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Protokół nr  15/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 21 czerwca 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Informacja o organizacji roku szkolnego 2012/2013. 
2. Sprawy różne. 
 

Ad. 1 
 
Informację o organizacji roku szkolnego 2012/2013 przedstawiła Kierownik SAPO 
Grażyna Rakowska. 
 
Głos zabierali: 
 
- Wójt Gminy – pójście sześciolatków do pierwszej klasy rozładowałoby brak miejsc 
w przedszkolach. Największy problem jest w Nieradzie, gdzie kilkoro dzieci może nie 
zostać przyjętych do przedszkola. 
 
- Iwona Choła zapytała czy planowane są remonty w placówkach oświatowych. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że są w tym temacie zgłoszenia. 
 
-  Iwona Choła powiedziała, że w przedszkolu w Hucie Starej A niecierpiące zwłoki 
jest odwodnienie. 
 
- Wójt Gminy – w trakcie wakacji zostanie wymieniony parkiet.  
 
- Iwona Choła zapytała, które placówki zgłaszały potrzebę remontów. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że jest potrzeba remontu w Gimnazjum w Hucie Starej B  
i Poczesnej oraz w SP w Nieradzie. W miarę możliwości finansowych problemy te są 
rozwiązywane. 
 
- Marian Kołodziej zapytał, jak przedstawia się sytuacja w Szkole Podstawowej we 
Wrzosowej 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że zostały pozyskane środki zewnętrzne na wykonanie 
boiska. 
 
- Iwona Choła przypomniała, że poszerzenia wymaga brama i droga wyjazdowa. 
 
- Marian Kołodziej – szkoła jest piętrowa, wjazdy wąski, a drogi ewakuacyjne muszą 
być zgodne z przepisami. 
 
- Wójt Gminy powiedział, że po skończeniu budowy hali sportowej w Poczesnej 
można będzie planować inne inwestycje oświatowe. 
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- Iwona Choła zaproponowała, aby kolejną inwestycją była rozbudowa Szkoły 
Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Słowiku, dzieci z roku na rok  
w placówce przybywa. 
 
- Wójt Gminy wyraził zadowolenie z toku dyskusji, ponieważ obecnie jest tendencja 
do likwidacji szkół i przedszkoli, a w przypadku naszej gminy planowane są 
rozbudowy placówek oświatowych. 
 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy dla wszystkich dzieci wystarczy miejsc  
w przedszkolach. 
 
- Kierownik SAPO, G. Rakowska – wszystkie 4,5 i 6 - latki będą przyjęte, jedynie 
problem może pojawić się w Nieradzie, gdzie może zabraknąć miejsc dla dzieci 3-
letnich. 
 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad.2 
 
 
Przewodnicząca  Komisji, Iwona Choła  przedstawiła odpowiedzi na wnioski Komisji   
z dnia 16 maja 2012 roku. 
Poinformowała o spotkaniu Radnych z przedstawicielami OSP w Poczesnej podczas 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska.  
Komisja Oświaty popiera ideę powstania parkingu przy OSP Poczesnej. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
 
 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty,  
Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           
 
Dagmara Młyńczyk           


