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Protokół nr 4/2019 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i  Rekreacji 

z dnia 12 marca 2019 roku. 
 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek  posiedzenia: 

 

Ad. 1  
1.  Działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  Huta Stara B przedstawił                                   

Tomasz Zasępa, 

2. Działalność Klubu Sportowego „GROM” przedstawił Patryk Kozłowski, 

3. Działalność PKS „VICTORIA” przedstawił Piotr Drwal, 

4. Działalność  Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” 

przedstawiła Barbara Wąsińska. 

Głos zabierali: 

 
- Przewodnicząca Rady  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. 

- Wójt również podziękował przedstawicielom klubów sportowych i życzył dalszych 

sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu. 

- Agnieszka Pietrzak spytała jak dzielone są środki finansowe  pomiędzy klubami. 

- Wójt gminy poinformował, że  środki przeznaczone na dotacje przyznawane są przez 

komisję konkursową składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, którzy zgłosili się do pracy w ww. komisji. 

Ww. komisja ocenia złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym,  ocena 

merytoryczna polega  na przyznaniu punktacji dla danej oferty zgodnie z kryterium oceny 

merytorycznej oraz podziale środków zabezpieczonych przez Radę Gminy w uchwale 

budżetowej przez podanie proponowanej kwoty dotacji dla danej oferty.  

Różnice przyznanych dotacji wynikają z ofert realizacji zadania publicznego złożonych przez 

dany klub. 

- Artur Sosna zapytał ile osób wchodzi w skład komisji konkursowej. 

- Pracownik Urzędu  Gminy – Agata Tronina  poinformowała, że w  skład komisji  

konkursowej  w 2019 roku weszło 9 osób z czego 6 osób zostało zgłoszonych przez  

organizacje  pozarządowe  a 3 osoby były z Urzędu Gminy. 

 

 Na tym dyskusję zakończono. 

Komisja ww. informację przyjęła do wiadomości. 

 

1. Analiza i ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu i kultury 

fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych w 2018 r. 

2. Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Poczesna. 

3. Omówienie materiałów na IV Sesję Rady  Gminy Poczesna. 

4. Sprawy różne 
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Ad .2  

Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Poczesna przedstawił                                         

asp. szt. Bogdan Wiśniewski. 

Głos zabierali:  
 - Przewodnicząca Rady  Iwona Choła poprosiła o zwiększenie patroli Policji w miejscach 

najczęściej uczęszczanych szczególnie przez młodzież. 

 Na tym dyskusję zakończono 

Komisja ww. informację przyjęła do wiadomości.  

 

Ad.3 

 

Punkt  10,11 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. 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 oraz                                   

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 165/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych 

Gminy Poczesna omówił Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w obecności 13 radnych -                                                                                  

13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 

 

Punkt  24 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały nr 15/II/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 listopada  2018 roku omówił                                               

Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w obecności 13 radnych -                                                                                  

13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Punkt  25 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 

Gminnego Żłobka w Hucie Starej B omówił   Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w obecności 13 radnych -                                                                                  

13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 
Punkt  26 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie nadania 

Statutu  Gminnemu  Żłobkowi  w Hucie Starej B omówił Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w obecności 13 radnych -                                                                                  

13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 
Ad.4 

 

W tym punkcie Wójt gminy poinformował członków Komisji o wprowadzeniu do porządku 

obrad IV Sesji Rady Gminy punktu w brzmieniu:                                                              

”Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna                                           
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z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”. 

 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

          

                  Przewodnicząca  

      Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i  Rekreacji 

 

        Halina Synakiewicz 

 

Protokół sporządziła: 

 

 Wioletta Przybylska                                                                                                                     


