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Protokół nr 7/2019 

z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w połączeniu                                                

z   Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz                                                                        

Komisją Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Poczesna  

z dnia 17 kwietnia 2019 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2018. 

2. Analiza i ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018r.                                                                        

Analiza planu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2019. 

3. Analiza i ocena działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji za rok 

2018.  

      Analiza planu pracy GCKIiR na rok 2019.     

      Ocena działalności świetlic środowiskowych z terenu gminy Poczesna. 

4. Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  na podstawie przedłożonego 

sprawozdania za 2018 r. i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu 

Ośrodków Zdrowia za 2018 rok. 

5. Omówienie materiałów na V Sesję Rady Gminy Poczesna. 

6. Sprawy różne 

 

Ad. 1  

Informację z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2018 rok  

przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja ww. informacje przyjęła do wiadomości. 

 

Ad.2 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2018 rok oraz 

plan pracy na rok 2019 omówiła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Poczesnej- Iwona Skorupa 

oraz główny księgowy-  Marcin Huras. 

 

Głos zabrali 

-  Radny Łukasz Szumera zapytał co się dzieje z wycofywanymi książkami. 

- Dyrektor Biblioteki Publicznej w Poczesnej - Iwona Skorupa poinformowała o procedurach 

związanych z wycofywanymi książkami . 

- Radny Łukasz Szumera zapytał ilu pracowników jest zatrudnionych                                                                 

w Gminnej Bibliotece Publicznej. 

-  Główny księgowy -  Marcin Huras poinformował że, są   zatrudnione 4  osoby  w pełnym 

wymiarze  oraz 3  w niepełnym. 

 

Na tym dyskusję zakończono 

. 

1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019rok. 

2. Omówienie materiałów na III Sesję Rady Gminy Poczesna. 

3. Sprawy różne 
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Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie zostało przez Komisję przyjęte do wiadomości. 

 
Ad.3 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 

w Poczesnej za 2018 rok oraz plan pracy na rok 2019 omówiła Dyrektor GCKIiR                                          

w Poczesnej- Iwona Skorupa oraz główny księgowy-  Marcin Huras. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie  zostało przez komisje przyjęte do wiadomości. 

 

Ad .4 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2018 rok 

oraz   sprawozdanie finansowe przedstawiła główna księgowa-   Hanna Muchla.  

Głos zabierali: 

-  Przewodnicząca Rady Iwona Choła  zapytała, czy istnieje możliwość utworzenia w 

Ośrodku Zdrowia  we Wrzosowej punktu  pobrań. 

- Dyrektor GZOZ Janusz Opara wyjaśnił, że aby mogło powstać laboratorium   muszą być  

spełnione  wymogi narzucone przez NFZ zaznaczy, że wiąże się to z ogromnymi 

nakładami.   

-  Przewodnicząca Rady  Iwona Choła dopytała czy w nowo budowanym Ośrodku 

Zdrowia w Nieradzie jest przewidziany punkt apteczny. 

- Dyrektor GZOZ Janusz Opara odpowiedział  że,   jak Ośrodek Zdrowia zacznie 

funkcjonować zorientujemy się jakie są potrzeby. 

 

Na tym dyskusje zakończono 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisje stałe w obecności 14 radnych-  jednogłośnie  14 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały  ww. sprawozdania. 

 

 

Ad.5 

 

Projekt uchwały z punktu 10 porządku obrad V Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmian                                 

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

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych-  jednogłośnie                            

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały 

 

Projekt uchwały z punktu 11 porządku obrad V Sesji Rady Gminy tj. w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz. 

 

 

Uwag nie zgłoszono. 
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Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych-  jednogłośnie                                   

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały 

 

Projekt uchwały z punktu 12 porządku obrad V Sesji Rady Gminy tj. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Śląskiemu przedstawiła Skarbnik gminy –                                             

Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych-  jednogłośnie                                   

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały 

 

Projekt uchwały z punktu 13 porządku obrad V 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 VI końcowy” przedstawiła Skarbnik gminy –

Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych-  jednogłośnie                                   

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

 

 

Projekt uchwały z punktu 14 porządku obrad V Sesji Rady Gminy tj. w sprawie uchylenia 

uchwały nr 38/IV/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 14 marca 2019 roku  przedstawiła 

Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych- 11 głosami „za”,                                 

1 głosem „ wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 15 porządku obrad V Sesji Rady Gminy tj. w sprawie uchylenia 

uchwały nr 39/IV/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 14 marca 2019 roku przedstawiła Skarbnik 

gminy –Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych - 11 głosami „za”,                                 

1 głosem „ wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 16 porządku obrad V Sesji Rady Gminy tj. w sprawie oceny 

zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna  przedstawił pracownik GOPS-                             

Małgorzata Brzozowska. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska  w obecności 11 radnych-  jednogłośnie                                   

11 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 
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Ad.6 

 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pismo, które 

wpłynęło 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 Pana G.F. 

Członkowie Komisji podjęli decyzję o odroczeniu  rozpatrzenia wniosku w celu uzyskania                                                            

w tej sprawie bardziej szczegółowych informacji. 

 

Przewodnicząca  Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska  przedstawiła pismo, które 

wpłynęło do Komisji tj.: 

 

-  od Wójta gminy Poczesna w sprawie uznania drzew (jarząb szwedzki) za pomniki 

przyrody. 

Członkowie Komisji zawnioskowali  o rozeznanie zasadności  tematu. 

 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

          

                      Przewodniczący  

        Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 

           Wojciech Opiłka 

 

Protokół sporządziła:                                                             Przewodnicząca  

                                                                            Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Rekreacji                                      

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                Halina Synakiewicz 

                                                                                

                                                                                               Przewodnicząca  

                                                                             Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

 

                                                                                           Bożena Dobosz                                                                                                                         


