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Protokół nr  30/2014 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 25 lutego 2014 roku 
 
Obecni wg załączonej listy obecności.  
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia dodatkowe w przedszkolach publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Poczesna. 

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych 
na terenie Gminy Poczesna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 

3. Analiza i ocena działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
za rok 2013. 
 Analiza planu pracy GCKIiR na rok 2014.  
Ocena działalności świetlic środowiskowych oraz Centrum kształcenia na 
odległość w Hucie Starej B i Wrzosowej.  
Ocena zajęć przeprowadzonych w okresie ferii zimowych. 

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
za 2013 r. 

5. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 rok. 

Ocena realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję w roku 2013.   

6. Omówienie materiałów z programu XXXII Sesji Rady Gminy  
zaproponowanych przez członków Komisji. 

7. Sprawy różne. 
 

Ad. 1 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe  

w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Poczesna omówiła Kierownik SAPO -  Grażyna Rakowska. 

 

Kierownik poinformowała, że przedłożony projekt zakłada, że za godzinę zegarową 

zajęć poza czasem przeznaczonym  na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

będzie wynosiła 1 zł. W przypadku korzystania z przedszkola więcej niż jednego 

dziecka z danej rodziny z inicjatywy samorządu została zaproponowana zniżka  

w wysokości 50% ww. opłaty. 

Nikt z członków komisji głosu nie zabrał. 

 

Ad. 2 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

 z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie 

Gminy Poczesna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

omówił Zastępca Skarbnika – Piotr Dobosz. 
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Zastępca Skarbnika poprosił o wprowadzenie autopoprawki w § 2 i §4 polegającej 
na: 
Było w § 2. […] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach  
o których mowa w § 1 pkt 1; 
W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
Jest § 2. […] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone  
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, 

W – opłaty za wyżywienie uczniów, stanowiące dochody budżetu Gminy 
Lu- liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
 
Było w § 4. […] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach  
o których mowa w § 1 pkt 1; 
W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
Jest § 4. […] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę, 
W – opłaty za wyżywienie uczniów, stanowiące dochody budżetu Gminy 
Lu- liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 

Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek  zapytała czy są szanse, że takie przedszkole na terenie 
naszej gminy powstanie.  
 
- Sekretarz gminy wyjaśniła, że szanse są duże, ponieważ są już wydane decyzje 
innych organów w tym temacie. 
 
- Stanisław Minkina zwrócił uwagę, że w budżecie gminy nie ma zaplanowanych 
środków na ten cel. 
 
- Zastępca Skarbnika – Piotr Dobosz wyjaśnił, że nie ma żadnych ruchów 
finansowych ponieważ nie mamy wiedzy ile dzieci będzie do tego przedszkola 
uczęszczać. Może się okazać, że dzieci te nie będą z naszego  terenu i wtedy 
będziemy otrzymywać pieniądze z innych gmin. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 3 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji za 
2013 r., informację o programie działania na 2014 rok, działalności świetlic 
środowiskowych oraz Centrum kształcenia na odległość w Hucie Starej B  
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i Wrzosowej oraz zakres zajęć przeprowadzonych w okresie ferii zimowych 
przedstawiła Dyrektor - Anita Imiołek. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zwróciła uwagę, że w Słowiku jest mało dodatkowych zajęć 
ruchowych, prosiła o ich przywrócenie. 
 
- Dyrektor GCKIiR- Anita Imiołek wyjaśniła, że były prowadzone zajęcia sportowe, ale 
ze względu na małą frekwencje zostały zawieszone. Słowiku bardzo dobrze 
funkcjonują i cieszą się dużym zainteresowaniem koła warcabowe i zręcznych rąk. 
 
- Iwona Choła powiedziała, że z roku na rok zajęć w Słowiku ubywa nie ma już koła 
plastycznego i tańca.  
 
- Dyrektor GCKIiR- Anita Imiołek wyjaśniła, że w Słowiku jest mała grupa dzieci i nie 
można płacić instruktorowi za zajęcia na których jest czwórka dzieci.  W Poczesnej 
jest większe skupienie, jeżeli zajęcia zostaną przeniesione do Słowika to wiele dzieci 
z nich zrezygnuje. 
 
