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Protokół nr  23/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 14 maja 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki  
oświatowe na rok szkolny 2013/2014. 
2. Sprawy różne. 
 
Ad. 1 
Projekty arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki oświatowe na rok 
szkolny 2013/2014 przedstawiła kierownik SAPO, Grażyna Rakowska. 
Podczas omawiania arkuszy Kierownik SAPO podkreśliła, że żaden nauczyciel nie 
zostanie zwolniony, zmieni się jedynie pensum godzin. Inna sytuacja jest  
w przypadku nauczycieli zatrudnionych na czas określony lub umowę zastępstwo. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła – czy dużo jest nauczycieli, którzy nie będą mieli całego etatu? 
- Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska- jest kilku. 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak – czy dużo jest nauczycieli, którzy 
osiągnęli wiek emerytalny, a pracują? 
-Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska – są tacy nauczyciele. 
- Iwona Choła odczytała pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie 
zatrudniania nauczycieli i powiedziała, że ani Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
 i Rekreacji ani Rada Gminy nie jest władna by podejmować decyzje w tej sprawie. 
- Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska wyjaśniła, że nauczyciele spoza gminy 
zatrudnieni są najczęściej jako specjaliści z poradni psychologicznej do uczenia 
konkretnych dzieci. 
- Wójt gminy powiedział, że sytuacja w zatrudnieniu nauczycieli jest trudna. Mimo 
mniejszej liczby uczniów  nikogo z nauczycieli nie zwalniamy i nie chcemy zwolnić. 
Na tym dyskusje zakończono. 
  
Ad.4 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji min.: 

1.   od Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej w sprawie udzielenia pomocy na 

zakup nieoznakowanego radiowozu 

Głos zabierali: 

- Marian Kołodziej przypomniał, że Policja otrzymała pomoc w zeszłym rok, jednak 

wyraził zgodę na dotacje w tym roku, ale pod warunkiem, że pojazd ten będzie 

wykorzystany na działania  mające na celu zapobieganie sprzedaży narkotyków we 

Wrzosowej i pozostałym terenie gminy. 

- Krystyna Wichniarek  zaproponowała, żeby w tym roku nie udzielać pomocy dla 

Policji, ponieważ potrzeb w gminie jest dużo. 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak zaproponowała równy podział kwoty 

między sąsiednie gminy i obciążyć także kosztami CH Auchan, ponieważ na jego 

terenie jest dużo interwencji. 
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- Stanisław Minkina przedstawił zestawienie kwot od 2007roku, które Rada Gminy 

przekazała na pomoc dla Policji. 

 

Komisja wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z Komendantem 
Komisariatu Policji w Poczesnej. 
 
2. Pismo od Wójta gminy Poczesna w sprawie repatriacji. 
 
Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali ww. pismo. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.       

Przewodnicząca Komisji Oświaty,  

Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           

 

Magdalena Caban           


