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Protokół nr 9/2015 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 4 września 2015 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2015/2016. 

2. Analiza wydatkowania budżetu przydzielonego placówkom podległym Komisji 
oraz ocena realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2015r. 

3. Analiza działań podejmowanych przez jednostki podległe Komisji  
w zakresie złożonych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych 
 w roku 2014 i w I półroczu 2015. 

4. Omówienie materiałów z programu XII Sesji Rady Gminy  zaproponowanych 
przez członków Komisji. 

5. Sprawy różne. 
 
Ad. 1 
Przewodnicząca Komisji, Iwona Choła poprosiła dyrektorów placówek oświatowych 
z terenu gminy Poczesna o przedstawienie informacji dotyczących m.in. 
przeprowadzonych remontów, bieżących potrzeb, planowanych  remontów, 
przeprowadzonych kontroli w roku 2014/2015 i zaleceń, oceny  wydatkowania 
budżetu przez poszczególne placówki w I półroczu 2015 roku, podejmowanych 
działań w celu pozyskania środków zewnętrznych w 2014 roku i w I półroczu 2015 r. 
 
Głos zabierali: 
- Dyrektor Przedszkola Publicznego w Hucie Starej B - Hanna Rybak poinformowała, 
że teren przedszkola jest ogrodzony i nie budzi zastrzeżeń, otwory kanalizacyjne, 
studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone są pokrywami, stan techniczny 
urządzeń do huśtania jest dobry, urządzenia w ogrodzie posiadają odpowiednie 
atesty i certyfikaty, piaskownica posiada przykrycie, a na placu zabaw umieszczona 
jest tablica informacyjna, określająca zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń. 
Wszystkie pomieszczenia przedszkola : sale zajęć, sala gimnastyczna gabinet 
dyrektora, szatnia, hol nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci 
 i pracowników przedszkola. 
Przeprowadzono drobne remonty tj. pomalowano kuchnię, salę gimnastyczną 
naprawiono ubytki w kostce brukowej. 
Na bieżąco wykonywane są przeglądy techniczne budynku, placu zabaw p.poż. 
instalacji gazowej, kotła gazowego. 
Przeprowadzone zostały kontrole:  sanepidu i Kuratorium dotycząca zapewnienia 
dzieciom bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w przedszkolu 19.VI.2015r  
w protokołach nie wskazano żadnych  zaleceń. 
W przyszłości planowana jest  wymiana  ogrodzenia od strony ul. Czystej. 
 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieradzie, Bożena Turek powiedziała, że w okresie 
wakacji letnich wykonano następujące prace remontowo- modernizacyjne: 
pomalowano 5 sal przedszkolnych, zakupiono nowy dywan do grupy 3- latków, 
wycyklinowano i polakierowano parkiet w sali 3- latków, pomalowano wszystkie 
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urządzenia rekreacyjne na placu zabaw- zakupiono 2 nowe ławki parkowe, 
zakupiono zestaw multimedialny, zamontowano rolety w oknach dachowych na sali 
gimnastycznej, pomalowano korytarzyk przy szatniach szkolnych oraz drzwi 
wewnętrzne do sal lekcyjnych, w sanitariatach zamontowano brakujące przepływowe 
podgrzewacze wody, przeprowadzono remont podłogi sportowej na sali 
gimnastycznej( spawanie uszkodzonej wykładziny, czyszczenie podłogi w celu 
usunięcia piasku, pyłu i kurzu, maszynowe czyszczenie podłogi w celu usunięcia 
starych powłok,  dwukrotne polimerowanie całej powierzchni., zmodernizowano 
oświetlenie wewnętrzne na sali gimnastycznej, naprawiono oświetlenie na parkingu 
przy szkole, zakupiono nową kserokopiarkę do pokoju nauczycielskiego.  
Dyrektor podkreśliła, że najpilniejszym zadaniem do wykonania jest naprawa 
gzymsów elewacji zewnętrznej na całej długości budynku szkoły. Jest to sprawa pilna 
ze względu na bezpieczeństwo dzieci. W następnej kolejności należy rozważyć 
malowanie korytarzy szkolnych i zastąpienie zużytej lamperii rozwiązaniem typu 
marmolit.  
W ostatnim czasie w szkole przeprowadzono 2 kontrole kuratoryjne, które zakończyły 
się wynikiem pozytywnym oraz 2 kontrole sanepid-u. Kontrole te zakończyły się 
wydaniem 2 zaleceń, które zostały wykonane. 
Środki budżetowe wydawane są  w szkole w sposób celowy, a wszystkie płatności 
uzgadniane z główną  księgową SAPO. 
Szkoła nie realizowała projektów zewnętrznych. Dodatkowe środki finansowe 
pozyskiwano za następujących źródeł: 
- festyn lokalny, 
- zabawa karnawałowa, 
- korowód „ przebierańców” 
- dobrowolne wpłaty sponsorów, 
- wynajem sali gimnastycznej 
Otrzymano również dodatkowe środki finansowe z Urzędu Gminy Poczesna  
w ramach zwiększonej subwencji oświatowej. 
 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Starej B, Małgorzata Kocielińska   poinformowała, 
że w dniu 21 sierpnia 2015 roku komisja bhp przeprowadziła kontrolę budynku oraz 
jego otoczenia i nie stwierdziła nieprawidłowości.  
W okresie wakacyjnym przeprowadzono renowację podłóg w całej placówce 
(czyszczenie nakładanie polimeru) malowanie barierek i balustrad zewnętrznych, 
drobne naprawy i malowanie ścian wewnątrz budynku, naprawy sanitariatów. 
Przeprowadzono przeglądy : kominiarski, oddymiania, alarmowy, gazowy oraz 
badanie wody w bloku żywieniowym.  
Podczas kontroli Sanepidu zalecono usunięcie pęknięć dylatacyjnych na dwóch 
kondygnacjach korytarza gimnazjalnego oraz malowanie korytarza podając termin 
realizacji do 31 sierpnia 2016 r.  
Remontu wymaga elewacja zewnętrzna, dach oraz sala gimnastyczna. Placówka 
podejmuje działania w celu pozyskania środków zewnętrznych z organizacji festynu, 
wynajmu lokalu na sklepik szkolny oraz darowizn.  
 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poczesnej, Jadwiga Knapik powiedziała, że  
budynek szkoły podstawowej jest budynkiem nowym, w związku z tym nie wymaga 
remontów.  
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono 2 kontrole SANEPID,  po których nie 
wydano żadnych zaleceń. 
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Wydatkowanie środków z budżetu było celowe i oszczędne,  zgodne  
z potrzebami placówki. Dyrektor na bieżąco monitoruje realizację budżetu  
w porozumieniu z księgową SAPO.  
W 2014r. i I półroczu 2015r. pozyskano dodatkowe środki finansowe, które 
przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu. Dodatkowe środki 
pochodziły z rezerwy oświatowej, rady rodziców, wpływów z wynajmu sali. 
 
