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Protokół nr  18/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 27 listopada 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Poczesnej 
nr 161/XXV/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Poczesna.  
2. Sprawy różne.  
 
 
Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Poczesnej  
nr 161/XXV/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Poczesna omówiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Stanisław Minkina zapytał od jakich czynników uzależniona jest wysokość 
stypendium. 
 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus odpowiedziała, że 
kwota ta uzależniona jest od kryterium dochodowego na jednego członka w rodzinie. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu Gminy 
Poczesna z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok omówiła Sekretarz Gminy – 
Renata Smędzik. 
 
Sekretarz Gminy podczas omawiania poinformowała o uwagach jakie wpłynęły do 
projektu uchwały od dwóch Stowarzyszeń. Podkreśliła, że są to takie same uwagi 
oraz przedstawiła do nich stanowisko. Poinformowała także, że na etapie 
przygotowywania projektu uchwały nastąpił błąd literacki, w numeracji rozdziałów, 
 i z takim przedstawiono uchwałę do konsultacji. Obecnie zostało to poprawione  
i wraz z materiałami na sesję Radni otrzymali projekt uchwały z dokonanymi 
korektami. 
 
Głos zabierali: 
- Przewodnicząca Rady - Lidia Kaźmierczak zapytała czy zostały dokonane zmiany 
tylko w numeracji, czy też w treści uchwały. 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik – została zmieniona tylko numeracja. 
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- Stanisław Minkina zapytał czy w przypadku zapisu w § 12 decyzję podejmuje Rada 
Gminy. 
 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik – tak, to Rada Gminy podejmuje decyzję czy 
uwagi zgłoszone do projektu uchwały zostaną uwzględnione czy też nie. 
 
- Przewodnicząca Rady - Lidia Kaźmierczak – czy kwota 180 000,00 zł, 
przeznaczona dla organizacji pozarządowych, jest kwotą ostateczną do 
zatwierdzenia. 
 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik  wyjaśniła, że taki jest zapis w projekcie budżetu 
na 2013 rok, ponieważ projekt ten jeszcze nie został przyjęty, w omawianej uchwale 
jest zapis „planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 180 000 zł.” 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Przewodnicząca Komisji Iwona Choła odczytała odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski 
z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
 
 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty,  
Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           
 
Magdalena Caban           


