wychowanków przedszkola.    Szkoła Podstawowa   w Łączniku 

łącznie z Filią Szkoły w  Pogórzu liczyć  będzie ok. 160-  170 uczniów a Przedszkole w 

Łączniku  z Oddziałem Zamiejscowym w Chrzelicach , Pogórzu  i Brzeźnicy   ok. 100 

wychowanków. W  wyniku połączenia placówek w Zespół zostanie zlikwidowane stanowisko 

dyrektora szkoły i przedszkola w Łączniku. Zespołem będzie zarządzał dyrektor wybrany w 

drodze konkursu w oparciu o te same przepisy prawne, które dotyczą wyboru dyrektora 

szkoły i przedszkola.  Utworzenie Zespołu nie wpłynie na odrębność Rad Rodziców i Rad 

Pedagogicznych. Nauczyciele i pracownicy pozostaną nadal zatrudnieni w dotychczasowych 

placówkach .Koszty, które poniesie gmina w związku z utworzeniem Zespołu, to zmiana 

szyldu szkoły i przedszkola oraz zmiana pieczątek.  W dalszym okresie  czasu proponowane 

zmiany zmniejszą koszty bieżące przedszkola  o kwotę dodatku funkcyjnego dla dyrektora 

przedszkola oraz  zniesienie obniżki godzin obowiązkowych dla dyrektora przedszkola  ( 4 

godz. tygodniowo) , w sumie  zmniejszenie wydatków przedszkola wyniesie ok. 13.000 zł w 

skali  roku.  Biorą pod uwagę warunki lokalowo-techniczne i organizacyjne  Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola w Łączniku  połączenie wymienionych  placówek w Zespół  

wydaje się jak najbardziej zasadne i przyniesie pozytywne efekty zarówno w sferze 

zarządzania tymi placówkami, jak i w wymiarze ekonomicznym, tj. obniży koszty bieżące 

utrzymania tych placówek. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

 

Projekt uchwały Nr III.36.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

 

 



Ad 4-15/ 

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę 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 Kludia Kopczyk. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było 

„ wstrzymało się" nie było 

 

Projekt uchwały  Nr III.37.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad4-16/ 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Biała uczestniczących w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

gminę przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera. Poinformował, że na podstawie ustawy z 

dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych 

ustaw ( Dz. U. Nr 163, poz. 1015), która w art. 28 ust. 1 i 2 określa zasady przyznawania oraz 

wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, w 2008 roku została podjęta przez Radę  Miejską  

w Białej uchwała określająca stawkę ekwiwalentu w wysokości 1/175 przeciętnego 

wynagrodzenia za każdą godzinę akcji bądź szkolenia.. Zarząd Miejsko – Gminny ZOSP RP 

w Białej szukając oszczędności w związku z ciężką sytuacją budżetową podjął decyzję o 

zmniejszeniu ekwiwalentu przysługującego strażakom za swoje czynności, co jednocześnie 

ujednolici w/w stawkę we wszystkich gminach powiatu prudnickiego.  

W związku z powyższym przedkłada się powyższy  projekt uchwały.  

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było  

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr III.38.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-17/ 

 Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części przedstawił referent ds. rolnictwa Maria 

Suchy . Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 



Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było  

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr III.39.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-18/ 

 Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg gminnych przedstawił Burmistrz Białej Arnold Hindera . Projekt uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było  

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały Nr III.40.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad 4-19/ 

 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Białej na 2011r. przedstawił Przewodniczący . Projekt uchwały stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było  

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt uchwały  Nr III.41.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie  

 

 

Ad 4-20/ 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu 

płatności należności z tytułu czynszu przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk . 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było  

„ wstrzymało się" nie było 

Projekt chwały  Nr III.42.2011 w w/w sprawie  został zaopiniowany pozytywnie  

 

 



Ad 5/ 

 

Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Białej popierającego stanowisko   Konwentu 

Powiatu Prudnickiego z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie projektowanych zmian 

Wojewódzkiego Planu działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla  

województwa  Opolskiego na lata  2011-2013 przedstawiła Zastępca Burmistrza Maria 

Tomala. Stanowisko stanowi załącznik do protokołu.  

 

Członkowie  nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu. 

Następnie Przewodniczący  odczytał projekt stanowiska  i poddał go pod głosowanie. 

 

 „za" głosowało 3 członków 

„przeciw" nie było  

„ wstrzymało się" nie było 

Stanowisko  w w/w sprawie  zostało  przyjęte. 

 

 

Ad 6 / 

 

Wolne wnioski zgłosili: 

Radny Robert   wnioskował o  interwencję w Zakładzie Energetycznym dotyczącą zbyt 

długo i zbyt szybko  palących się lamp oświetleniowych w Białej. 

- zwrócił uwagę na interwencję mieszkańców ul. Tysiąclecia w Białej, w sprawie 

niewywiezienia  kontenera ze śmieciami w terminie zgłoszenia. 

- zwrócił uwagę na interwencję mieszkańców i kilku radnych  na zbyt wysokie udzielanie ulg 

przy sprzedaży lokali mieszkalnych.  

-wnioskował o rozważenie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Białej dotyczącej udzielania 

ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych uwzględniając inne ulgi przy sprzedaży starej 

substancji mieszkaniowej.  

 

 

Ad 7/  

Przewodniczący Komisji  zamknął posiedzenie Komisji Oświaty…  Rady Miejskiej w 

Białej.   

 

 

 

 

                 Protokołowała                                                              Przewodniczący Komisji  

 

           Gabriela Prokopowicz                                                               Joachim Kosz 

  

 

 

 
 

 