- Dyrektor Przedszkola Publicznego w Hucie Starej A – Marzanna Banasiak wśród 
przeprowadzonych remontów wymieniła m.in.  wykonanie chodnika z kostki 
brukowej, łączącego parking dla samochodów z wejściem do przedszkola, wymianę 
podłogi w szatni przedszkola oraz kancelarii, częściowe malowanie ścian w salach 
zabaw, szatni przedszkolnej oraz w kuchni, wymianę regałów w magazynie 
materiałów żywnościowych. Planowane remonty to zagospodarowanie terenu wokół 
przedszkola oraz wymiana ogrodzenia. 
Dyrektor podkreśliła, że wydatki z budżetu są na bieżąco monitorowane i uzgadniane 
z księgową SAPO, w związku z czym przebiegają zgodnie z planem. 
W placówce przeprowadzona została kontrola SANEPID-u, która zakończyła się 
brakiem zaleceń. 
Środki zewnętrzne pozyskane w 2014 roku i I półroczu 2015  roku pochodziły 
z zabawy tanecznej Andrzejkowej zorganizowanej przez Radę Rodziców, sprzedaży 
makulatury gromadzonej przez rodziców, wygranej w konkursie „Wręczyckie 
Jasełka”, środków zgromadzonych poprzez darowiznę w ramach 1% podatku. 
 
