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Protokół nr 10/2019 

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 5 września 2019 roku 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Omówienie materiałów na IX – Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna. 

2. Sprawy różne. 

 

Ad. 1 

 

Projekt uchwały z punktu 3 porządku obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy tj. zmieniającej uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029 przedstawiła Skarbnik gminy 

– Halina Paruzel – Tkacz. 

Podczas wystąpienia Skarbnik gminy poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w załączniku nr 3 objaśnienia 

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej polegającej na  zmianie zapisu „- zapewnienie 

planu na zakup pojemników dla mieszkańców gminy na odpady komunalne kwota 500 000,00 zł” na zapis                    

„-zapewnienie planu na obsługę gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańców gminy (w tym 

zakup koszy na odpady komunalne) kwota 500  000,00 zł”.  

 

Głos zabrali 

- Wójt gminy omówił obecną sytuację dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy Poczesna.                               

Wójt w trakcie wystąpienia poinformował, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu 

gminy Poczesna został rozstrzygnięty negatywnie ze względu na nieuzupełnienie dokumentów przez 

oferenta. Mimo tego, że przetarg był unijny do przetargu przystąpiła tylko jedna firma z którą                                                     

w konsekwencji umowa nie została podpisana. Zgodnie z ustawą zamówień publicznych w dniu dzisiejszym 

odbył się negocjacje z Firmą Eko System – Bis Spółka z o.o. , Spółka komandytowa w celu ewentualnego 

podpisania umowy na okres 3 miesięcy, który pozwoli na rozpisanie i rozstrzygnięcie nowego przetargu. 

Podczas negocjacji Członek Zarządu Firmy Eko System – Bis Spółka z o.o. , Spółka komandytowa 

zaproponował następujące kwoty: odpady segregowane 890 zł od tony, odpady niesegregowane 860 zł od 

tony. W wyniku negocjacji została ustalona kwota 780 zł od tony za odpady segregowane i niesegregowane. 

- Agnieszka Pietrzak spytała o przetarg dotyczący adaptacji pomieszczeń po gimnazjum na potrzeby 

oddziału przedszkolnego. 

- Wójt gminy poinformował, że przetarg został ogłoszony, nastąpiło już otwarcie ofert, projekt umowy 

zakłada wykonanie przedmiotowych prac w okresie 4 miesięcy. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych - jednogłośnie 13 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 4 porządku obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmian w 

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

 

Uwag nie zgłoszono 
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Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych - jednogłośnie 13 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 

Projekt uchwały z punktu 5 porządku obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 

rok przedstawiła Skarbnik gminy – Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych - jednogłośnie 13 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 

Projekt uchwały z punktu 6 porządku obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy tj. 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 przedstawiła Skarbnik Gminy – 

Halina Paruzel – Tkacz.  

  

Uwag nie zgłoszono 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych - jednogłośnie 13 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 

Projekt uchwały z punktu 7 porządku obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy tj. w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Poczesna za pomocą 

instrumentów płatniczych przedstawiła Skarbnik gminy – Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych - jednogłośnie 13 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 

Ad.2 

 

W tym punkcie uwag nie zgłoszono. 

 

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                                                                                                                         


