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Protokół nr  27/2018 
z połączonego  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Poczesna                                   
z dnia 20 marca 2018 roku. 

 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza umorzeń podatków za rok 2017. 
2. Ocena ściągalności podatków za 2017 rok. 
3. Omówienie pkt.6,7 porządku XXXIV Sesję Rady Gminy Poczesna 
4. Omówienie materiałów na XXXIV Sesję Rady Gminy Poczesna. 
5. Sprawy różne    

Ad. 1 
 
Analizę umorzeń podatków za rok 2017 przedstawiła Skarbnik gminy –                          
Halina Paruzel Tkacz. 
 
Głos zabrali: 
-Rafał Dobosz poprosił o przedstawienie bardziej szczegółowych informacji  
dotyczącej umorzeń podatku w 2017r. 
-Skarbnik gminy udzieliła wyczerpującej informacji, podając kwoty poszczególnych 
umorzeń. 
-Grzegorz Sikora spytał o przyczyny umorzeń. 
-Skarbnik gminy poinformowała o przyczynach umorzeń. 
Podkreśliła, że najczęstsza przyczyną jest  pogarszająca się sytuacja finansowa 
rodzin. 
 
Na tym dyskusje zakończono 
Komisja w/w informacje przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. 2 
 
Ocenę ściągalności podatków za 2017 rok przedstawiła Skarbnik gminy –                          
Halina Paruzel Tkacz. 
 
Głos zabierali: 
- Rafał Dobosz zapytał, gdzie jest największa ściągalność podatków. 
-Skarbnik gminy przedstawiła ściągalność podatku  z podziałem na poszczególne 
sołectwa. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Komisja w/w informację przyjęła do wiadomości. 
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Ad. 3 
 
Punkt 6   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr 285/XXXIII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 12 lutego 2018r 
omówiła - Grażyna Rakowska 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Punkt 7   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  przedszkolnego w 
przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna omówiła -
Grażyna Rakowska 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 4 
 
Punkt 9   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. informacja o wykorzystaniu 
środków funduszu sołeckiego w 2017 roku przedstawiła Skarbnik gminy- Halina 
Paruzel - Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja w/w informację przyjęła do wiadomości. 
 
Punkt 10   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna 
na lata 2018-2029 przedstawiła Skarbnik gminy- Halina Paruzel - Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
 
Punkt 11   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2018 rok przedstawiła Skarbnik gminy- Halina Paruzel - 
Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
 Członkowie Komisja pozytywnie zaopiniowały ww .projekt uchwały. 
 
Punkt 12   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 
roku w sprawie budżetu gminy na 2018rok przedstawiła Skarbnik gminy- Halina 
Paruzel - Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
 
Punkt 13   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2018 r. przedstawiła 
Aleksandra Warzecha. 
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Głosu nikt nie zabrał 
 
Punkt 14   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie 
wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 
2018-2023 przedstawiła Aleksandra Warzecha. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
 
Punkt 15   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe 
dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej omówił                                                                             
Zastępca Wójta- Andrzej Lech. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
 
Punkt 16   porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie 
podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy 
Poczesna omówił Zastępca Wójta- Andrzej Lech.    
                                                                                                                    
Głosu nikt nie zabrał 
 
Ad. 5 
 
Przewodniczący Komisji, Grzegorz Sikora przedstawił pisma, które wpłynęły do 
komisji tj.: 
 

1. wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia  zaległości wraz z  
należnymi odsetkami powstałych w opłatach za wywóz nieczystości i  czynszu 
za wynajmowany lokal użytkowy  Pani  Joanny Pośpiech. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
 

2. wniosek od Wójta gminy Poczesna  w sprawie wsparcia finansowego  
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 

 
Członkowie w/w Komisji zaproponowali, aby wesprzeć  finansowo Komendę Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w wysokości 15 tysięcy złotych. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Grzegorz Sikora  
                                        
Wioletta Przybylska       Przewodnicząca Komisji Oświaty,                                                
                                                                             Kultury, Sportu i Rekreacji  
 
                                                                                       Iwona Choła 
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