- Dyrektor Przedszkola Publicznego w Poczesnej – Ewa Rakowska poinformowała, 
że w minionym okresie pomalowano jeden z oddziałów, zakupiono szafki do szatni, 
wymieniono bojler do grzania wody, zagospodarowano pomieszczenia na archiwum  
W przyszłości planowany jest  remont tarasu. 
Kontrola SANEPiD-u zakończyła się bez zaleceń. 
Środki zewnętrzne, które placówka pozyskała pochodziły z  dotacji od sponsorów, 
z Pikniku Rodzinnego  oraz z akcji 1%.              
Pozyskano od darczyńców drukarkę, gilotynę do papieru, a w konkursie „Czysta 
Częstochowa” placówka wygrała laptop. 
Dyrektor poprosiła, aby zaplanować w budżecie gminy na następne lata budowę 
przedszkola w Poczesnej.  
 
- Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej – Paweł Wiśniewski 
poinformował, że w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały dwie kontrole 
Sanepidu część zaleceń została już wykonana, pozostałe przesunięto w terminie do 
31 sierpnia 2016 roku: 
W szkole w czasie wakacji i ostatniego roku szkolnego przeprowadzono, dzięki 
wsparciu Wójta Gminy Poczesna drobną naprawę dachu oraz pomalowano dwie sale 
i odświeżono toalety dzięki wsparciu rodziców. Pozyskano 12 laptopów do sali 
komputerowej, pozyskano tablicę interaktywną z projektorem, pozyskano laptop do 
doradztwa zawodowego, radioodtwarzacz, mikroskop, instrumenty muzyczne do 
zajęć z muzyki (gitara, mikrofon, przewody, statyw, instrumenty perkusyjne, itp.), 
materiały i przybory do zajęć plastycznych (farby, dłuta, pędzle, kartony, sztalugi, 
itd.), zainstalowano nowe rolety w salach lekcyjnych i świetlicy, zamontowano 
projektor multimedialny z ekranem, zakupiono i zainstalowano nagłośnienie do 
tablicy, zakupiono kserokopiarkę, wymieniono blaty w stolikach, pomalowano ściany, 
wymieniono filtry w wentylacji na hali sportowej, wymieniono pady w maszynie do 
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mycia hali sportowej, pospawano i wymieniono popsute krzesła oraz wiele innych 
drobnych napraw. 
Wiele działań nie doszłoby do skutku gdyby nie wsparcie rodziców w postaci Rady 
Rodziców, którzy wspierają szkołę i pomagają przy organizacji różnych imprez  
i uroczystości. Wspólnie zorganizowaliśmy Spotkanie Wigilijne, Bal Walentynkowy, 
stoisko festynowe podczas Dni Gminy Poczesna. Dzięki pozyskanym środkom 
doposażono szkołę (rolety we wszystkich salach, zakup i montaż projektorów  
i ekranu wraz z nagłośnieniem, pospawanie i pomalowanie 30 krzeseł, 
oprogramowanie do komputerów, ksero),  pozyskano rośliny, krzewy i drzewka  
z projektu Silesia. Placówka zbiera fundusze na koncie tzw. 1% we współpracy  
z Fundacją „Młodzi Młodym” oraz uzupełnia i wyposaża halę sportową w sprzęt 
sportowy na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe (m.in. 
nagroda 1500 zł w Sportowej Lidze Gimnazjów pod patronatem Wójta Gminy 
Poczesna) 
Dodatkowe środki pochodzą głównie  z dotacji celowej na projekt, darowizn, imprez 
własnych, sklepiku, itp. 
 
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku - Iwona Skęda 
poinformowała, że  w roku szkolnym 2014/2015 pomalowano dwie sale szkolne, 
położono płytki na schodach wejściowych do przedszkola, pomalowano ławki wokół 
boiska, dokonano przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej placówki                                  
i dokonano drobnych napraw, wykarczowano i wyrównano teren za szkołą.   
Planowane w najbliższym czasie remonty dotyczą rozbudowy placówki  
i wybudowania sali gimnastycznej oraz sal dla dzieci i uczniów, malowania sal 
i korytarzy szkoły, w tym odnowienie lamperii,  remontu dachu – wymiany papy, 
remontu instalacji elektrycznej w kotłowni.  
W roku szkolnym 2014/2015 nie było kontroli kuratoryjnych, odbyły się natomiast 
kontrole sanitarne, które przebiegły bez zaleceń.  
W placówce podejmowane są działania mające na celu pozyskanie środków 
zewnętrznych do  wzbogacania bazy dydaktycznej placówki. 
Jednym z nich jest pisanie i wdrażanie projektów unijnych o charakterze 
edukacyjnym. W roku 2014/2015 był to projekt pod tytułem: „Zagraniczna mobilność 
kadry edukacyjnej szkolnej „ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                          
w ramach POWER SE-  „Bądźmy szkołą w chmurze – nie zostawajmy  w tyle, 
szybujmy w świecie nauki, uczmy się i nauczajmy nowocześnie – obszar 
matematyczno-przyrodniczy”  
Inne formy pozyskania środków finansowych to: imprezy organizowane przez radę 
rodziców  (piknik, zabawa karnawałowa), wpłaty na konto rady rodziców, akcja 1% 
dla szkół.  
 
