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Protokół nr  28/2017 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy Poczesna  z dnia 7 lutego 2017 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Omówienie materiałów na XXIV Sesję Rady Gminy Poczesna. 
2. Sprawy różne. 
 
Ad. 1 
 
Projekt uchwały z punktu 14 porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy  
tj. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok przedstawiła  
Skarbnik Gminy, Halina Paruzel – Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. 
                                       „za”                       głosowało           9 radnych 
                                       „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                       „wstrzymało się”                               0 radnych 
 
Projekty uchwał z punktu 15 i 16 porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy  
tj. w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 
grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok oraz zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 
2017 – 2029 przedstawiła Skarbnik gminy, Halina Paruzel - Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. 
                                       „za”                       głosowało           9 radnych 
                                       „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                       „wstrzymało się”                               0 radnych 
 
Punkt 18 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny 
wywoławczej w przetargu na zbycie nieruchomości gminnych przedstawił Wójt 
gminy, Krzysztof Ujma. 
Poinformował, że ustalona została cena wywoławcza na zbycie nieruchomości 
gminnych stanowiących kompleks nieruchomości gruntowych zlokalizowanych 
w miejscowości Nierada na kwotę 4 050 000,00 zł. netto. Ponadto Wójt 
poinformował, że w tym temacie odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym,  
z którego to spotkania  została spisana notatka. 
Wójt nadmienił też, że w czerwcu 2016r. biuro rzeczoznawców majątkowych 
wykonało operat szacunkowy przedmiotowego kompleksu nieruchomości.  
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Działki należące do Gminy oraz Skarbu Państwa zostały wycenione na łączna kwotę   
2.450 000 zł. netto. Aktualizacja operatu szacunkowego została potwierdzona  
w grudniu 2016r. przez ww. biuro rzeczoznawców. 
 
Wójt gminy, przekazał również informację w sprawie zakupu działek o powierzchni 
8640m2 w miejscowości Zawodzie, które gmina chce przejąć w wieczyste 
użytkowanie.  
Operat szacunkowy wynosi 122.100 zł. a cena zakupu 120.960 zł. netto. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Punkt 17 porządku sesji tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych 
rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci 
kanalizacyjnej przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
Wójt gminy wyjaśnił, że pierwotna uchwała dotyczy udzielania dotacji celowych na 
częściowe dofinansowanie poniesionych, rzeczywistych kosztów budowy nowych 
przyłączy do istniejącej na terenie gminy Poczesna sieci kanalizacyjnej wybudowanej 
w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których do posesji doprowadzone były 
jedynie sięgacze.  
Natomiast zmiana uchwały, dotyczy terminu składania wniosków o dofinansowanie, 
który został wydłużony do 30.11.2017r. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Punkt 19 i 20 porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy tj.: projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu oraz projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Częstochowskiego do prowadzenia zadania 
pn.„Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej  nr 1058S na odcinku Brzeziny 
Kolonia (ul. Staszica) - Wrzosowa gm. Poczesna”, przedstawił Wójt gminy, Krzysztof 
Ujma. 
 
Wójt objaśnił, że obie uchwały dotyczą realizacji tego samego zadania, na  realizację 
którego Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej oraz przejmuje je do realizacji, 
gdyż pieniądze pochodzące z budżetu gminy bez przedmiotowych uchwał nie mogą 
być przeznaczone na realizację zadania na drogach powiatowych, a Gmina nie 
mogłaby go realizować. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 2 
 
Przewodniczący Komisji, Grzegorz Sikora przedstawił pisma od Wójta gminy 
Poczesna tj.: 

1. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez Pana Grzegorza Mendel 
o rozłożenie na raty ( po 200zł. miesięcznie) zaległości powstałych w opłatach 
za czynsz i wywóz nieczystości w wysokości 12 312,11 zł + odsetki. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
                           „za”                       głosowało           9 radnych 

                                      „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                      „wstrzymało się”                               0 radnych 
 

2. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez Pana Zygmunta Banasiak  
o rozłożenie na 3 raty zaległości powstałych w opłatach czynszu za 
wynajmowany lokal w wysokości 2 859,37 zł.  

 
            Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
                                       „za”                       głosowało           9 radnych 
                                      „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                      „wstrzymało się”                               0 radnych 
 

3. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez Pana Arkadiusza 
Wachowskiego o rozłożenie na 3 raty zaległości powstałych w opłatach za 
wywóz nieczystości w wysokości 393,50 zł + odsetki na dzień 30 listopada 
2016r. w kwocie 9,45 zł. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek 
                                       „za”                       głosowało           9 radnych 
                                      „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                      „wstrzymało się”                               0 radnych 
 

 
4. W sprawie zaopiniowania wniosku dot. umorzenia zaległości powstałych  

w rozliczeniu opłat za czynsz i wywóz nieczystości wraz z należnymi 
odsetkami na dzień umorzenia powstałymi za wynajmowany lokal mieszkalny 
położony w m. Dębowiec 1/5 w kwocie 4 131,14 zł. Lokal był wynajmowany 
przez p. Tomasza Bandurę, jednak na chwilę obecną nie ustalono miejsca 
jego pobytu. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek 
                                       „za”                       głosowało           9 radnych 
                                      „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                      „wstrzymało się”                               0 radnych 

 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Grzegorz Sikora  
     
 Joanna Ociepa                       


