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Protokół nr  11/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 21 lutego 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza i ocena działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
za rok 2011. 

2. Analiza planu pracy GCKIiR na rok 2012. 
3. Ocena działań podjętych w czasie ferii zimowych przez GCKIiR. 
4. Przygotowanie sprawozdania z działalności KOKSiR za rok 2011 oraz ocena 

realizacji wniosków zgłoszonych w roku 2011. 
5. Sprawy różne. 

 
 
Ad. 1 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji za 
2011 rok przedstawiła Dyrektor, Anita Imiołek. 
 
Głos zabierali: 
 
- Iwona Choła wyraziła zadowolenie z formy sprawozdania i z tego, że GCKIiR jest 
otwarte na zainteresowania mieszkańców. 
 
- Stanisław Minkina – sprawozdanie jest wyczerpujące i w pełni obrazuje pracę 
GCKIiR, którą widać w każdym sołectwie i miejscowości. Najbardziej cieszy 
współpraca ze środowiskiem lokalnym. 
 
- Wójt Gminy – to, że prawie w każdej miejscowości są świetlice nie oznacza, że 
wszędzie tam będzie zespół, sekcja tenisa lub tańca towarzyskiego czy 
folklorystycznego. Mamy rozwiniętą komunikację i mieszkańcy bez problemu mogą 
przemieszczać się na terenie gminy.   
 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy jest możliwość zorganizowania dwóch turnusów 
dla dzieci na wyjazd letni. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek odpowiedziała, że problemem jest brak kadry 
posiadającej uprawnienia. Wyjazdy te organizowane są w ramach warsztatów i nie 
ponosimy dodatkowych kosztów za opiekę. Takie wyjazdy również może 
organizować szkoła. 
 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że wyjazdy te są dla dzieci, które nas przez cały rok 
reprezentują, jest to dla nich forma rekompensaty. 
 
- Tadeusz Bajdor zapytał dlaczego część świetlic finansowanych są ze środków  
z programu alkoholowego, a część z budżetu GCKIiR. 
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- Wójt Gminy odpowiedział, że niezależnie z czego są finansowane to i tak pieniądze 
pochodzą z budżetu gminy, jeżeli coś można sfinansować z programu alkoholowego 
to tak czynimy, po to by racjonalnie ten budżet wykorzystać. 
 
- Lidia Kaźmierczak powiedziała, że należy również podziękować rodzicom, którzy 
aktywnie uczestniczą w pracy zespołu np. poprzez pomoc przy występach. Zapytała 
czy przy GCKIiR działają kółka zainteresowań skierowane do osób dorosłych. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek - pracownia muzyczna, koła robótek ręcznych, 
aerobik. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej za 2011 roku omówił Główny księgowy, Marcin Huras. 

 

Głos zabierali: 
 
- Lidia Kaźmierczak zapytała na jakich zasadach pracuje instruktor prowadzący 
zespół „Brzezinianki”. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek odpowiedziała, że był on zatrudniony w ramach 
projektu. 
 
- Marian Kołodziej - z czego są finansowane osoby zatrudnione dodatkowo. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek odpowiedziała, że są to osoby zatrudnione na 
umowę zlecenie lub o dzieło, finansowane z budżetu GCKIiR lub projektów. 
 
- Stanisław Minkina zapytał kto finansuje kilkudniowe wyjazdy. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek odpowiedziała, że wyjazdy są dofinansowane  
z programu alkoholowego tj. koszt transportu i w niektórych przypadkach koszt 
pobytu, pozostałe koszty ponoszą rodzice. 
 
- Stanisław Minkina zwrócił uwagę, że pieniądze wpłacane przez rodziców powinny 
być zaksięgowane w przychodach, a po zapłaceniu rachunków w rozchodach. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek wyjaśniła, że na tego typu wpłaty jest zakładane 
nowe konto, z którego dokładnie wynika ile było wpłat, a ile poniesiono kosztów. 
Podkreśliła, że wszystko skrupulatnie rozliczane jest z rodzicami. 
 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy przedstawiona w sprawozdaniu kwota to jest 
całkowity koszty funkcjonowania GCKIiR. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek odpowiedziała, że bez środków pochodzących 
 z funduszu alkoholowego. 
 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że określenie całkowitego kosztu funkcjonowania GCKIiR jest 
trudne ponieważ część rachunków jest płaconych ze środków OSP, szkół, część  
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z funduszu alkoholowego czy też GCKIiR. Wynika to z tego, że są pomieszczenia, 
które wykorzystywane są nie tylko dla działalności GCKIiR. 
- Iwona Choła zapytała czy został zrealizowany wniosek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji dotyczący utworzenia dodatku dla administratorów, za sprzątanie 
świetlic.  
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek odpowiedziała, że w tym momencie nie ma środków 
na ten cel, administratorzy mają to w zakresie czynności, jest też wiele środowisk 
lokalnych, które pomagają. 
 
