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Protokół nr 21/2017 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 18 kwietnia 2017 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 

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

za rok 2016. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GCKIiR za rok 2016. 

Analiza planu pracy GCKIiR na rok 2017. 

Ocena działalności świetlic środowiskowych z terenu gminy Poczesna. 

2. Omówienie materiałów na XXVI Sesję Rady Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 

w Poczesnej oraz plan pracy na rok 2017 omówił Główny księgowy, Marcin Huras. 

 

Głos zabierali: 

 

- Zastępca Wójta  - Pan Andrzej Lech, przedłożył propozycję, aby Pani Dyrektor 

GCKIiR w uzgodnieniu z innymi podmiotami sporządziła roczny kalendarz imprez  

i uroczystości gminnych. Nadmienił, że inne gminy mają takie kalendarze i u nas 

również byłoby to ułatwieniem dla wszystkich i wykluczałoby kolizję niektórych 

wydarzeń gminnych. 

Komisja przychyla się do ww. propozycji i przedkłada ją jako wniosek z komisji do 
Pana Wójta. 
 
Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej przedstawił Główny księgowy, Marcin Huras. 
 
Głos zabierali: 
 
- Iwona Choła zwróciła uwagę w różnicy w zużyciu energii za gaz i prąd pomiędzy 

rokiem 2015 a 2016. 

Pani Przewodnicząca komisji podziękowała za pracę w minionym roku i podkreśliła, 

że jest ona bardzo widoczna. Pogratulowała kreatywności, różnorodności działań, 

które cieszyły się dużym powodzeniem, ponieważ skierowane były do różnej grupy 

wiekowej. 

 

- Marian Kołodziej uwrażliwił zebranych, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia 

środków finansowych na remont sali widowiskowej oraz pomieszczeń znajdujących 

się w budynku strażnicy we Wrzosowej, które przeznaczone są min. na działalność 

Zespołu Folklorystycznego Wrzosowianie. 
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 

finansowe Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 
 

Ad. 2 
 
Głosu nikt nie zabrał. 

 

Ad.3 

Głos zabierali: 

 

- Marek Morzyk – Prezes Stowarzyszenia Ziemi Pocześniańskiej- przedstawił komisji 

w imieniu swoim i Śląskiego Oficera Rowerowego, projekt rowerowy Velo Silesia. 

Jego celem jest stworzenie na bazie nieczynnych szlaków, wojewódzkiej sieci tras 

rowerowych o wysokim standardzie. Niektóre samorządy w województwie podjęły już 

lokalnie tego typu działania, dlatego my również chcemy wpisać się do programu  

i pozyskać środki na to przedsięwzięcie. Dużo osób deklaruje chęć jazdy rowerem 

warunkując to jednak powstaniem dobrej infrastruktury rowerowej. Dlatego naszym 

celem powinno być stworzenie spójnej sieci dróg rowerowych o wysokim 

standardzie. Możliwość taką dają nieczynne, stare szlaki, które stosunkowo niskim 

kosztem można dostosować do potrzeb ruchu rowerowego i w ten sposób stworzyć 

sieć tras rowerowych pełniącą funkcję komunikacyjno-rekreacyjną, będącą 

równocześnie ważnym elementem promocji Śląskiego.  

Ze wstępnych analiz wynika, że na terenie województwa mamy ponad 300 

kilometrów nieczynnych szlaków kolejowych, będących własnością różnych 

podmiotów, od skarbu państwa poprzez gminy do firm i właścicieli prywatnych. 

Ponieważ jednak do tej pory nie powstała żadna spójna koncepcja ich wykorzystania, 

trasy te często leżą odłogiem, a infrastruktura taka jak mosty i wiadukty niszczeje i 

jest dewastowana. Zaznaczył, iż oczekiwane są sugestie i uwagi co do realizacji tego 

przedsięwzięcia. 

Podkreślił również, że projekt na tym etapie ma charakter otwarty i wszelkie sugestie 

dotyczące przebiegu przyszłych tras rowerowych będą szczegółowo rozpatrzone.  

Stąd prośba do gminy o wsparcie naszych działań i włączenie się do projektu  

VELO SILESIA. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.  

 

- Iwona Choła – podziękował za zaznajomienie z projektem Velo Silesia i przekazała 

100 % rekomendacje ze strony Komisji Oświaty. Zaprosiła również Pana Prezesa na 

przyszłe posiedzenia komisji. 

Pani Przewodnicząca odczytała pismo, które wpłynęło do Komisji od Wójta Gminy, 

który przekazuje w załączeniu kserokopie pisma z kancelarii Adwokackiej – Adwokat 

Tomasz Bieda w sprawie funkcjonowania kortów tenisowych w m. Słowik. Pan Wójt 

Prosi o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
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Po zapoznaniu z pismem (wnioskiem o podjęcie rozmów w sprawie) Komisja 

pozytywnie opiniuje proponowane zabezpieczenie kortu tenisowego i podwyższenie 

siatki odgradzającej kort od strony nieruchomości Państwa Gurbała. Natomiast czas 

otwarcia powinien być uregulowany przepisami prawnymi dotyczącymi 

funkcjonowania tego typu obiektów sportowych. 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                                                                                            

          

                    Przewodnicząca  

  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

    Protokół sporządziła:                                                           Iwona Choła                                           

       Joanna Ociepa 

 


