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Protokół nr 8/2015 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 15 czerwca 2015 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki 
oświatowe na rok szkolny 2015/2016. 

2. Analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych przez Gminne Centrum 
Kultury Informacji i Rekreacji na okres wakacji. 

3. Sprawy różne. 
 
Ad. 1 
Arkusze organizacyjne opracowane przez placówki oświatowe na rok szkolny 
2015/2016 przedstawiła Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała, ilu nauczycieli ma zmniejszone pensum godzin. 
 
- Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska – dwóch nauczycieli wychowania fizycznego 
w gimnazjum i jeden nauczyciel w przedszkolu. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 
Plan zajęć przygotowanych przez Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji na 
okres wakacji przedstawiła Dyrektor, Anita Imiołek. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała, czy będzie czynny basen w okresie wakacyjnym. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek odpowiedziała, że do 15 lipca będzie trwał remont,  
a po tym terminie basen będzie czynny. 
 
- Zastępca Wójta, Andrzej Lech wyjaśnił, że nie będzie to remont generalny, lecz 
doraźna naprawa. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 3 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
- Marian Kołodziej zwrócił uwagę na zły stan sceny we Wrzosowej i konieczność jej 
naprawy. 
 
- Bożena Dobosz powiedziała, że KS „OLIMPIA” zakwalifikowała się do okręgówki 
 i jest konieczność zapewnienia im szatni. 
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- Wójt gminy – cieszymy się z awansu i na okres przejściowy udostępnione zostaną 
pomieszczenia przy „ORLIKU”. 
 
- Bożena Dobosz poprosiła o ogrodzenie placu zabaw w Hucie Starej B. 
 
- Iwona Choła poprosiła o zamontowanie przenośnej kamery i tablicy z napisem 
„Obiekt monitorowany” na placu zabaw w Centrum Słowika. 
 
- Marian Kołodziej zapytał jak przedstawia się sytuacja z budową chodnika na 
 ul. Długiej we Wrzosowej. 
 
- Wójt gminy poinformował, że trwają rozmowy na ten temat z przedstawicielami 
Starostwa Powiatowego. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          

                                                                                                                                        
Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

     
Protokół sporządziła:                              Iwona Choła                                           
  
Magdalena Caban 
                   


