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Protokół nr  24/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 24 czerwca 2013 roku 
 
Obecni wg załączonej listy obecności.  
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza wykonania budżetu za 2012 rok w zakresie jednostek podlegających 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

2. Sprawy różne. 

 

Ad. 1 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok w zakresie jednostek podlegających 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawiła Skarbnik gminy, Dorota 
Kołodziejczyk. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała na co przeznaczone są środki z tytułu porozumienia  
z Konopiskami i Częstochową. 
 
- Skarbnik gminy odpowiedziała, że środki te dotyczą dofinansowania dojazdu dla 
dzieci z gminy Poczesna do szkół w gminach ościennych. 
 
- Główna księgowa SAPO, Anna Rak  wyjaśniła, że z gminą Konopiska jest 
podpisana umowa na dofinansowanie dla dzieci dojeżdżających do przedszkola  
i szkół publicznych. 
 
- Wójt gminy – jeżeli dziecko idzie do szkoły z gminy ościennej do pierwszej klasy to 
subwencja idzie za nim. Przedszkole to zadanie własne gminy i nie możemy żądać, 
aby inne gminy dopłacały do naszych dzieci. 
 
- Iwona Choła – gdybyśmy utworzyli miejsca w naszych przedszkolach to nie 
musielibyśmy dopłacać innym gminom. 
 
- Sekretarz gminy wyjaśniła, że jest to decyzja rodziców, do którego przedszkola 
będzie chodziło ich dziecko. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok  

w zakresie jednostek podlegających Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 

Ad. 2 

W tym punkcie głos zabierali: 

- Marian Kołodziej zwrócił uwagę na niezadowolenie z wynagrodzenia wśród 

instruktorów ZF  „Wrzosowianie” oraz zbyt wysokiej opłaty, za uczęszczanie do tego 

zespołu, w porównaniu do innych działających przy GCKIiR. 
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Członkowie Komisji złożyli wniosek o zorganizowanie spotkania z dyrektorem 
GCKIiR w Poczesnej.  

- Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej, podkom. Grzegorz Kurek 

poinformował, że dysponuje 6-cioma pojazdami w tym 4 oznakowane 

 i 2 nieoznakowane. Jeden z tych nieoznakowanych bardzo często stoi w warsztacie 

 i jego czas eksploatacji mija.  W związku z tym zwrócił się z prośbą o pomoc  

w zakupie nowego pojazdu nieoznakowanego. Podkreślił, że samochód ten jest dla 

dobra trzech gmin, dlatego prośbę o dofinansowanie zakupu skierował także do 

włodarzy gmin ościennych. 

 

- Marian Kołodziej zapytał dlaczego sąsiednie gminy przeznaczają na ten cel 

 10 tysięcy złotych, a my 15 tysięcy złotych. 

 

- Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej – wynika to z tego, że prawie 60% 

działań przeprowadzanych jest na terenie gminy Poczesna.  

 

- Edward Krzyczmonik zaproponował, aby Komendant zwrócił się z prośbą  

o dofinansowanie do CH Auchan. 

 

- Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej wyjaśnił, że może się starać o wsparcie 

tylko od samorządów, banków, instytucji publicznych. 

 

- Stanisław Minkina przedstawił informację w jakiej wysokości, z podziałem na lata, 

Komisariat otrzymał dofinansowanie z budżetu gminy i poparł prośbę Komendanta. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Członkowie Komisji wyrazili zgodę na dofinansowanie zakupu pojazdu 

nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Poczesnej. 

 

 Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji tj.: 

- odpowiedzi Wójta gminy Poczesna na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.  

      

Przewodnicząca Komisji Oświaty,  

Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           

 

Magdalena Caban           


