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Protokół nr  20/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 26 lutego 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez 

Gminę szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów.  

2. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i 

Rekreacji za 2012 r. oraz informacji o programie działania na 2013r. 

3. Omówienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 

2012 r. 

4. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok. 

5. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę szkół 

podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów przedstawiła kierownik SAPO – 

Grażyna Rakowska. 

 

Głos zabierali: 

- Wójt gminy poinformował o obowiązku szkolnym dzieci 6-cio letnich i o   

planowanych spotkaniach z rodzicami w tej sprawie. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Ad. 2 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji za 

2012 rok oraz informację o programie działania GCKIiR na 2013 rok przedstawiła 

Dyrektor, Anita Imiołek. 

Podczas omawiania Dyrektor poinformowała o nadaniu Gminnemu Centrum Kultury 

przez Centralny Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie tytułu: „Miejsce 

Odkrywania Talentów”.  Podkreśliła, że w GCKIiR dzieje się bardzo dużo, jest wiele 

zajęć, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Łącznie z wszystkich zajęć w 2012 roku 

skorzystało 302 osoby. 

 

Głos zabierali: 
- Iwona Choła pogratulowała tytułu i wyraziła zadowolenie z tego, że działań 
 w GCKIiR przybywa i każdy może coś dla siebie znaleźć, rozwijać swoje pasje 
 i zdolności.  
 
- Krystyna Wichniarek pogratulowała działalności i zapytała jak wygląda sytuacja  
z wykorzystaniem pomieszczeń w budynku po domu dziecka we Wrzosowej przez 
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zespół „Wrzosowianie”. 
 
- Dyrektor, Anita Imiołek odpowiedziała, że na II piętrze znajduje się sala do śpiewu, 
z której korzysta najmłodsza grupa, jest też garderoba dla grupy starszej. Nowe 
miejsce służy także do integracji zespołu. W remizie zostało część strojów i nadal 
odbywają się zajęcia taneczne. 
 
- Iwona Choła zapytała, czy wszystkie świetlice były aktywne w czasie ferii. 
 
- Dyrektor, Anita Imiołek – tak. Przygotowaliśmy bogaty program dla dzieci  
i młodzieży, który cieszył się dużym zainteresowaniem. 
 
- Iwona Choła życzyła dalszych sukcesów i dobrej współpracy z samorządem. 
 
- Dyrektor, Anita Imiołek podziękowała za współpracę, zrozumienie i wsparcie 
finansowe. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 

Ad. 3 

Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji 

w Poczesnej za 2012 rok omówił Główny księgowy, Marcin Huras. 

 

Głos zabierali: 

- Lidia Kaźmierczak zapytała jaki jest udział środków własnych w remoncie kapliczki 
w Nowej Wsi. 
 
- Główny księgowy, Marcin Huras – 25% 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe Gminnego 

Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2012 rok. 

 

Ad.4 

Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawiła projekt 

sprawozdania z pracy Komisji w roku 2012. Poinformowała, że Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2012 odbyła 9 posiedzeń,  w tym 1  posiedzenie 

wyjazdowe do  placówek oświatowych działających na terenie gminy Poczesna. 

Członkowie Komisji uczestniczyli także w wizji lokalnej w trakcie budowy hali 

sportowej przy Gimnazjum w Poczesnej. 

Frekwencja członków na wszystkich posiedzeniach wynosiła 98 %.  

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 
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2012 zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 124/XIV / 11 z dnia 29 grudnia 

2011r., do których należały: 

a ) analiza budżetu na rok 2012 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 CKIiR 

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 2012, 

e) analiza i ocena działalności GCKIiR oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 

 w Poczesnej, 

f) analiza projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki 

oświatowe na rok szkolny 2012/2013, 

g) ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2012/ 2013, 

h) analiza budżetu na rok 2013 przydzielonego poszczególnym jednostkom 

podległym Komisji, 

Dodatkowo Komisja na swych posiedzeniach analizowała materiały przygotowane  

na poszczególne sesje Rady Gminy Poczesna. Dokonano analizy projektu uchwał  

w sprawie; 

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na 

lata2012-2016, 

- realizacji projektów edukacyjnych: ,,Przedszkolaki naszą dumą”, Przedszkolaki 

przyszłością gminy”, Słoneczne przedszkole w Poczesnej” współfinansowanych 

przez Unię Europejską 

- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Poczesna, 

-  współpracy samorządu Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi  

 na rok 2013,  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji ze swych posiedzeń zgłosiła łącznie 25 

wniosków. Dotyczyły one głównie  bieżących potrzeb jednostek podległych Komisji. 

Na wszystkie wnioski Komisja otrzymała wyjaśnienia od Wójta Gminy 

bądź pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za daną jednostkę. 

 

Członkowie KOKSiR uczestniczyli w spotkaniach i imprezach szkolnych, kulturalnych 

 i sportowych organizowanych przez instytucje podlegle Komisji.  

 

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Komisja jednogłośnie zatwierdziła  sprawozdanie z pracy Komisji za 2012 rok 
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Ad.5 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji min.: 

 
- odpowiedzi Wójta gminy na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
- pismo Stowarzyszenia w Gminie Poczesna w sprawie zgłoszenia obywatelskiego 
projektu uchwały pod obrady XXIV Sesji Rady Gminy Poczesna w dniu 28 lutego 
2013 roku  
 

Komisja negatywnie zaopiniowała ww. obywatelski projektu chwały.  

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.      

  

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty,  

Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           

 

Magdalena Caban           