- Dyrektor Przedszkola Publicznego  we Wrzosowej – Małgorzata Nowak 
powiedziała, że w przedszkolu odbył się remont węzła kuchennego. Zostały 
pomalowane: zmywalnia, obieralnia, magazyn i pokój socjalny.  
W ogrodzie przedszkolnym wykonano bezpieczne podłoże z gumowych puzzli pod 
dwiema huśtawkami.  
Planowany jest remont dachu w postaci jego odczyszczenia i pomalowania. 
Kontrole, które miały miejsce to: 
- kontrola SANEPID: blok żywieniowy i sekcja higieniczna 
- kontrola doraźna z Kuratorium: „ Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i higieny 
podczas pobytu w przedszkolu. 
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- kontrola stanu technicznego budynku i placu zabaw 
Wszystkie kontrole przebiegły pomyślnie i nie wydano żadnych zaleceń. 
Dodatkowe środki, pozyskane przez placówkę pochodziły z pikniku rodzinnego:  
„ Mama, Tata i Ja”, z 1% w fundacji: „ Młodzi Młodym”, uczestnictwa w konkursie:  
„ Czysta Częstochowa” – kamera cyfrowa, uczestnictwa w projekcie: „ Doskonali 
pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”, darowizny w postaci mikroskopu 
szkolno – badawczego oraz 82 sztuki roślin z Fundacji SILESIA w ramach akcji 
 „ Posadź swoje drzewko” 
Placówka pozyskała także możliwość uczestniczenia w 5 szkoleniach rady 
pedagogicznej. 
 
- Dyrektor Zespołu Szkół we Wrzosowej – Alicja Janowska poinformowała, że 
w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół przeprowadzono szereg modernizacji, 
w tym: modernizacja monitoringu wizyjnego, malowanie składnicy akt, wykonanie 
półek, porządkowanie składnicy, malowanie pomieszczeń administracyjnych, 
założenie nowej instalacji internetowej w szkole, podłączenie do światłowodu, 
modernizacja kuchni: zakup kuchni gazowej i podłączenie,  zakup  zastawy stołowej 
(środki budżetowe z JST z okazji jubileuszu szkoły).   
Zabezpieczając bieżące potrzeby szkoły zakupiono  meble, stoliki i krzesła do sali 
chemiczno – fizycznej, wyposażano w pomoce dydaktyczne do fizyki, zakupiono 
blaty na stoliki do pracowni językowej, projektor i ekran do pracowni matematycznej,  
2 mikroporty, zakupiono sprzęt sportowy, stroje sportowe ze środków UG ( w ramach 
nagrody za udział w lidze sportowej). 
Planowany remont sali gimnastycznej został przełożony do końca sierpnia 2016 roku. 
Konieczny jest też remont dachu szkoły.  
W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono jedną kontrolę przez nadzór 
pedagogiczny. Kontrola dotyczyła realizacji obowiązku prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego – bez zaleceń 
Druga kontrola przeprowadzona była przez Sanepid – bez zaleceń 
Budżet jest wydatkowany racjonalnie. Na dzień dzisiejszy nie występują zagrożenia                 
w jego realizacji.  
Środki finansowe pozabudżetowe pozyskane w roku szkolnym 2014/2015  
pochodzą  z Urzędu Gminy  w Poczesnej, Rady Rodziców, projektu 
międzynarodowego Erasmus+ K2 i Erasmus +K1, Ministerstwa Edukacji Narodowej 
projektu POKL  EFS „Edukacja młodego pokolenia” , projektu Z Kujawskim 
pomagamy pszczołom  „Pszczoła potrzebna od zaraz” projektu „SILESIA” , akcji 1%. 
Dodatkowo nauczyciele uczestniczyli w powiatowym projekcie systemowym POKL 
„Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży” – ok 3000,00 zł 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała Dyrektor Przedszkola w Poczesnej, który oddział 
przedszkolny został przydzielony do pomieszczeń na 2 piętrze w oddzielnej klatce. 
 
