
Protokół nr  3/2015 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Rady Gminy Poczesna z dnia 28 stycznia 2015 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na IV Sesję Rady Gminy Poczesna (pkt. 6 porządku 

obrad). 

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

przez GCKIiR w Poczesnej. 

3. Analiza i ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu  

           i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych w 2014r. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad. 1  

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie gminy Poczesna 

omówiła Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Ad.2  

Plan zajęć przygotowany na okres ferii zimowych przez GCKIiR w Poczesnej 

przedstawiła Dyrektor, Anita Imiołek. 

 Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja została przyjęta przez członków Komisji. 

Ad.3 

1. Działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  Huta Stara przedstawił Jarosław 

Wlazło. Podczas wystąpienia Jarosław Wlazło powiedział, że Klub jest dla dobra 

gminy i chciałby być jej wizytówką. W Klubie grają ludzie z terenu całej gminy, łącznie 

ok. 100 osób. Podkreślił także, że Klub nie pobiera opłat za przynależność, ma dobre 

standardy, dobre warunki boiskowe i dobrego trenera.  

Na zakończenie podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za bardzo dobrą współpracę, 

 zakup kosiarki oraz strojów dla dzieci. 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła podziękowała za pracę i duże zaangażowanie, dzięki  któremu klub 

nadal się rozwija. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

 



 

 

2. Działalność  Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” przedstawiła 

Barbara Wąsińska. 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła  zapytała czy jest możliwość przyspieszenia wypłat dotacji dla klubów. 

- Wójt gminy wyjaśnił, że jest to uzależnione od wielu czynników, został ogłoszony 

konkurs i niezwłocznie po rozstrzygnięciu ofert dotacje zostaną wypłacone. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

3. Informację o wykorzystaniu Hali sportowej przedstawił – Dyrektor gimnazjum 

Paweł  Wiśniewski. 

Głos zabierali: 

- Wójt gminy podkreślił,  że jesteśmy jedną z niewielu gmin, która udostępnia Halę 

bezpłatnie wszystkim grupom społecznym i dopłaca do takich rzeczy. 

- Iwona Choła wystąpiła z wnioskiem, aby rozważyć zasadność wprowadzenia opłat 

za korzystanie z Hali sportowej w Poczesnej. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                                                                                            

          

                    Przewodnicząca  

  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

    Protokół sporządziła:                                                           Iwona Choła                                           

     Magdalena Caban 

 


