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Protokół nr  25/2017 
z  połączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,  
Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisją Zdrowia i Ochrony 

Środowiska  i Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 20 grudnia 2017 roku. 

 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
 
Temat:  

1. Omówienie materiałów na XXXII Sesje Rady Gminy Poczesna. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok. 
3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego; Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji; Komisji Zdrowia                      
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej   na rok 2018. 

4. Sprawy różne. 
 
 

 Ad.1 
 
Punkt 6 porządku Sesji tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 
rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego, dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich 
zatwierdzania omówiła  Kierownik SAPO- Agata Adamus.  
 
 Komisje pozytywnie zaopiniowały ww .projekt uchwały. 
 
Punkt 7 porządku Sesji tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z 
dnia 28 listopada 2016 roku Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu 
Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej omówiła Kierownik 
SAPO- Agata  Adamus.  
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały ww .projekt uchwały. 
 
Punkt 15 porządku Sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy 
Poczesna, stanowisko  przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz 
Bajdor. 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały ww .projekt uchwały. 
 
Punkt 16 porządku Sesji  tj.  podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności 
zebrania wiejskiego we Wrzosowej i podjętej uchwały z dnia 27.09.2017r., 
stanowisko  przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor. 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały ww .projekt uchwały. 
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 Punkt 17  porządku Sesji tj podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego  programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022 omówił Wójt 
gminy - Krzysztof Ujma 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały ww .projekt uchwały. 
 
Punkt 18 porządku Sesji tj. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – Strefa VII 
obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa omówił 
Wójt gminy - Krzysztof Ujma. 
 
Komisje pozytywnie zaopiniowały ww .projekt uchwały. 
 
 
Ad. 2  
 
 Punkt 10 porządku Sesji tj. projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2018  
omówiła Skarbnik gminy – Halina Paruzel- Tkacz 
Skarbnik gminy poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
na temat projektu budżetu gminy na 2018 rok. 
 
Głos zabierali 
-Rafał Dobosz poprosił o wyjaśnienie, co oznacza  zakup serwera. 
-Skarbnik Gminy poinformowała, że są to wymogi związane z rozwojem 
informatycznym. 
- Iwona Choła poprosiła o przedstawienie projektu budżetu na 2018 rok, dla 
placówek oświatowych  . 
- Agata Adamus omówiła  projekt budżetu na 2018 rok dla placówek oświatowych.  
- Marian Kołodziej spytał o planowany remont w Szkole we Wrzosowej. 
- Agata Adamus wyjaśniła że, planowany remont jest związany z salą gimnastyczną. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poddał pod głosowanie 
projekt budżetu gminy na 2018 rok. 
 
 
Za    głosowało          8 członków 
Przeciw             0 członków 
Wstrzymało się            1 członek  
 
 
 
 
 
 Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji poddała pod 
głosowanie projekt budżetu gminy na 2018 rok. 
 
 
Za    głosowało          9 członków 
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Przeciw             0 członków 
Wstrzymało się            0 członków 
 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska    poddał pod głosowanie 
projekt budżetu gminy na 2018 rok. 
 
 
Za    głosowało          9 członków 
Przeciw             0 członków 
Wstrzymało się            0 członków 
 
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie projekt budżetu gminy 
na 2018 rok. 
 
 
Za    głosowało          5 członków 
Przeciw             0 członków 
Wstrzymało się            0 członków 
 
Komisje pozytywnie ( z 1 głosem wstrzymującym się ) zaopiniowały projekt budżetu 
gminy na 2018 rok. 
 
 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił projekt 
Planu pracy Komisji na 2018 rok.  
Ujęto w nim następujące zagadnienia: 
 
 

1. Analiza umorzeń podatków za rok 2017. 
 

2. Analiza wydatkowanych środków z budżetu gminy  
na dodatki mieszkaniowe i pomoc społeczną w roku 2017. 

3. Ocena ściągalności podatków za 2017r. 
 

4. Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2017r.  
 

5. Analiza i ocena sprawozdania Zarządcy z gospodarowania  mieszkaniowym 
zasobem Gminy za rok 2017. 

 
6. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. 

 
7. Analiza wykorzystania środków finansowych na promocję lokalnej gospodarki i 

jej wyrobów i usług. 
 

8. Analiza projektu uchwał w sprawie podatków i opłat  
lokalnych na rok 2019. 
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9. Współpraca komisji z Wójtem w zakresie planowania  
i opracowania budżetu gminy na 2019 rok. 

 
10.  Analiza przygotowanego projektu budżetu gminy na 2019 rok. 
11. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r. 

 
12. Sprawy różne według potrzeb Rady Gminy. 

 
13. Udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do Komisji. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2018 rok. 
 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawiła projekt 
Planu pracy Komisji na 2018 rok.  
Ujęto w nim następujące zagadnienia: 
 
 
 

1. Analiza i ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu  
i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych w 2017 r. 

2. Analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych na okres ferii zimowych przez 
GCKIiR. 

3. Analiza i ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 
2017r.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
za 2017 r. 

4. Analiza planu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2018. 
5. Analiza i ocena działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji  

i Rekreacji za rok 2017. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GCKIiR za 
rok 2017. 

6. Analiza planu pracy GCKIiR na rok 2018.  
7. Ocena działalności świetlic środowiskowych z terenu gminy Poczesna. 
8. Analiza i ocena wniosków zgłaszanych przez placówki oświatowe, kluby 

sportowe i inne instytucje podległe Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.  

9. Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Poczesna 
10. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki 

oświatowe na rok szkolny 2018/2019. 
11. Analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych przez GCKIiR na okres 

wakacji. 
12. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2018/2019.  
13. Analiza wydatkowania budżetu przydzielonego placówkom podległym Komisji 

oraz ocena realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2018r. 

14. Analiza działań podejmowanych przez jednostki podległe Komisji  
w zakresie złożonych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych 
w roku 2017 i w I półroczu 2018. 

15. Analiza i ocena budżetu przydzielonego jednostkom podległym KOKSiR 
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na rok 2019. 
16. Organizowanie wyjazdowych posiedzeń do placówek i instytucji podległych 

Komisji. 
17. Uczestnictwo w spotkaniach i imprezach szkolnych, kulturalnych  

 sportowych organizowanych przez instytucje podległe Komisji. 
18. Udzielanie odpowiedzi na pisma spływające z placówek podległych Komisji. 

 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2018 rok. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska przedstawiła projekt Planu 
pracy Komisji na 2018 rok.  
Ujęto w nim następujące zagadnienia: 
 
1.Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza podziału  
środków za 2017 r. na podstawie przedłożonego sprawozdania.  
2.Informacja o realizacji na terenie gminy  ustawy o utrzymania czystości  
i porządku.  
3.Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 
Spotkanie z przedstawicielem policji. 
4.Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2017 r. 
5.Analiza i ocena wniosków zgłoszonych do Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.  
6.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 r. 
7.Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  na podstawie 
przedłożonego sprawozdania za 2017 r. 
Wizytacja Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, Nieradzie i Wrzosowej. 
8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia 
za 2017 r. 
9.Analiza realizacji zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy.  
10.Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych. 
Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej. 
11.Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego. 
12.Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska na rok 2019. 
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2018 rok. 
 
 
 
Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej przedstawiła projekt Planu pracy Komisji na 
2018 rok.  
Ujęto w nim następujące zagadnienia 
 
Styczeń/luty  
1.Kontrola realizacji wymogów wynikających z Ustawy  
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
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 2.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Marzec  
1.Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych. 
2.Kontrola umorzeń podatków w 2017 roku. 
3.Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego za rok 2017. 
4.Kontrola wydatkowania  środków finansowych  
z  Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
rok 2017. 
5.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Kwiecień  
1.Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji 
i Rekreacji za 2017 rok. 
 2.Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za     
2017 rok. 
3.Kontrola wydatkowanych środków finansowych z budżetu gminy na dodatki 
mieszkaniowe.  
4.Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 
5.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Czerwiec  
1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok z 
uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 
2.Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 
3.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Lipiec\Sierpień   
1.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Wrzesień  
1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 roku. 
2.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
październik/listopad  
1.Kontrola wydatkowanych środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  
2.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Grudzień  
1.Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2019. 
2.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019r. 
3.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy  komisji na 2018 rok. 
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Ad. 4 
 
W tym punkcie głos zabierali: 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Grzegorz Sikora 
przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji tj.: 
 
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia zaległości wraz z  
należnymi odsetkami powstałych w opłatach czynszu za wynajmowany lokal 
użytkowy  Pani  Agnieszki Sikora. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
 
- wnioski od Wójta gminy Poczesna  dotyczące pomocy dla repatriantom. 
 
- pismo od Starostwa Powiatowego w Częstochowie w sprawie uruchomienia 
procedury przyjmowania wniosków do Statuetek Starosty Częstochowskiego. 
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska  - Ewa Synoradzka  
przedstawiła pisma, które wpłynęły do Komisji tj.: 
 
- wnioski od Wójta gminy Poczesna  dotyczący opinii dendrologa. 
- pismo od Stowarzyszenia Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej. 
 
Wnioski zostały przyjęte do wiadomości. 
 
Na tym Komisje zakończyły posiedzenie. 
         
  
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
                                                                                        Grzegorz Sikora  
     
                                                                                        Przewodnicząca   
                                                                   Komisji Oświaty,Kultury, Sportu i Rekreacji 
 
                                                                                          Iwona Choła 
   
                                                                                          Przewodnicząca   
                                                                      Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 
 
                                                                                           Ewa Synoradzka  
 

                                                                      Przewodniczący 
                                                                         Komisji Rewizyjnej  

 
                                                                         Tadeusz Bajdor 

Protokół sporządziła:    
 
Wioletta Przybylska                    


