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Protokół nr 19/2017 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 7 luty 2017 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 XXIV Sesję Rady Gminy Poczesna. 

5. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
 
Plan zajęć przygotowany na okres ferii zimowych przez GCKIiR w Poczesnej 

omówiła Dyrektor Anita Imiołek. Podkreśliła, iż: 

- podczas ferii każdego dnia na ternie gminy działały świetlice środowiskowe, 

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta grała koncerty w wielu Parafiach na terenie powiatu, 

- sprawowano pieczę nad finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- odbył się spektakl Katarzyny Kasperkiewicz pt. „Pułapka”, 

- organizowano dla dzieci wyjazdy do kina i na lodowisko, 

- odbył się turniej „Białego misia”  w tenisie stołowym i warcabach w Słowiku. 

 
Głos zabierali: 
 
- Iwona Choła  wyraziła zadowolenie z faktu, że zajęcia odbywały się bez zmian, a 
przygotowany  program był bardzo atrakcyjny i każdy mieszkaniec znalazł 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” przedstawił Piotr Drwal. 

4. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” przedstawił Jarosław 

Ociepa. 
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5. Działalność  Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” 

przedstawiła Barbara Wąsińska. 

6. Działalność Klubu Sportowego „GROM” przedstawił Patryk Kozłowski. 

7. Działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  Huta Stara przedstawił Łukasz 

Wlazło. 

8. Informację o wykorzystaniu Hali sportowej przedstawił Dyrektor gimnazjum 

Paweł  Wiśniewski. 

9. Działalność Klubu Sportowego Sparta – Taekwondo przedstawił Maciej 

Janowski. 

10. Działalność Ośrodka „MONAR” – sprawozdanie odczytała Pani Iwona Choła. 

 
Głos zabierali: 
 
- Pani Iwona Skorupa, koordynator „Ligi Gimnazjum” w ramach 10-lecia działalności 

szkolnej ligi, złożyła podziękowanie na ręce Pana Wójta od wszystkich nauczycieli, 

trenerów i osób zaangażowanych za minione 10 lat. Zaznaczyła, iż dzięki 

najlepszemu zapleczu sportowemu przy hali sportowej w Poczesnej, uczniowie mogą 

rywalizować nie tylko ze swoją grupą rówieśniczą, ale również z uczniami  

z technikum i liceum. 

 
- Wójt gminy także złożył podziękowanie i gratulacje na ręce koordynatorów szkolnej 

ligi podstawówek i gimnazjum, 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. 

 
- Pan Wlazło po przedstawieniu sprawozdania z działalności klubu Olimpia, 

poinformował o tegorocznych obchodach z okazji Jubileuszu 50-lecia klubu, który  

z roku na rok osiąga lepsze wyniki i świetnie się rozwija. 

 
- Pan Marian Kołodziej pogratulował dotychczasowych sukcesów i życzył kolejnych.  
 
- Pan Wójt zaznaczył, że oprócz bieżącej działalności sportowej, klub prowadzi 

przeróżne inicjatywy społeczne oraz akcje charytatywne poprzez organizowanie 

turniejów i zawodów sportowych. 

- Pan Leszek Kownacki przypomniał o imprezie sportowo –charytatywnej ,,Biegniemy 

i maszerujemy dla Nikoli i Franka’’, która odbyła się 23 października 2016r.  

w Słowiku. Na starcie stanęło prawie 170 osób, by wziąć udział w Mistrzostwach 

Powiatu Częstochowskiego w Nordic Walking i Biegu na dystansie 5km. Zebraną 

kwotę przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Franka Szewczyka – 

wychowanka przedszkola we Wrzosowej i rehabilitację Nikoli Markowskiej – 

uczennicy ZSP w Słowiku. 
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- Pan Marian Kołodziej stwierdził, że we Wrzosowej nie ma boiska wielofunkcyjnego. 
 
- Pan Wójt zaznaczył , że obecnie w Poczesnej jest boisko wielofunkcyjne  

z którego korzystają dzieci i młodzież z terenu całej gminy. 

Zwrócił uwagę, że nie ma możliwości, aby w każdej miejscowości było boisko 

specjalistyczne. W poszczególnych miejscowościach jest rozwijana inna dyscyplina 

sportu, a młodzież ma możliwość przemieszczania się i korzystania  

z całego zaplecza sportowego jakie oferuje gmina.  

 
- Pan Patryk Kozłowski przedstawiciel GKS „GROM”, podziękował za każde wsparcie 

i życzliwość ze strony Wójta Gminy. Zaznaczył, że dzięki gminie klub może prężnie 

działać, szczególnie, że zainteresowanie piłką nożną wzrasta, a na meczach jest 

duża frekwencja. Zaznaczył jednak, że klub nie posiada obiektu do rozgrywek 

sportowych, a zimą korzystają z hali sportowej w Poczesnej. 

- Pan Wójt poinformował, że w 2017r. planowana jest budowa w m. Zawodzie przy  

ul. Kolejowej, budynku kubaturowego z którego również będzie mógł korzystać klub.  

Niestety nie uzyskaliśmy funduszy z unii na ten cel, ponieważ płyta boiska może być 

przeznaczona jedynie na rekreacje i kulturę nie zaś na sport.  

- Iwona Choła podziękowała wszystkim za kreatywność, zapał, pasję, oraz za to, że 

rozsławiane jest imię gminy na arenie ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej. 

Życzyła wszystkim dalszych sukcesów i wytrwałości. Podkreśliła, że na terenie gminy 

nie można się nudzić, ponieważ sport stoi wysoko w gminie tak jak kultura. 

Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad. 3 
                    

Wnioski zgłaszane przez placówki oświatowe, kluby sportowe i inne instytucje 

podległe Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 

 

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Ad.4 

Punkt 6,7,8 i 9 porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy, przedstawiła kierownik 

SAPO, Pani Grażyna Rakowska.tj.:  

- projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna  do 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,  
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- projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna. 

 

 
- projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane 

przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna. 

 
- projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna. 

 
Głosu nikt nie zabrał. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                                                                                            

          

                    Przewodnicząca  

  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

    Protokół sporządziła:                                                           Iwona Choła                                           

       Joanna Ociepa 

 


