
Protokół nr  2/2014 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2014 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Analiza i zaopiniowanie budżetu przydzielonego jednostkom podległym Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2015 rok. 

2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2015 rok. 

3. Sprawy różne. 

Ad. 1  

Projekt przygotowanego budżetu dla Gminnego Centrum Kultury, Informacji  

i Rekreacji  omówiła Dyrektor Anita Imiołek. 

Dyrektor, podczas omawiania zwróciła uwagę na duże koszty związane  

z funkcjonowaniem basenu w Hucie Starej B i poprosiła o to, by nie zmniejszać 

budżetu w stosunku do roku poprzedniego, lecz utrzymać go na tym samym 

poziomie.  

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Projekt przygotowanego budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej  omówiła Dyrektor 

Jolanta Szczepanik. 

Dyrektor poinformowała o konieczności remontu biblioteki we Wrzosowej. 

Podziękowała za zaplanowane w budżecie środki i podkreśliła, że jeżeli nie będzie 

podwyżek mediów to przydzielony budżet jest wystarczający. 

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Projekt przygotowanego budżetu dla Samorządowej Administracji Placówek 

Oświatowych omówiła główna księgowa Aleksandra Rak. 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła zapytała czy przyznana kwota w wysokości 50 000,00 zł na 6-cio latki 

uzależniona była od liczby dzieci, czy też każda szkoła otrzymała taką samą kwotę. 

- Aleksandra Rak odpowiedziała, że wszystkie placówki otrzymały taką samą kwotę. 

- Iwona Choła zapytała czy dużo dzieci niepełnosprawnych  korzysta ze zwrotu za 

dowóz do placówek oświatowych. 

- Aleksandra Rak - 16 dzieci 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu przydzielonego jednostkom podległym Komisji na 2014 rok. 

 



 

Ad.2  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawiła projekt 

Planu pracy Komisji na 2015 rok.  

Ujęto w nim następujące zagadnienia: 

1. Analiza i ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu  

i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych w 2014r. 

2. Analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych na okres ferii zimowych przez 

GCKIiR. 

3. Analiza i ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w 2014r. 

    Analiza planu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2015. 

4. Analiza i ocena działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji za   

rok 2014. 

Analiza planu pracy GCKIiR na rok 2015.  

Ocena działalności świetlic środowiskowych z terenu gminy Poczesna. 

5. Analiza i ocena wniosków zgłaszanych przez placówki oświatowe, kluby sportowe i 

inne instytucje podległe Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

6. Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Poczesna. 

7. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki 

oświatowe na rok szkolny 2015/2016. 

8. Analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych przez GCKIiR na okres wakacji. 

9. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2015/2016. 

10. Analiza wydatkowania budżetu przydzielonego  

 placówkom podległym Komisji oraz ocena realizacji zadań ujętych 

 w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za  

I półrocze 2015r. 

11. Analiza działań podejmowanych przez jednostki podległe Komisji  

w zakresie złożonych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2014 

 i w I półroczu 2015. 

12. Analiza i ocena budżetu przydzielonego jednostkom podległym KOKSiR 

  na rok 2016. 

13. Organizowanie wyjazdowych posiedzeń do placówek i instytucji podległych 

Komisji. 

14. Uczestnictwo w spotkaniach i imprezach szkolnych, kulturalnych  

i sportowych organizowanych przez instytucje podległe Komisji. 

15. Udzielanie odpowiedzi na pisma spływające z placówek podległych Komisji. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy na 2015 rok. 

 

 



Ad.3 

- Wójt gminy poinformował, że na sesji wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie do 

porządku dwóch projektów uchwał tj.: w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/14 z dnia  

11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 

2015 rok oraz w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku  

w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok. Wójt poinformował, że 

wykreślone zostały zapisy w § 2 ww. uchwał dotyczące samochodów ciężarowych 

 o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton stanowiących 

mienie gminy Poczesna oraz zapisy dotyczące bezpieczeństwa publicznego, ładu 

 i porządku. Podkreślił, że stawki podatku nie ulegną zmianie. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                                                                                            

          

                    Przewodnicząca  

  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

    Protokół sporządziła:                                                           Iwona Choła                                           

     Magdalena Caban 

 


