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Protokół nr 23/2017 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 12 września 2017 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2017/2018.  

2. Analiza wydatkowania budżetu przydzielonego placówkom podległym Komisji 
oraz ocena realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017r. 

3. Analiza działań podejmowanych przez jednostki podległe Komisji w zakresie 
złożonych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych w roku  2016 i w               
I półroczu 2017. 

4. Omówienie punktów 5,6,7 porządku XXX Sesji Rady Gminy. 
5. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
Przewodnicząca Komisji, Iwona Choła poprosiła Panią Agatę Adamus –  
p.o. Kierownia SAPO o przedstawienie informacji dotyczących przygotowania 
placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. 
 
-Agata Adamus poinformowała, że wszystkie szkoły zostały przygotowane do 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 oraz, że  wszystkie aneksy po 
wprowadzeniu zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty w 
Katowicach. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Informacja została przyjęta przez Komisję do wiadomości. 
 
Ad. 2 
 
Analizę wydatkowania budżetu przydzielonego placówkom podległym Komisji oraz 
ocena realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za I półrocze 2017r przedstawiła Sekretarz Gminy – 
Renata Smędzik 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przyjęta przez  Komisję do wiadomości. 
 
Ad.3 
Analizę działań podejmowanych przez jednostki podległe Komisji w zakresie 
złożonych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych w roku  2016 i w               
I półroczu 2017 przedstawili: 



2 

 

Jolanta Szczepanik Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej, 
Iwona Skorupa Dyrektor GCKIi R w Poczesnej , Elżbieta Różycka Kierownik GOPS 
w Poczesnej, Agata Adamus p.o. Kierownika SAPO. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
 
Informacja została przyjęta przez Komisję do wiadomości. 
 
Ad. 4 
 
Punkt 5 porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy w sprawie podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących 
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania omówiła p.o. Kierownika SAPO- 
Agata Adamus 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała, co ze zmianami statutów szkół. 
-Agata Adamus poinformowała, że szkoły same będą zmieniały statuty. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 6 porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy w sprawie podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych 
jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna omówiła p.o. Kierownika SAPO- Agata 
Adamus. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 7 porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy w sprawie podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku Rady Gminy 
Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek 
Oświatowych w Poczesnej omówiła p.o. Kierownika SAPO- Agata Adamus 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
 
Ad. 5 
 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
 
- Przewodnicząca Komisji, Iwona Choła powitała Pana Marka Morzyka – Gminnego 
Oficera Rowerowego i poprosiła o przedstawienie Koncepcji Rozwoju Tras 
Rowerowych w Gminie Poczesna.  
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-Marek Morzyk przedstawił  propozycję polegająca mi. na: 

 wykonanie podjazdu dla rowerów  od ul. Strażackiej do kładki nad DK1, 

 utworzenie łącznika od ul. Hutniczej do Młyńskiej, 

 wyznaczenie i oznakowanie nowych szlaków rowerowych, 

  zwiększenie liczby parkingów dla rowerów. 
 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję Gminnego Oficera Rowerowego ws. 
budowy i wyznaczenia ciągów rowerowych i przygotowania dokumentacji według 
wskazanego wykazu w celu umożliwienia składania aplikacji  o środki zewnętrzne. 
 
- Przewodnicząca Komisji, Iwona Choła odczytała także pisma, które wpłynęły do 
Komisji tj. 
 
-  pismo od Wójta Gminy Poczesna w sprawie Koncepcji Rozwoju Tras Rowerowych 
w Gminie Poczesna.  
-  pismo przekazane przez Wójta Gminy Poczesna dotyczące podziału klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Poczesnej 
 Głos zabierali: 
 
-Marian Kołodziej spytał, czy w innej szkole jest jeszcze 28 uczniów. 
- Agata Adamus poinformowała , że w Szkole Podstawowej w Nieradzie jest 27 
uczniów. 
-Komisja podkreśliła , że na terenie gminy w ubiegłych latach i obecnie funkcjonowały 
klasy 28-30 osobowe i Komisja Oświaty nie wyrażała zgody na ich podział. 
W związku z powyższym również i w tym przypadku nie może być mowy o podziale 
klasy VI. Podział skutkuje obciążeniami finansowymi dla budżetu gminy. 
 Podział klasy VI byłby niesprawiedliwy w stosunku do poprzednich roczników. 
 Wytyczne dotyczące podziału klas nie uległy zmianie od 2010 roku. 
-Komisja oświadczyła, że jeden oddział więcej to dodatkowe koszty. 
 
Komisja jednogłośnie podjęła decyzje o braku konieczności podziału klasy. 
 
-Marian Kołodziej poprosił o naprawę parkietu w sali widowiskowej w budynku 
strażnicy we Wrzosowej 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.        
  

                                                                                                                                      
Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

     
Protokół sporządziła:                              Iwona Choła                                           
  
Wioletta Przybylska 
                    


