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Protokół nr  27/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 23 września 2013 roku 
 
Obecni wg załączonej listy obecności.  
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2013/2014. 

2. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 

2012/2013. 

3. Analiza wydatkowania budżetu przydzielonego placówkom podległym Komisji 

oraz ocena realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013r. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad. 1 
Stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego  roku szkolnego 
2013/2014 przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 
 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor  zwrócił uwagę na mniejszą liczbę etatów pracowników obsługi 
 w Zespole Szkół w Słowiku w porównaniu do Szkoły Podstawowej w Nieradzie. 
- Wójt gminy wyjaśnił, że w Nieradzie został otwarty nowy oddział i dlatego 
zwiększyła się liczba etatów. Podkreślił, że jest to sytuacja przejściowa, ponieważ 
nowy oddział powstał tylko na ten rok szkolny. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2012/2013 
przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 
 

Komisja wyraziła zaniepokojenie wynikami egzaminu klasy szóstej w Szkole 

Podstawowej w Nieradzie. 

Ad. 3 
Sprawozdanie z wykonania budżetu przydzielonego Samorządowej Administracji 
Placówek Oświatowych omówiła główna księgowa - Aleksandra Rak. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła  zapytała czy gmina otrzymuje dotacje na przedszkola. 
- Wójt gminy odpowiedział, że tak, ale  wydatków z budżetu gminy na ten cel jest 
znacznie więcej. 
Na tym dyskusję zakończono. 
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Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 roku omówiła 
Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu przydzielonego Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Poczesnej omówił główny księgowy Marcin Huras. 

 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła zapytała czy będzie wykonana prognoza dochodów i wydatków i czy 

wystarczy  środków do końca roku. 

- Główny księgowy,  Marcin Huras odpowiedział, że wszystko realizowane jest 

zgodnie z planem. 

- Dyrektor GBP w Poczesnej, Jolanta Szczepanik poinformowała o wizycie studyjnej 

bibliotekarzy z Warmii i Mazur w ramach  „Programu Rozwoju Bibliotek”.  Dyrektor 

podkreśliła, że uczestnicy byli pod dużym wrażeniem wyglądu Biblioteki  

w Poczesnej. 

Na tym dyskusję zakończono. 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu przydzielonego Gminnemu Centrum Kultury, 

Informacji i Rekreacji w Poczesnej omówił główny księgowy Marcin Huras. 

 

Głos zabierali: 

- Marian Kołodziej poinformował o planowanym spotkaniu rodziców dzieci 

należących do ZF „Wrzosowianie”. 

- Dyrektor GCK,IiR  Anita Imiołek poinformowała, że zajęcia odbywają się bez zmian. 

- Iwona Choła zapytała, czy będą zakupione stroje dla członków orkiestry dętej. 

- Dyrektor GCK,IiR  Anita Imiołek odpowiedziała, że w budżecie na przyszły rok będą 

zabezpieczone środki na ten cel. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wydatkowania budżetu 

przydzielonego placówkom podległym Komisji oraz realizację zadań ujętych  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

 I półrocze 2013 roku. 

 

Ad. 4 

 Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji tj.: 

- odpowiedzi Wójta gminy Poczesna na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
- od Stowarzyszenia w Gminie Poczesna w sprawie inicjatywy uchwałodawczej. 
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- od Pani Barbary Wąsińskiej  w sprawie ww. inicjatywy.  
 
- Marian Kołodziej poinformował,  że rada sołecka ani radni Wrzosowej, nic nie 
wiedzą na temat propozycji Stowarzyszenia. 
 
- Krystyna Wichniarek powiedziała, że taka sama jest sytuacja w  Kolonii Poczesna. 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z uwagi na fakt, że przedstawiona 
propozycja wymaga dokładnej analizy, przemyśleń i konsultacji z mieszkańcami 
gminy nie wypracowała stanowiska w ww. sprawie. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.  

      

Przewodnicząca Komisji Oświaty,  

Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           

 

Magdalena Caban           


