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 Protokół nr 32/2017 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

RADY GMINY POCZESNA z dnia 12 września 2017 roku 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
1. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2017r. 
2. Omówienie materiałów na XXX Sesję Rady Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne. 
 
Ad. 1 
 
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku przedstawiła 
Skarbnik gminy, Halina Paruzel – Tkacz 
 
Głos zabrali. 
 
-Przewodniczący Komisji Grzegorz Sikora zapytał, ile kosztuje miesięczne 
utrzymanie linii autobusowych funkcjonujących na terenie gminy. 
-Wójt Gminy, Krzysztof Ujma odpowiedział, że jest to około 210 000,00 zł. 
- Iwona Choła spytała o umorzenie zaległości podatkowych  dotyczących opłat za 
zagospodarowanie odpadów. 
-Wójt Gminy Krzysztof Ujma poinformował, że są to umorzenia od osób prywatnych. 
 
 Na tym dyskusję zakończono. 
 
Członkowie Komisji jednogłośnie,  pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z realizacji 
budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. 
 
Ad. 2  
Punkt 9 porządku XXX Sesji tj. informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych 
zaplanowanych na 2017 rok oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2017 – 2018 
przedstawił Wójt Gminy Krzysztof Ujma. 
Głos zabierali: 
 
-Rafał Dobosz spytał o termin zakończenia inwestycji drogi powiatowej  w 
miejscowości Wrzosowa. 
-Wójt Gminy Krzysztof Ujma poinformował o przedłużeniu umowy.  
Podkreślił ,że z informacji od wykonawcy wynika ze przedmiotowa inwestycja 
powinna być zrobiona do końca października. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Punkt 10 porządku XXX Sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
185/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu 
gminy na 2017 rok przedstawiła Skarbnik gminy, Halina Paruzel – Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
 
Punkt 11 porządku XXX Sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2017 rok przedstawiła Skarbnik gminy, Halina Paruzel – Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 12 porządku XXX Sesji tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 – 2029 omówiła 
Skarbnik gminy, Halina Paruzel – Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 15 porządku XXX Sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w 
sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
przedstawił Wójt Gminy Krzysztof Ujma 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad. 3  
 
W tym punkcie głos zabierali: 
Przewodniczący Komisji Grzegorz Sikora przedstawił pisma, które wpłynęły do 
Komisji tj. 
 
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia kwoty powstałej w 
opłatach czynszu i wywozu nieczystości pani Katarzyny Wachowskiej. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
 
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia kwoty powstałej w 
opłatach czynszu i wywozu nieczystości  wraz z należnymi odsetkami powstałych  za 
wynajmowany lokal w m. Dębowiec 1/4a. 
Przedmiotowy lokal był wynajmowany przez Pana Edmunda Kamińskiego, który 
zmarł. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
 
-  pismo od Wójta gminy Poczesna w sprawie Koncepcji Rozwoju Tras Rowerowych 
w Gminie Poczesna.  
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
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                                                                          Przewodniczący  
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
                                                                   Grzegorz Sikora                                      
Protokół sporządziła: 
 
 
Wioletta Przybylska  
  
                            


