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Protokół nr 26/2018 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 7 luty 2018 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza i ocena działalności gminy w zakresie upowszechniania sportu  
i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych w 2017 r. 

2. Analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych na okres ferii zimowych przez 
GCKIiR. 

3. Analiza i ocena wniosków zgłaszanych przez placówki oświatowe i inne 
instytucje podległe Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 

4. Omówienie pkt. 9 porządku XXXIII Sesji Rady Gminy Poczesna 
5. Omówienie materiałów na XXXIII Sesję Rady  Gminy Poczesna. 
6. Sprawy różne. 

Ad. 1 
 

1. Działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  Huta Stara B przedstawił Łukasz 
Wlazło, 

2. Działalność Klubu Sportowego „GROM” przedstawił Adrian Żak, 
3. Działalność PKS „VICTORIA” przedstawił Piotr Drwal, 
4. Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” przedstawił Jarosław 

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

przedstawiła Barbara Wąsińska. 
 
Głos zabierali: 
 
- 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. 
- Wójt również podziękował przedstawicielom klubów sportowych i życzył dalszych 
sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu. 
 
Ad. 2 
 
Plan zajęć przygotowany na okres ferii zimowych przez GCKIiR w Poczesnej 

omówiła Dyrektor Iwona  Skorupa. 

Dyrektor GCKIi R w Poczesnej podkreśliła, że: 

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

- odbył się  wyjazd do Parku Wodnego w Krakowie  i Osikowej Doliny w 

Koziegłowach, 

- organizowane są  dla dzieci wyjazdy do kina i na lodowisko, 
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Głos zabierali: 
 
- Iwona Choła  wyraziła zadowolenie z faktu, że 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. 3 
                    

Wnioski zgłaszane przez placówki oświatowe, kluby sportowe i inne instytucje 

podległe Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 

 

Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja została przez komisje przyjęta do wiadomości 

Ad.4 

Punkt  9 porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy tj.: podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Poczesna dla publicznych i  niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne  niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawiła Pani Grażyna Jachura. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

Ad.5 

W tym punkcie głosu nikt nie zabrał 

Ad.6 

Przewodnicząca, Iwona Choła odczytała pismo, które wpłynęło do Komisji od Wójta 

gminy Poczesna w sprawie  wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.                                                                                            

          

                    Przewodnicząca  

  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

    Protokół sporządziła:                                                           Iwona Choła                                           

       Wioletta Przybylska 

 


