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                                                                  Protokół nr  2/2019 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy Poczesna  z dnia 11 marca 2019 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek  posiedzenia:  

 

2.Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych. 

3.Kontrola umorzeń podatków w 2018 roku. 

4.Kontrola wydatkowania  środków finansowych z  Gminnego Programu Profilaktyki                                                                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018. 

5. Omówienie materiałów na IV Sesję Rady Gminy Poczesna. 

6.Sprawy różne 

Ad.1 

 

Informację  o realizacji wymogów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

omówił Zastępca Wójta Andrzej Lech oraz pracownik Urzędu Gminy Magdalena Tomczyk. 

 

Głos zabrali 

 

- Tadeusz Bajdor dopytał kto płaci za wywóz odpadów  gabarytowych. 

- Zastępca Wójta poinformował, że opłaty uiszcza gmina. 

-Pracownik Urzędu Gminy – Magdalena Tomczyk poinformowała, że w przypadku przekazania odpadów 

komunalnych do SPSZOK właściciel nieruchomości, który ma złożoną deklarację  o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi musi pobrać w urzędzie gminy zaświadczenie uprawniające do 

zawiezienia odpadów do SPSZOK. 

- Tadeusz Bajdor zapytał czy zaświadczenie posiada terminowość. 

 -Pracownik Urzędu Gminy – Magdalena Tomczyk zaznaczyła, że wydane zaświadczenie jest 

bezterminowe. 

 

Na tym dyskusje zakończono 

Uwag nie wniesiono. 

Ad.2 

 

Zestawienie wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych omówiła Skarbnik Gminy – 

Halina Paruzel Tkacz. 

Uwag nie wniesiono. 

 

Ad.2 

 

Informację  na temat umorzeń podatków w 2018 roku przedstawiła Skarbnik Gminy – Halina Paruzel Tkacz. 

Uwag nie wniesiono. 

 

Ad.3 

 

Komisja po przeprowadzeniu kontroli wydatkowania  środków finansowych  

z  Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018, uwag nie 

wniosła. 

1.Kontrola realizacji wymogów wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
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Ad.5 

 

W tym punkcie Wójt gminy poinformował członków komisji o wprowadzeniu do porządku obrad IV Sesji 

Rady Gminy punktu w brzmieniu: 

”Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna                                           

z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”. 

 

Ad.6 

 

W tym punkcie radni zgłosili  konieczność dokonania po zimie drobnych napraw w nawierzchni dróg oraz 

poprawie uszkodzonych znaków. 

 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

 

Wioletta Przybylska                         Bajdor Tadeusz               – Przewodniczący    Komisji   

                                                         Dobosz Bożena               – członek                           

                                                         Mateusz Kołodziej         – członek                           

      Kucia Waldemar            – członek                            

                                                         Synakiewicz Halina     – członek                           


