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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 5 czerwca 2019 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych. 

2. Analiza i ocena sprawozdania z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. 

3. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki oświatowe  

na rok szkolny 2019/2020.  

4. Omówienie materiałów na VI Sesję Rady Gminy Poczesna.  

5. Sprawy różne. 

 

 

Ad. 1  

Analizę stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 

przedstawił Komendant Gminny ZOSP -Marian Kołodziej.  

 
Uwag nie zgłoszono. 

Informacja   została  przez komisje przyjęta do wiadomości. 

 

Ad.2 

 

Sprawozdanie z  zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym przedstawił Wójt Gminy – 

Krzysztof Ujma.  

 

Głos zabrali 

- Agnieszka Pietrzak zapytała o kryteria jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o przydział 

lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. 

- Łukasz Szumera zapytał o warunki wykupu lokali mieszkalnych. 

-Wójt gminy poinformował o procedurach dotyczących przyznawania i wykupu lokali 

mieszkalnych z zasobu gminy. 

 

Na tym dyskusję zakończono 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie zostało przez Komisję przyjęte do wiadomości. 

 
Ad.3 

 

Arkusze organizacyjne opracowane przez placówki oświatowe na rok szkolny 2019/2020 

przedstawiła p.o Kierownik SAPO- Anna Ujma. 

 

. 

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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Głos zabierali: 

- Agnieszka Pietrzak zapytała o   planowane przeniesienie przedszkola do pomieszczeń                              

po gimnazjum. 

- Wójt gminy poinformował, że projekt adaptacji pomieszczeń gimnazjum na potrzeby 

przedszkola miał być gotowy do końca maja, do dnia dzisiejszego pomimo licznych ponagleń 

projektant nie przekazał uzgodnionej dokumentacji projektowej.  

Zgodnie z zapisami umowy Gmina nalicza kary umowne za zwłokę. 

Wójt poinformował, że po otrzymaniu dokumentacji projektowej zainteresowane strony 

niezwłocznie zostaną poinformowane. 

 

Na tym dyskusję zakończono 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Informacja   została  przez komisje przyjęta do wiadomości. 

 

Ad .4 

 

Punkt 9 porządku obrad VI Sesji Rady Gminy tj. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy 

Poczesna przedstawił Wójt  gminy – Krzysztof Ujma 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Informacja   została  przez komisje przyjęta do wiadomości. 

 

 

 Punktu 11 porządku obrad VI Sesji Rady Gminy tj. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym przedstawiła Skarbnik gminy –

Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Informacja   została  przez komisje przyjęta do wiadomości. 

 

 

Punktu 12 porządku obrad VI Sesji Rady Gminy tj. odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, 

- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna przedstawiła Skarbnik gminy –                                             

Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Informacja   została  przez komisje przyjęta do wiadomości 

 

Projekt uchwały z punktu 14 porządku obrad VI Sesji Rady Gminy tj. w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2018 rok przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych- 8 głosami „za”,                                 

4 głosami „ wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 
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Projekt uchwały z punktu 16 porządku obrad VI Sesji Rady Gminy tj. zmieniający  uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029 

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 17 porządku obrad VI 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 18 porządku obrad VI 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 12 radnych – 9 głosami „za”,                              

4 głosami „ wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

 

Projekt uchwały z punktu 19 porządku obrad VI Sesji Rady Gminy tj. w sprawie planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna oraz określenia 

granic obwodów szkół podstawowych przedstawiła p.o. Kierownik SAPO  – Anna Ujma. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w obecności 11 radnych – jednogłośnie                              

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

 

Projekt uchwały z punktu 20 porządku obrad VI Sesji Rady Gminy tj. w sprawie powołania 

Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na  ławników przedstawił Wójt Gminy – 

Krzysztof Ujma.  

 

Zaproponowano następujących  kandydatów: 

Tadeusza Bajdora, Wojciecha Opiłkę, Halinę Synakiewicz, Łukasza Szumerę,                                                    

Danutę Woźniakowską, Renatę Smędzik ( z ramienia Urzędu Gminy)  

ww. kandydaci wyrazili zgodę 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisje stałe w obecności 13 radnych – jednogłośnie  13 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 
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Ad.5 

 

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 Pana K.K. 

Członkowie Komisji podjęli decyzję o odroczeniu  rozpatrzenia wniosku w celu uzyskania                                                            

w tej sprawie bardziej szczegółowych informacji. 

 

-  wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie umorzenia   zaległości powstałych w wyniku 

rozliczenia rocznego za zużycie wody Pani B.L. 

Członkowie Komisji podjęli decyzję o umorzeniu ww. należności.  

 

 

 

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                                                                                                                         


