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Protokół nr  40/2018 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 Rady Gminy  Poczesna  z dnia 18 czerwca 2018 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

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

2. Omówienie materiałów na XXXVII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne 

Ad. 1 
 
Sprawozdanie z działalności Zarządcy z gospodarowania  mieszkaniowym zasobem 
gminy przedstawił Kierownik PPHU „JUL – POL” Krzysztof Kogut. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie. 
 
Ad. 2  
 
Projekt uchwały z punktu 14 porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                                                    
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok przedstawiła Skarbnik gminy –                                            
Halina Paruzel - Tkacz  
Głos zabrali 
- Rafał Dobosz spytał o kwotę zadłużenia na dzień 31.12.2017r. 
- Skarbnik Gminy poinformowała , że zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 
wyniosło na  dzień 31.12.2017 r. – 22 444 128,58 zł. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. projekty uchwał                                                         
( z 1 głosem wstrzymującym się) 
 
Projekt uchwały z punktu 15 porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna przedstawiła Skarbnik gminy –                                            
Halina Paruzel – Tkacz. 
 
W trakcie omawiania Skarbnik  poinformowała o  pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu i zadań 
inwestycyjnych za 2017 rok. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. projekty uchwał                                                         
( z 1 głosem wstrzymującym się) 
 
Projekt uchwały z punktu 16 porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy tj.  
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej przedstawiła Skarbnik Gminy, Halina Paruzel – Tkacz. 
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Głosu nikt nie zabrał. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. 
 
Projekty uchwał z punktu 17,18 i 19 porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy tj.  
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna 
na lata 2018 – 2029, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz 
w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 
2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok przedstawiła Skarbnik gminy, 
Halina Paruzel - Tkacz. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. projekty uchwał. 
 
Ad. 3 
 
W tym punkcie głos zabierali: 
Przewodniczący Komisji, Grzegorz Sikora przedstawił pisma, które wpłynęły do 
Komisji tj.: 
 
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości  wraz                             
z należnymi odsetkami powstałych w opłatach czynszu za wynajmowany lokal 
mieszkalny oraz wywóz nieczystości  Pani B. B. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                                                                                      
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Grzegorz Sikora  
     
Wioletta Przybylska 

 


