
Protokół nr  5/2015 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Rady Gminy Poczesna z dnia 25 marca 2015 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Analiza i ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w 2014 roku oraz 

analiza planu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2015.  

(punkt 8 i 9 z porządku obrad VII Sesji Rady Gminy) 

2. Analiza i ocena działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 

za rok 2014 oraz analiza planu pracy GCKIiR na rok 2015. 

          (punkt 10 i 11 z porządku obrad VII Sesji Rady Gminy) 
3. 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. 

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania  

z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Hucie Starej B. 

5. Sprawy różne. 

 

Ad. 1  

Sprawozdanie z działalności  Gminnej Biblioteki Publicznej  w Poczesnej omówiła 

Dyrektor Jolanta Szczepanik. 

Dyrektor podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy za zrozumienie i poprosiła 

 o wykonanie remontu pomieszczeń  biblioteki we Wrzosowej oraz dodatkowe 

 ½ etatu do Centrali. 

 

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej przedstawił 

Główny księgowy, Marcin Huras. 

Podczas omawiania Główny księgowy poinformował o zmianie załączników do 

uchwały  t.j. Rachunku zysków i strat oraz Bilansu . 

 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła odczytała pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej, w którym bardzo 

pozytywnie oceniona została praca Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej,  

a także w imieniu Komisji podziękowała za pracę i ciągły rozwój Biblioteki. 

 

- Lidia Kaźmierczak podziękowała za nadążanie za nowościami i dostarczanie 

czytelnikom najlepszych książek.  

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 



Ad.2  

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 

 w Poczesnej oraz plan pracy na rok 2015 omówiła Dyrektor Anita Imiołek. 

Dyrektor, podczas omawiania zwróciła uwagę na konieczność wykonania remontu 

basenu w Hucie Starej B.  

 

Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 

 w Poczesnej przedstawił Główny księgowy, Marcin Huras. 

 

Głos zabierali: 

- Lidia Kaźmierczak poprosiła, aby w przyszłości sprawozdanie robione było bardziej 

czytelnie z podziałem na poszczególne imprezy oraz poprosiła o zorganizowanie 

zewnętrznego festynu przy świetlicy w Nowej Wsi. 

 

- Wójt gminy odpowiedział, że w budżecie gminy  planowane są dwie duże imprezy: 

Dożynki i Dni Gminy Poczesna. Po konsultacjach z Radą odstąpiono od 

finansowania lokalnych festynów, dlatego też taki festyn może być zorganizowany, 

ale nie ze środków pochodzących z budżetu gminy. 

 

- Iwona Choła przedstawiła wnioski z objazdowego posiedzenia Komisji i poprosiła 

 o administratora w świetlicy w Korwinowie. 

 Podziękowała za pracę i podkreśliła, że jest ona bardzo widoczna. 

 

- Waldemar Kucia zwrócił uwagę na potrzebę funkcjonowania świetlic na terenie 

gminy,  ponieważ dla wielu dzieci jest to miejsce gdzie odrabiają lekcję. 

 

- Eulalia Błaszak podkreśliła, że za każdym razem, kiedy przychodzi do GCKIiR 

zawsze otrzymuje wsparcie i pomoc. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad.3 

Wnioski zgłaszane przez placówki oświatowe, kluby sportowe i inne instytucje 

podległe Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Ad.4 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk 

sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Hucie Starej B omówiła Sekretarz gminy, 

Renata Smędzik. 

 

Głos zabierali: 

- Waldemar Kucia zapytał do kogo grupy zorganizowane muszą się zgłaszać  



w sprawie wejścia na boisko. 

 

- Sekretarz gminy odpowiedziała, że do Dyrektora Zespołu Szkól w Hucie Starej B. 

 

- Waldemar Kucia – a jeśli ktoś chce wejść indywidualnie i nie ma w tym czasie 

administratora? 

 

- Wójt gminy odpowiedział, że boisko jest cały czas otwarte i jeżeli nie odbywają się 

w danej chwili, zgłoszone wcześniej,  zajęcia to każdy może wejść i bezpłatnie  

z niego korzystać. 

 

Ad.5 

W tym punkcie głosu nikt nie zabrał. 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                                                                                            

          

                    Przewodnicząca  

  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

    Protokół sporządziła:                                                           Iwona Choła                                           

     Magdalena Caban 

 


