
Protokół nr 12/2015 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 26 stycznia 2016 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych na okres ferii zimowych 
przez GCKIiR w Poczesnej. 

2. Analiza i ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu  
           i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych w 2016 roku. 

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 2017. 

4. Omówienie materiałów na XVII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
5. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
Plan zajęć przygotowany na okres ferii zimowych przez GCKIiR w Poczesnej 
omówiła Dyrektor Anita Imiołek. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła  wyraziła zadowolenie z faktu, że zajęcia odbywać będą się bez zmian, 
a przygotowany  program jest bardzo atrakcyjny i każdy mieszkaniec znajdzie w nim 
coś dla siebie. 
 
- Wójt gminy podkreślił, że każda grupa wiekowa ma swoje zainteresowania  
i działanie Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji wychodzi temu  
naprzeciw. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 

1. Działalność „Ligi Gimnazjum”  przedstawiła koordynator Iwona Skorupa 
2. Działalność „Ligi Podstawówek” przedstawił koordynator Leszek Kownacki 
3. Działalność PKS „VICTORIA” przedstawiła Alicja Krzyczman 
4. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” przedstawił Jarosław 

Ociepa 
5. Działalność Ośrodka „MONAR” przedstawił Paweł Matusiak 
6. Działalność  Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” 

przedstawiła Barbara Wąsińska. 
7. Działalność Klubu Sportowego „GROM” przedstawił Sylwester Ujma 
8. Działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  Huta Stara przedstawił Jarosław 

Wlazło. 
9. Informację o wykorzystaniu Hali sportowej przedstawił Dyrektor gimnazjum 

Paweł  Wiśniewski. 
 
Głos zabierali: 
- Marian Kołodziej zapytał, dlaczego w „ Sportowej lidze podstawówek” i „Sportowej 
lidze gimnazjum” nie ma konkurencji tenisa ziemnego. 



 
- Leszek Kownacki wyjaśnił, że został zamieniony na badmintona, ponieważ mamy 
nowe kluby w tej dziedzinie. 
 
- Wójt gminy podkreślił, że została pokonana długa droga, aby sport w gminie 
Poczesna był na takim poziomie. Jest to sukces nie tylko Wójta, Rady Gminy ale 
także ludzi, którzy są zaangażowani w to dzieło tj. nauczyciele, trenerzy, rodzice 
 i dzieci. 
 
- Iwona Choła wyraziła zadowolenie z pojawienia się nowej dziedziny sportowej  
w gminie jaką jest sekcja sportu speedrowerowego,  Podziękowała wszystkim za 
pracę, życzyła dalszych sukcesów i podkreśliła, że zachodzi konieczność budowy 
sali gimnastycznej w Słowiku, budowy zaplecza dla KS „OLIMPIA” oraz budowy 
boiska i zaplecza sportowego dla GKS „GROM”. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
  
Ad. 3 
Przewodnicząca, Iwona Choła  odczytała pismo, które wpłynęło do Komisji od Wójta 
gminy Poczesna w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Poczesna  
z prośbą o zgłaszanie uwag do 10 marca 2016 roku. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
 
        

                                                                                                                                      
Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

     
Protokół sporządziła:                              Iwona Choła                                           
  
Magdalena Caban 
                    

 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła  powiedziała, że docierają do niej skargi związane z  przelatywaniem 

piłki z kortu tenisowego na sąsiednią posesję i zachodzi konieczności 

zabezpieczenia tego terenu, by nie zakłócać spokoju. Podkreśliła także, że 

mieszkańcy są zadowoleni z kortu, a gdy była koncepcja jego budowy nikt  nie wnosił 

żadnych uwag.  

 

- Wójt gminy odpowiedział, że podejmie działania, by rozwiązać ten problem. 

 

- Iwona Choła zapytała czym jest spowodowana różnica w wynagrodzeniach 

administratorów w świetlicach. 

 



- Dyrektor GCKIiR, Anita Imołek wyjaśniła, że mają oni różne staże pracy i inne formy 

zatrudnienia. 

 

- Iwona Choła podziękowała za działalność, która służy wszystkim , ponieważ 

mieszkańcy Gminy w każdym wieku mogą skorzystać z różnych form działalności 

Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej omówiła 

Dyrektor Jolanta Szczepanik. 

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej przedstawił 

Główny księgowy, Marcin Huras. 

 

 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła odczytała pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej, w którym praca Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Poczesnej została bardzo pozytywnie oceniona,  

a także w imieniu Komisji podziękowała za pracę i dostosowywanie Biblioteki do 

potrzeb mieszkańców. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2015 roku oraz wnioski zgłaszane przez jednostki podległe Komisji 

do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016 rok przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 

 

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Ad.2 

W tym punkcie głos zabierali: 

- Przewodnicząca Komisji, Iwona Choła przedstawiła odpowiedzi Wójta gminy na 

wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                                                                                            

          

                    Przewodnicząca  

  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

    Protokół sporządziła:                                                           Iwona Choła                                           

     Magdalena Caban 



 