- Stanisław Minkina zapytał, czy pielgrzymi nocujący w pomieszczeniach GCKIiR 
zostawiają w zamian środki finansowe. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek – nie, zostawiają jedynie środki czystości, nie ma  
z tego tytułu przepływów finansowych. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 
 
Informację o programie działania GCKIiR na 2012 rok przedstawiła Dyrektor, Anita 
Imiołek 
 
Głos zabierali: 
 
- Stanisław Minkina zapytał czy są już ustalone miejsca imprez środowiskowych. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że środowiska lokalne już zgłaszają chęć organizacji 
imprez, jest też ustalony Gminny Dzień Kobiet, który odbędzie się w Słowiku. 
 
- Iwona Choła podziękowała za sprawozdanie, życzyła aby współpraca ze 
stowarzyszeniami, Komisją, organami gminy była owocna i przynosiła obopólne 
korzyści. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
 
Ad. 3 
 
Harmonogram działań podjętych w czasie ferii zimowych przez GCKIiR  przedstawiła 
Dyrektor, Anita Imiołek. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
 
Ad.4 

 
Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawiła projekt 
sprawozdania z pracy Komisji w roku 2011. Poinformowała, że w 2011 roku Komisja 
odbyła 9 posiedzeń, w tym 2  posiedzenia wyjazdowe, w tym  do świetlic 
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środowiskowych, Centrum Kształcenia na Odległość w Hucie Starej B i we 
Wrzosowej, bibliotek oraz placówek oświatowych działających na terenie gminy 
Poczesna. 
Frekwencja członków na wszystkich posiedzeniach wynosiła 97%.  
Do końca lipca 2011r. KOKSiR pracowała w 6 osobowym składzie, a od sierpnia 
2011r jej skład została poszerzony o jedną osobę.  
W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: pracownicy Urzędu Gminy  
w Poczesnej - Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz gminy, Skarbnik, Kierownik  
 i Księgowa SAPO, Prezesi klubów sportowych, Dyr. GCKIiR, Dyr. Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Poczesnej. 
Na posiedzeniach realizowano zadania z Rocznego Planu Pracy KOKSiR na rok 
2011zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 19/IV / 11, do których należały: 
a)analiza budżetu na rok 2011 przydzielonego poszczególnym jednostkom 
podległym Komisji oraz jego wydatkowania w obrębie poszczególnych paragrafów, 
b)analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych na okres ferii zimowych i wakacji 
przez GCKIiR 
c)ocena pracy klubów sportowych działających na terenie Gminy Poczesna  
oraz form upowszechniania sportu przez placówki oświatowe, 
d)ocena i analiza wniosków złożonych przez placówki oświatowe, kluby sportowe 
i inne instytucje podlegle Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011, 
e)analiza i ocena działalności GCKIiR oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
 w Poczesnej, 
f)analiza projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki 
oświatowe na rok szkolny 2011/2012, 
g)ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2011/ 2012, 
h)analiza budżetu na rok 2012 przydzielonego poszczególnym jednostkom 
podległym Komisji, 
 
Dodatkowo Komisja na swych posiedzeniach analizowała materiały przygotowane  
na poszczególne sesje Rady Gminy Poczesna. Dwukrotnie dokonano analizy 
projektu opłat 
 za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których 
organem prowadzącym jest gmina. Omówiono projekt edukacyjny pt.,”Twoja 
przyszłość”- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkól 
podstawowych z gminy Poczesna.  
KOKSiR dokonała także analizy Regulaminu Zespołów Tanecznych działających  
przy  GCKIiR w Poczesnej.  
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji ze swych posiedzeń zgłosiła łącznie 44 
wnioski. Dotyczyły one głównie  bieżących potrzeb jednostek podległych Komisji. 
 Na wszystkie wnioski Komisja otrzymała wyjaśnienia od Wójta Gminy 
 bądź pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za daną jednostkę. 
Kilka wniosków wymaga szerszego rozeznania sprawy, przygotowania dokumentacji 
i przede wszystkim zabezpieczenia finansowego. 
W roku 2011 zakończono realizację zadań zgłoszonych na wniosek KOKSiR  
w poprzednich latach minionej kadencji, tj. zakończono i oddano do użytku budynek 
Szkoły Podstawowej w Poczesnej wraz z boiskiem oraz zakończono remont 
 i modernizację świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi.  
Członkowie KOKSiR uczestniczyli w spotkaniach i imprezach szkolnych, kulturalnych 
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 i sportowych organizowanych przez instytucje podlegle Komisji.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Komisja jednogłośnie zatwierdziła  sprawozdanie z pracy Komisji za 2011 rok 
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy poinformował o tym, że na sesji wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie do 
porządku obrad dwóch projektów uchwał tj. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Częstochowskiemu na realizacje zadań na drogach powiatowych oraz  
w sprawie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
 
 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty,  
Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           
 
Magdalena Caban           