- Tadeusz Bajdor  zaproponował, aby było tak, że w jednej miejscowości są jedne 
zajęcia, a w innej drugie. 
 
- Dyrektor GCKIiR- Anita Imiołek odpowiedziała, że właśnie tak jest. Podkreśliła, że 
są środowiska, które nie odpowiadają na ofertę  GCKIiR. 
 
- Sekretarz gminy zwróciła uwagę, że planując zajęcia trzeba także wziąć możliwości 
lokalowe. 
 
- Iwona Choła zaproponowała, aby rozważyć zorganizowanie zajęć tenisa w Słowiku 
i zlikwidować występujące dysproporcje zajęć wśród świetlic środowiskowych. 
 
- Dyrektor GCKIiR- Anita Imiołek odpowiedziała, że jeżeli pozwolą na to środki 
finansowe to takie zajęcia będą zorganizowane. Podkreśliła, że potrzeba czasu by 
nauczyć mieszkańców korzystania ze świetlic ponieważ są środowiska, w których nie 
potrzeba dzieciom biegania za piłką, lecz tego by ktoś z nimi usiadł i odrobił lekcje.  
 
- Marian Kołodziej poprosił o dopisanie w nazwie ZF „Wrzosowianie”, że działa także 
przy OSP, ponieważ w przypadku wyjazdu na koncert jako działający przy OSP są 
problemy w pozyskaniu dotacji. Poprosił o pomoc finansową  do zadania: wymiana 
parkietu w remizie OSP. 
 
- Iwona Choła  podziękowała za przedstawienie sprawozdania i bogatą ofertę 
GCKIiR , która korzystnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży oraz pozwala 
pożytecznie zająć wolny czas. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2013 roku omówił 
Główny księgowy, Marcin Huras. 
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Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy jest możliwość finansowej rekompensaty dla 
opiekunów w czasie kolonii organizowanych przez GCKIiR. 
 
- Dyrektor GCKIiR- Anita Imiołek odpowiedziała, że osoby te jeżdżą w ramach swej 
pracy na zasadzie oddelegowania. 
 
- Iwona Choła  życzyła sukcesów w  dalszej pracy. 
Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 5 

Przewodnicząca  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawiła projekt 

sprawozdania z pracy Komisji w roku 2013. Poinformowała, że Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2013 odbyła 10 posiedzeń,  

w tym 1  posiedzenie wyjazdowe do  placówek oświatowych działających na terenie 

gminy Poczesna.  

Frekwencja członków na wszystkich posiedzeniach wynosiła 94%.  

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 

2013 zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 208/XXIII / 12 z dnia 28 grudnia 

2012r., do których należały: 

a)analiza budżetu na rok 2013 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 GCKIiR 

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 2013, 

e)analiza i ocena działalności GCKIiR oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 

 w Poczesnej, 

f)analiza projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki 

oświatowe na rok szkolny 2013/2014, 

g)ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2013/ 2014, 

h)analiza budżetu na rok 2014 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; 

- ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę szkół podstawowych i gimnazjów 

oraz obwodów 
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- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poczesna na lata 

2013- 2015 

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2013-2015 

- przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami    

  pozarządowymi  na rok 2014,  

- przystąpienia do realizacji projektu pt,, Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji  

   w Gminie Poczesna” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji ze swych posiedzeń zgłosiła łącznie 41 

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.  

Wszystkie protokoły z odbytych posiedzeń znajdują się w aktach Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Komisja jednogłośnie zatwierdziła  sprawozdanie z pracy Komisji za 2013 rok. 

 

Ad. 6 
Nikt z członków Komisji w tym punkcie głosu nie zabrał. 

Ad. 7 
W tym punkcie głos zabierali: 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji tj.: 
 
-  Od Wójta gminy Poczesna w sprawie pisma Związku Komunalnego Gmin ds. 

Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie dotyczącego przystąpienia gmin do spółki 

PWiK  O. Cz. S.A. 

 

Członkowie Komisji  wstrzymali się z podjęciem decyzji. 

 

- od Starosty Powiatu Częstochowskiego w sprawie poparcia inicjatywy w zakresie 

wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP. 

Członkowie Komisji  nie popierają inicjatywy. 

 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.       

Przewodnicząca Komisji Oświaty,  

Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           

 

Magdalena Caban           


