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Protokół nr  6/2019 

z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 12 marca  2019 roku. 

 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

 

Porządek  posiedzenia: 

 

            1. Analiza umorzeń podatków za rok 2018. 

2. Ocena ściągalności podatków za 2018r. 

3. Omówienie materiałów na IV Sesję Rady Gminy Poczesna. 

4. Sprawy różne. 

Ad. 1 

 

Analizę umorzeń podatków za rok 2018 przedstawiła Skarbnik gminy –                          

Halina Paruzel Tkacz. 

 

Uwag nie wniesiono  

Komisja w/w informację przyjęła do wiadomości. 

 

Ad. 2 

 

Ocenę ściągalności podatków za 2018 rok przedstawiła Skarbnik gminy –                          

Halina Paruzel Tkacz. 

 

Uwag nie wniesiono 

Komisja w/w informację przyjęła do wiadomości. 

 
Ad. 3 

 

Punkt 12 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 omówiła                               

Kierownik GOPS – Elżbieta Różycka. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Punkt 13 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem                                        

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 omówiła  Kierownik GOPS –                                         

Elżbieta Różycka. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
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Punkt 14 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego Gminy Poczesna w zakresie dożywiania                                              

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 omówiła    Kierownik GOPS –                                  

Elżbieta Różycka. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 
Punkt 17 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029 omówiła                                  

Skarbnik gminy – Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie wniesiono. 

 Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 
Punkt 18 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian                                 

w budżecie gminy na 2019 rok omówiła Skarbnik gminy – Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 
Punkt 19 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

opłaty prolongacyjnej omówiła Skarbnik gminy – Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Głos zabrali  

 

 - Łukasz Szumera  zapytał o minimalną i maksymalną stawkę. 

- Skarbnik gminy poinformowała, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opłata 

prolongacyjna ma charakter fakultatywny i jest wprowadzana uchwałą organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego. W gminie Poczesna opłata prolongacyjna została 

wprowadzona. 

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art.57§2 i 7 Ordynacji podatkowej i §2 

dotychczasowej Uchwały Rady Gminy stawka opłaty prolongacyjnej obowiązującej w gminie 

Poczesna wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ogłoszonej przez 

Ministra Finansów. Stosownie do pkt.1 tego obwieszczenia stawka odsetek za zwłokę od 

zaległości podatkowych wynosiła 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Biorąc zatem 

pod uwagę treść §2 obowiązującej dotychczas uchwały Rady Gminy, stawka opłaty 

prolongacyjnej wynosiła 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym. 

 
Na tym dyskusję zakończono. 

 Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

11 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały. 
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Punkt 20 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia   16 czerwca 2011r. omówił                                         

Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Głos zabrali  

 - Agnieszka Pietrzak   zapytał jakie musza być spełnione wymogi, aby otrzymać 

dofinansowanie. 

- Wójt gminy poinformował, że  obowiązujące przepisy określa uchwała Rady Gminy 

Poczesna z dnia 16  czerwca 2011 roku. 

 
Na tym dyskusję zakończono. 

 Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Punkt 21 porządku obrad IV 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 Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Punkt 27 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  strefa VII obejmująca sołectwa: 

Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa omówił Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 
Punkt 28 porządku obrad IV Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie realizacji 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej omówił Wójt gminy – Krzysztof Ujma.. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisja  Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych -                                                                                  

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 
Ad.4  
 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pisma, które 

wpłynęły do Komisji tj.: 

 -  wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia   należności  powstałych                                          

w wyniku nieterminowych wpłat opłat za czynsz z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej Pani  A.K. 

 

-  wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia   należności  powstałych                                          

w wyniku nieterminowych wpłat opłat za czynsz z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej Pana  S.M. 
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Członkowie Komisji podjęli decyzję o odroczeniu  rozpatrzenia wniosków w celu uzyskania                                                            

w tej sprawie bardziej szczegółowych informacji. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

          

                                                                                            Przewodniczący   

                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 

 Protokół sporządziła:                                                        Wojciech Opiłka  

     

 Wioletta Przybylska                       


