
Protokół nr 21/2013 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,  

Spraw Socjalnych i  Porządku Publicznego 

odbytej  w dniu  24 czerwca   2013 r. 

 

 

 

  Posiedzenie  komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i  

Porządku Publicznego otworzył Przewodniczący Komisji    Joachim Kosz,   który stwierdziła, 

że w posiedzeniu  uczestniczy  4 jej członków . Nieobecny usprawiedliwiony Leonard Peszel. 

. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na 

posiedzeniu tj. Dyrektorów placówek oświatowych – Janusza Siano Lesława Czerniak i 

Wojciecha Szukalskiego,  Dyrektora BOSS Agnieszkę Marszałek  i pracownika ds. 

oświatowych Jadwigę Małota, Burmistrz Białej Arnold Hindera i Skarbnik Gminy Klaudia 

Kopczyk. 

 

Porządek obrad obejmował: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Informacja na temat podjętych działań mających na celu zmniejszenie kosztów w 

oświacie.    

4. Wolne wnioski 

5. Zakończenie.                                               

 

                                                                                                                  

Ad 2/ 

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian. 

 

Ad 3/ 

 Przewodniczący komisji Joachim Kosz poinformował, że zgodnie z ramowym 

planem pracy komisji oświaty zostało zwołane posiedzenie komisji na którym zostaną 

przedstawione informacje  o podjętych działań mających na celu zmniejszenie kosztów w 

oświacie. Zaproponował, aby  osoby zaproszone na posiedzenie tj. dyrektorzy 

poszczególnych placówek oświatowych oraz osoby merytoryczne  przedstawili w/w  

informację . Informacje te stanowią załączniki do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Joachim Kosz zwrócił się z pytaniem – jak się kształtuje liczba 

dzieci na rok szkolny 2013/2014 

 

Dyrektorzy odpowiadając stwierdzili , że w szkołach podstawowych liczba dzieci 

utrzymywać się będzie na poziomie roku obecnego. Natomiast w  Gimnazjum w Białej liczba 

dzieci się zmniejszy , zostanie jeden oddział zlikwidowany. 

  

Przewodniczący Komisji Joachim Kosz zwrócił się z pytaniem czy w szkołach jest 

realizowany język niemiecki jako język ojczysty.  

Dyrektorzy jednoznacznie stwierdzili , że język niemiecki jako język ojczysty jest 

realizowany w szkołach na tym samym poziomie jak w latach poprzednich. 

 

 



Członek Komisji Robert Roden – czy szkoły w gminie Biała są przygotowane na przyjęcie    

6 – latków 

Dyrektorzy również jednoznacznie stwierdzili , że szkoły są gotowe na przyjęcie tych 

uczniów.  

 

Członek Komisji Robert Roden zwrócił się z zapytaniem co będzie z budynkiem po 

przedszkolu w Gostomi oraz w Nowej Wsi Prudnickiej? 

 

Dyrektor ZSP w Białej Lesław Czerniak poinformował, że na budynek w Gostomii  zostało 

złożone wypowiedzenie do Urzędu Miejskiego. W obu budynkach tj. W Nowej Wsi 

Prudnickiej jak i Gostomii planowane są mieszkania komunalne.  

 

Członek Komisji Robert Roden prosił o wyjaśnienie sprawy przeniesienia Gimnazjum w 

Łączniku do budynku Szkoły Podstawowej ? 

 

Dyrektor ZSP w Łączniku Janusz Siano poinformował, że na obecną chwilę nie ma takiej 

możliwości , brak pomieszczeń klasowych. Zamiar połączenia obu szkół wymaga dużej 

adaptacji . 

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera poinformował, że faktycznie pomysł połączenia obu szkół 

był, ale na obecną chwilę odstąpiono od niego.  

 

Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad 4/  

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad  5/ 

 

Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji. Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

 

Protokołowała                                                              Przewodniczący Komisji  

 

Gabriela Prokopowicz                                                             Joachim Kosz 

 

 

 

 

 

 

 

 


