
1 

 

Protokół nr  37/2018 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy Poczesna  z dnia 12 lutego 2018 roku. 
 

 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Omówienie materiałów na XXXIII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
2. Sprawy różne. 
Ad. 1 
 
 Punktu 9 porządku sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poczesna dla publicznych i  
niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne  niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
przedstawiła  
kierownik SAPO, Agata Adamus. 
 
Głos zabrali 
-Rafał Dobosz zapytał czy zwracamy dotacje za  dzieci z naszej gminy , które 
uczęszczają  do przedszkoli w innych  gminach. 
- Agata Adamus poinformowała, że zwracamy koszty wychowania przedszkolnego za 
dzieci będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczają do przedszkoli na terenie 
innej gminy i odwrotnie. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Komisja pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. 
                                        
Punkt 13 porządku sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Policji omówił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 14 porządku sesji tj podjęcie 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. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 15 porządku sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Miasta Częstochowy   z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 15 w 
Częstochowie, przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
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Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 16 porządku sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy 
odnośnie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Poczesna, które 
stały się własnością Powiatu Częstochowskiego z przeznaczeniem pod realizację 
inwestycji drogowych. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. 
 
Ad. 2 
 
Przewodniczący Komisji, Grzegorz Sikora przedstawił pisma, które wpłynęły do 
Komisji  tj.: 
 
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli, 
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie nadania nazw rondom w m. 
Wrzosowa. 
Wnioski zostały przez członków Komisji przyjęte do wiadomości 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Grzegorz Sikora  
     
Wioletta Przybylska                       


