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Protokół nr  39/2018 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy 

Poczesna z dnia 25 kwietnia 2018 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 

1. Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2017r.  
2. Omówienie materiałów na XXXV  Sesję Rady Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
 
Informację z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2017r.  
przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
Komisja ww. informacje przyjęła do wiadomości. 
 
Ad. 2 
 
Punkt 13   porządku obrad XXXV 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 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww .projekt uchwały. 
 
Punkt 14   porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy tj podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2018 rok przedstawiła Skarbnik gminy-                                  
Halina Paruzel - Tkacz. 
 
Głos zabrali 
 
- Radny  Rafał Dobosz zapytał o zwiększenie planu na przebudowę Obeliska we 
Wrzosowej wynikającego z ww. projektu uchwały. 
- Wójt gminy projekt związany z przebudową Obeliska omówił szczegółowo. 
Radni zasiadający w komisji wypracowali stanowisko, aby środki  przeznaczone na 
ww. zadanie zostały przeniesione na inne przedsięwzięcia. 
Ww. zmiana zostanie naniesiona przez Skarbnika gminy i zmieniony projekt uchwały 
zostanie przekazany Radzie Gminy przed Sesją. 
 
 Na tym dyskusje zakończono. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała ( z jednym głosem wstrzymującym się)                               
ww. zmianę i ww. projekt uchwały. 
 
 
Punkt 15   porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 



2 

 

roku w sprawie budżetu gminy na 2018rok przedstawiła Skarbnik gminy-                     
Halina Paruzel - Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww .projekt uchwały. 
 
Punkt 16   porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy tj w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Śląskiemu przedstawiła Skarbnik gminy- Halina Paruzel - 
Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww .projekt uchwały. 
 
Punkt 17   porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy tj. w sprawie przyjęcia od 
Województwa Śląskiego do prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna – etap V” przedstawiła Skarbnik 
gminy- Halina Paruzel - Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww .projekt uchwały. 
 
  
Ad. 3 
 
Przewodniczący Komisji, Grzegorz Sikora przedstawił pisma, które wpłynęły do 
komisji tj.: 
 

1. wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty  zaległości 
wraz z  należnymi odsetkami powstałych  za opóźnienia w opłatach za 
wynajmowany lokal użytkowy  Pana  S. Musiałek. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek, 
 

2. wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia  zaległości 
powstałych w wyniku rozliczenia rocznego za media  Pani  D. Adamczyk. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek, 
 
 

3. wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia  zaległości 
powstałych w rozliczeniu opłat za czynsz i wywóz nieczystości wraz z 
należnymi odsetkami za lokal wynajmowany przez Pana Z. Adamus,                  
który zmarł.    
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek, 
 

4. wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia  zaległości 
powstałych w rozliczeniu opłat za czynsz i wywóź nieczystości wraz                         
z należnymi odsetkami za lokal wynajmowany przez Pana J. Hajzyka, który 
przebywa w Domu Pomocy Społecznej.    
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek, 
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5. wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia  zaległości 
powstałych w rozliczeniu opłat za czynsz i wywóź nieczystości wraz z 
należnymi odsetkami za lokal wynajmowany przez Pana H. Gumułkę,                    
który zmarł.    
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek, 
 

6. wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia  zaległości 
powstałych w rozliczeniu opłat za najem gruntu pod garaż wraz z należnymi 
odsetkami przez Pana H. Gumułkę, który zmarł.    
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

 
 
Wójt gminy poinformował, że na sesji  wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie po 
punkcie 16 punktu 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.” 
Wójt  podczas wystąpienia zasygnalizował o wsparciu finansowym Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 
Członkowie w/w Komisji zdecydowali, aby zwiększyć środki finansowe dla  Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie z 15 tyś. zł. na 20 tyś.zł. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Grzegorz Sikora  
                                        
Wioletta Przybylska        
 


