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Protokół nr  12/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 22 marca 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poczesnej – wizja 
lokalna.  

2. Analiza i ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku.  

3. Analiza i ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu i kultury 
fizycznej w 2011 roku.  

4. Analiza i ocena wniosków zgłaszanych przez placówki oświatowe, kluby sportowe  
i inne instytucje podległe Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.  

5. Sprawy różne.  
 
Ad. 1 
W tym punkcie członkowie Komisji przeprowadzili wizję lokalną na miejscu budowy 
Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poczesnej. 
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z  działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku przedstawiła 
Dyrektor Jolanta Szczepanik.  

Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2011 
rok omówił Główny księgowy, Marcin Huras. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła życzyła, aby biblioteka nadal się rozwijała, a czytelnicy wychodzili z 
niej zadowoleni. 
 
- Stanisław Minkina – cały ciężar utrzymania biblioteki spoczywa na budżecie gminy, 
mało jest dofinansowania z zewnątrz. 
 
- Iwona Choła wyraziła zadowolenie z tego, że gmina nie szczędzi środków na ten 
cel. Podkreśliła dobrze rozbudowaną sieć bibliotek. 
 
- Jolanta Szczepanik powiedziała, że w porównaniu do bibliotek z innych gmin mamy 
bardzo dobrą sytuację lokalową i nie mamy problemów, z którymi borykają się inne 
biblioteki. Podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy za wyrozumiałość i wsparcie. 
 
- Marian Kołodziej zapytał czy jest szansa, aby przenieść bibliotekę we Wrzosowej 
do innego lokalu. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że zasadnym jest przeniesienie biblioteki do innego 
lokalu, ale musi mieć konkretny plan działań. W związku z tym wystosuje pismo do 
Rady Sołeckiej z prośbą o przedstawienie wizji zagospodarowania budynków 
gminnych we Wrzosowej.   
 
Na tym dyskusję zakończono. 
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Ad. 3 
Działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  omówili Adam Biela i Łukasz Wlazło. 
 
Głos zabierali: 
- Marian Kołodziej – bardzo słuszną decyzją jest stawianie na najmłodszych 
zawodników, z pewnością zaowocuje to w przyszłości. 
 
- Adam Biela powiedział, że dobrym posunięciem była rezygnacja z grupy juniorów. 
Podkreślił, że głównym źródłem finansowania jest gmina, trudno jest znaleźć 
sponsorów. Dużą pomoc Klub otrzymuje od rodziców, którzy pomagają głównie przy 
wyjazdach. 
 
- Waldemar Kucia zapytał czy w Klubie są grający z poza terenu gminy. 
 
- Adam Biela odpowiedział, że w wiodącej drużynie na 11 graczy 8 jest takich, którzy 
nie mieszczą się w czołowej 11 drużyn zewnętrznych np. z Rakowa. Niestety dobrzy 
zawodnicy  z terenu gminy przechodzą do innych Klubów. 
 
- Wójt Gminy wyraził zadowolenie, że członkowie Klubu nie narzekają mimo 
trudności, prężnie  działają i skupiają w Klubie  dużą liczbę dzieci chcących grać. 
Podkreślił, że młode talenty mają prawo przechodzić do innych Klubów  
gdzie będą się rozwijać. Trzeba się jednak cieszyć, że pierwsze kroki stawiali  
w Hucie Starej B. 
 
- Edward Krzyczmonik – jak  wygląda sytuacja z boiskiem przy ul Strażackiej  
w Poczesnej? 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że umowa dzierżawy jest do końca roku, rozważamy 
możliwość przeniesienia boiska w inne miejsce lub przedłużenia umowy dzierżawy. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Działalność Ludowego Klubu Sportowego „GROM-ZŁOTA DAMA”  omówił Henryk 
Pałasz. 
 

Głos zabierali: 
 
- Iwona Choła podziękowała przedstawicielom Klubów za złożenie sprawozdania, 
życzyła dalszych sukcesów i realizacji wszystkich postawionych sobie celów. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad.4 
Analizę i ocenę wniosków zgłaszanych przez placówki oświatowe, kluby sportowe  
i inne instytucje podległe Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 przedstawiła Sekretarz 
Gminy – Renata Smędzik. 

 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy – największa kwota przeznaczona jest na budowę hali sportowej. 
Podpieramy się funduszem alkoholowym , żeby odciążyć budżet główny 
 i wykorzystać te środki sensownie. 
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- Krystyna Wichniarek czy wyjazd organizowany przez Panią Grażynę Jarawkę jest 
finansowany ze środków z funduszu alkoholowego? 
 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik – przejazd autokarem, pozostałe koszty 
pokrywają rodzice. Są sytuacje, że na wniosek opiekunów dofinansowany jest 
również koszt pobytu. Opieka zapewniona jest w ramach wolontariatu. 
 
- Tadeusz Bajdor zapytał dlaczego nie zostały uwzględnione wnioski złożone przez 
Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A. 
 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że nie można wydatkować środków z funduszu alkoholowego 
na przedszkola. Wnioski złożone przez Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A będą 
realizowane w ramach małych projektów. 
 
- Przewodnicząca Komisji, Iwona Choła zapytała czym jest spowodowane 
niewykorzystanie środków na przeprowadzenie sondażu diagnostycznego na temat 
spożywania alkoholu, środków uzależniających  i odurzających oraz na dożywianie 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych. 
 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik odpowiedziała, że przyczyną jest brak wniosków 
ze szkół o wydatkowanie środków na ten cel. 
 
- Przewodnicząca Komisji, Iwona Choła  - dlaczego  nie wydatkowano środków na 
materiały związane z nadużywaniem używek? 
 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik- w 2010 roku zostały zakupione duże ilości 
takich materiałów i nie pojawiło się nic nowego na rynku ofert w tej tematyce. Sondaż 
wykonany był w 2010 roku i na bieżąco Komisja ocenia stan faktyczny w tematyce. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

 
Ad.5 
Przewodnicząca  Komisji, Iwona Choła  przedstawiła odpowiedzi na wnioski Komisji   
z dnia 21 lutego 2012 roku. 
Odczytała pismo Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie w sprawie 
opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzone do realizacji przez 
gminę Poczesna. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
 
 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty,  
Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           
 
Magdalena Caban           