- Dyrektor, Ewa Rakowska odpowiedziała, że dawniej był tam oddział sześciolatków, 
w tym roku będzie tam oddział czterolatków, ponieważ jest mniej liczny - 14 dzieci. 
Dyrektor zwróciła uwagę na złe nastawienie rodziców do pomieszczeń na górze. 
 
- Marian Kołodziej powiedział, że trzeba ten problem rozwiązać, ponieważ nie może 
być nieporozumień między rodzicami, dyrektorem i radnymi. 
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- Iwona Choła zapytała czy są w szkole pomieszczenia, które można byłoby 
wykorzystać na sale dla tego oddziału. 
 
- Dyrektor, Ewa Rakowska odpowiedziała, że to nie rozwiąże problemu. 
 
- Wójt gminy powiedział, że jest mu znany ten problem. Są to zaniechania  
z przeszłości, których nie da się odwrócić w krótkim czasie. Trwają rozmowy na ten 
temat, jest kilka propozycji rozwiązania problemu i jak pozwolą środki finansowe 
będziemy to zadanie realizować. 
 
- Iwona Choła zapytała, ile wynosi subwencja na oświatę, a ile dopłaca gmina. 
 
- Główna księgowa SAPO, Aleksandra Rak odpowiedziała, że 39,33% pokrywa 
gmina tj. 5 851 608,00 zł, a 57% subwencja tj. 8 478 616,00 zł resztę stanowią 
dotacje z budżetu państwa.  
 
- Iwona Choła zapytała jak wydatkowany jest fundusz socjalny. 
 
- Księgowa Główna księgowa SAPO, Aleksandra Rak odpowiedziała, że fundusz 
realizowany jest na podstawie regulaminu i protokołów poszczególnych komisji. Do 
końca maja przekazano na konta 75% należnych środków, a kolejna część zostanie 
przekazana do 30 września. 
 
- Iwona Choła podziękowała dyrektorom za sprawozdania i życzyła satysfakcji  
z pracy, spełnionej misji, dobrej współpracy z rodzicami, samorządem i aby  
w czerwcu mogli się cieszyć sukcesami swoich wychowanków. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z wykonania budżetu przydzielonego Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Poczesnej za I półrocze 2015 roku omówiła Dyrektor Jolanta Szczepanik. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała, jaka kwota z budżetu gminy przekazywana jest na książki. 
 
- Dyrektor, Jolanta Szczepanik odpowiedziała, że około 35 000,00 zł. 
 
- Iwona Choła zapytała czy wystarczy środków do końca 2015 roku na 
funkcjonowanie biblioteki wraz z filiami. 
 
- Dyrektor, Jolanta Szczepanik odpowiedziała, że poziom realizacji jest bliski 50% 
więc środków powinno wystarczyć. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu przydzielonego Gminnemu Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej omówił Główny księgowy, Marcin Huras. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała co kryje się pod pojęciem „wpłaty z różnych dochodów”. 
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- Główny księgowy, Marcin Huras wyjaśnił, że są to wpłaty za tańce, naukę gry na 
instrumencie, warsztaty we Władysławowie i Gilowicach. 
 
- Tadeusz Bajdor zapytał, na co przeznaczane są wpłaty za taniec. 
 
- Główny księgowy, Marcin Huras odpowiedział, że środki te przekazywane są na 
wynagrodzenie dla instruktora, jednak nie pokrywają go w całości. 
 
- Marian Kołodziej zapytał, czy w tym roku basen przyniósł większe dochody. 
 
- Główny księgowy, Marcin Huras odpowiedział, że dzięki pogodzie wpływy były 
większe niż w roku poprzednim. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2015 roku omówiła 
Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała, czy kluby sportowe korzystają z tych środków. 
 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik wyjaśniła, że kluby korzystają ze środków  
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 3 
Działania podejmowane przez jednostki podległe Komisji w zakresie złożonych 
wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2014 i w I półroczu 2015 
przedstawiła Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 4 
Nikt w tym punkcie głosu nie zabrał. 
 
Ad. 5 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Przewodnicząca Komisji, Iwona Choła przedstawiła odpowiedzi Wójta gminy na 
wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.        
  

                                                                                                                                      
Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

     
Protokół sporządziła:                              Iwona Choła                                           
  
Magdalena Caban 
                    


