
Protokół nr 16/2012 

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

Publicznego 

odbytej w dniu 28 listopada    2012 r. 

 

 

  Posiedzenie wspólnej komisji  otworzył Przewodniczący Komisji Oświaty Joachim Kosz ,  

który stwierdziła, że na posiedzeniu  obecni są wszyscy jej członkowie  / skład komisji 5  

osobowy/.    Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitała wszystkich 

zebranych na posiedzeniu  Listy obecności w załączeniu do protokołu.  

 

Porządek obrad obejmował: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Dyskusja nad polityką oświaty w Gminie Biała  

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała , / druk Nr 1/ 

2) 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 2013 rok” , / druk Nr 2/ 

3) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2013r. , / druk 

Nr 3/ 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Biała na lata 2012-2027, / druk Nr 4 zostanie przekazany na posiedzeniu komisji / 

5) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok, / druk Nr 5 zostanie przekazany 

na posiedzeniu komisji / 

6) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów 

Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku,        

/ druk Nr 6 zostanie przekazany na posiedzeniu komisji / 

7) zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2012r. , / druk Nr 7 / 

8) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniu 

prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości , / druk Nr8/ 

9) przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” , / druk Nr 9 / 

6. Wizytacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Białej / temat wynikający z ramowego 

planu pracy komisji Oświaty....Po zakończeniu posiedzenia komisji wyjazd do w/w 

placówki/   

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 3/  

 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 8 listopada został przyjęty bez uwag i 

zapytań.  

 

Ad 4/  
 Dyskusja nad polityką oświaty w Gminie Biała. Na posiedzenie komisji zostali zaproszenie 

Dyrektorzy zespołów szkół – Wojciech Szukalski , Lesław Czerniak i Janusz Siano , Dyrektor BOSS 

Agnieszka Marszałek oraz Podinspektor ds. oświaty i spraw socjalnych Jadwiga Małota.  

 

Przewodniczący Komisji Joachim Kosz poinformował, że spotkanie to wynika z złożonego  przez niego 

wniosku dotyczącego zmniejszenia wydatków na oświatę z budżetu gminy Biała.  

Zwrócił się z pytaniem czy można zmniejszyć wydatki na oświatę z budżetu gminy nie tylko poprzez 

politykę kadrową.  

 

Następnie każdy z dyrektorów szkół i dyrektor BOSS   przedstawił swoją politykę oświatową.  

Po przedstawieniu i przeanalizowaniu sytuacji oświaty w gminie Biała stwierdzono,  że struktura działania 

placówek oświatowych jest prawidłowa, a na przełomie 2-3 lat rozwiąże się polityka kadrowa , na co jest 

potrzeba czasu.  

 

Przewodniczący Komisji  Joachim Kosz  stwierdził, że na przełomie miesiąca czerwca – lipca należy znów 

przeanalizować politykę oświaty i podjęte w tym kierunku działania.  

 

Członek Komisji Robert Roden stwierdził, że należy dyrektorzy szkól powinni podjąć wszelkie działania 

aby utrzymać w swoich placówkach dzieci  z orzeczeniem niepełnosprawności. 

 

Ad 5-1/ 

 Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Biała  przedstawiła Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi Izabella Ossowska.  
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.  

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 5 członków 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany 

pozytywnie  
 

 

Ad 5-2/ 

 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 2013 rok” . przedstawiła Podinspektor ds. 

współpracy z organiazacjami pozarządowy Maria Dryszcz. 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 5 członków 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 



Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany 

pozytywnie  

 

 

Ad 5-3/ 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2013r.  

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 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 5 członków 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany 

pozytywnie  

 

Ad 5-4/ 
 

 Projekt uchwały  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 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 5 członków 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany 

pozytywnie  
 

Ad 5-5/ 

 Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok,  przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia 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 5 członków 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany 

pozytywnie  
 

Ad 5-6/ 

 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 

zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo 

Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku, 

przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 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 5 członków  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany 

pozytywnie  

 

Ad 5-7/ 

 Projekt uchwały o  zmianie   uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla 

Gminy Biała na 2012r.  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 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 5 członków 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany 

pozytywnie  

 

Ad 5-8/ 

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała 

w postępowaniu prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  przedstawiła 

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Dorota Małek . 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 5 członków 

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany 

pozytywnie  
 

Ad 5-9/ 

    Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy 

Biała”  

Członkowie nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                        
 

Następnie Przewodniczący  odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 5 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały  w w/w  sprawie  został zaopiniowany 

pozytywnie  

 

 

 

 



Ad 6/ 
 

  Wizytacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Białej / temat wynikający z ramowego 

planu pracy komisji Oświaty.... Członkowie komisji udali się na wyjazdowe posiedzenie komisji 

do w/w placówki .  

W wyniku tegoż posiedzenia stwierdzono brak inwentaryzacji budowlanej budynków co 

uniemożliwia prawidłowe wykonanie regulaminu instrukcji przeciwpożarowej .  

Komisja wypracowała następujący wniosek – priorytetowe wykonanie przedmiotowej 

inwentaryzacji poprzez organ prowadzący , ponieważ stanowi ona istotny element bezpieczeństwa 

dzieci uczęszczających do zespołu. 

 

 

Ad 7/ 

 

Wolnych  wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 8/ 

 

Przewodniczący zamknął   posiedzenie  Komisji  Oświaty.... Rady Miejskiej w Białej.   

 

 

 

                 Protokołowała                                                    Przewodniczący Komisji  Oświaty   

 

           Gabriela Prokopowicz                                                        Joachim Kosz 

 
 

 

 


