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Protokół nr 33/2017 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

w połączeniu z Komisją Zdrowia i Ochrony Środowiska 
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 6 listopada 2017 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Analiza projektu uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2018. 
2. Analiza realizacji zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy. 
3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 

zimowego. 
4. Omówienie materiałów na XXXI Sesję Rady Gminy Poczesna. 
5. Sprawy różne 

 
Ad. 1  
 
Punkt 13 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie podatku od środków 
transportowych na rok 2018 przedstawiła Skarbnik Urzędu - Halina Paruzel-Tkacz. 
 
Głos zabrali: 
 
-Przewodniczący Komisji- Grzegorz Sikora zaproponował, aby  stawki pozostały na 
tym samym poziomie. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Punkt 14 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2018 rok przedstawiła  Skarbnik Gminy - Halina 
Paruzel-Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Ad. 2 
 
Analizę  realizacji zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
przedstawił, Wójt gminy- Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
Informacja została przez komisje przyjęta do wiadomości. 
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Ad. 3 
 
Informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego przedstawiła, Kierownik GOPS - Elżbieta Różycka. 
 
W tym punkcie głos zabrali: 
 
-Rafał Dobosz – spytał o przydział opału, czy pod uwagę brane jest kryterium 
dochodowe.  
-Kierownik GOPS, Elżbieta Różycka odpowiedziała, że tak brane jest pod uwagę 
kryterium dochodowe i jednocześnie omówiła zasady udzielania pomocy celowej 
specjalnej.  
-Marian Kołodziej podziękował za udzielenie pomocy  panu  Edwardowi Sikorze 
 i umieszczeniu go  w Domu Pomocy Społecznej w Dróżykowej.  
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad. 4 
 
Punkt 15 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
244/XXX/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2017 rok przedstawiła Skarbnik Gminy -Halina Paruzel-Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Punkt 16 porządku Sesji tj. projekt 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 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Punkt 17 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2017 rok przedstawiła Skarbnik Gminy - Halina Paruzel-Tkacz 
 
Głosu nikt nie zabrał 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Ad. 5 
 
- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pisma, 
które wpłynęły do Komisji tj.: 
 

1. Wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia części zaległości  
powstałych w opłatach czynszu i wywozu nieczystości Państwa  Dariusza i 
Jadwigi Szyda. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
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2. Wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości 
wraz z należnymi odsetkami  powstałych w opłatach czynszu i wywozu 
nieczystości Pani Anny Michaj. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek 
 

3. Wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości 
wraz z należnymi odsetkami  powstałych w opłatach czynszu i wywozu 
nieczystości Pani Elżbiety Nagaba. 

 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek 
 

4. Wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości 
wraz z należnymi odsetkami  powstałych w opłatach czynszu i wywozu 
nieczystości Pani Żanety Witczyk.  

 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
 
- Przewodnicząca  Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska przeczytała protokół z 
wyjazdowej Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska w dniu 20 października 2017 r.  
 
- Wójt Gminy, Krzysztof Ujma poinformował o spotkaniach informacyjnych dla 
mieszkańców gminy Poczesna zainteresowanych udziałem w projekcie pn. 
„Odnawialne źródła energii w gminie Poczesna”. 
- Wójt Gminy zapoznał również komisję z propozycją MPK w sprawie zmiany 
autobusu linii 65.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
         
  
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
                                                                                        Grzegorz Sikora  
     
 
 
                                                                                     Przewodnicząca   
                                                                   Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 
 
                                                                                        Ewa Synoradzka  
 
 
Protokół sporządziła:    
 
 
Wioletta Przybylska                       


