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Protokół nr 24/2017 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 6 listopada 2017 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań placówek oświatowych za rok 
szkolny 2016/2017. 

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu 
współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r                                       
o działalności pożytku publicznego i    o wolontariacie na 2018 roku. 

3. Omówienie pkt. 8,9,10,11,12 porządku XXXI Sesji Rady Gminy Poczesna. 
4. Sprawy różne 

 
 
Ad. 1 
 
Sprawozdania z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2016/2017 
przedstawiła Kierownik SAPO- Agata Adamus. 
Szczegółowo zostały  omówione wyniki egzaminów klas gimnazjalnych. 
 
Głos zabrali: 
-Przewodnicząca Komisji , Iwona Choła  i  Barbara Wąsińska podkreśliły, że na 
sukces szkoły wpływają następujące czynniki : uczeń , nauczyciel, rodzice. 
 
Na tym dyskusję zakończono 
 
 
Ad. 2 
 
Punkt 19 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 roku, omówiła  
Sekretarz Gminy - Renata Smędzik. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad. 3 
 
Punkt 8 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w 
Poczesnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Poczesnej, 
przedstawiła Kierownik SAPO- Agata Adamus. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
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Punkt 9 porządku Sesji tj. projekt w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w 
Hucie Starej B w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Hucie 
Starej B., przedstawiła Kierownik SAPO- Agata Adamus. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 10 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nieradzie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Nieradzie, przedstawiła Kierownik SAPO- Agata Adamus. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 
Punkt 11 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słowiku w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Słowiku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słowiku w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku, przedstawiła Kierownik SAPO- Agata Adamus. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 
Punkt 12 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we 
Wrzosowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej, 
przedstawiła Kierownik SAPO- Agata Adamus. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad. 4 
 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
 
-Wójt gminy poinformował Komisję , że na sesji wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie 
do porządku obrad następujących punktów: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  aktu założycielskiego Przedszkola 
Publicznego w Poczesnej 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  aktu założycielskiego Przedszkola 
Publicznego w Słowiku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  aktu założycielskiego Przedszkola 
Publicznego we Wrzosowej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  aktu założycielskiego Przedszkola 
Publicznego w Hucie Starej B. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  aktu założycielskiego Przedszkola 
Publicznego w Hucie Starej A. 

 
 
Na tym dyskusję zakończono 
 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                                                                                                                                                                       
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                                                                                      Przewodnicząca 
                                                                   Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
     
Protokół sporządziła:                                                           Iwona Choła                                           
  
Wioletta Przybylska 
                   


