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Protokół nr 8/2019 

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  8 sierpnia 2019 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

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

2. Sprawy różne. 

 

Ad.1  

1) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 65/X/15 Rady Gminy Poczesna z dnia                             

18 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi omówiła pani Halina Paruzel - Tkacz Skarbnik Gminy Poczesna.  

W uzasadnieniu omówiła zasady które miały wpływ na przygotowanie projektu 

uchwały;  

1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać wszystkie 

potrzeby wydatkowe Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z art. 6r ust. 2 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z przepisu art. 6r ust. 1aa u.u.c.p.g. wynika  

zasada bilansowania się między wysokością wpływów z opłaty i wydatkami na SGOK. 

2. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został dostawca usługi  odbierania 

odpadów komunalnych i ich zagospodarowania, usługa ta została wyceniona na 612,00 zł za 1 

tonę – odpady segregowane i 666,00 zł odpady niesegregowane.  Stawki te są zdecydowanie 

wyższe od tych wynikających z poprzedniej umowy. 

Usługa ta jest głównym choć nie jedynym składnikiem kalkulacji opłaty. 

3.Bez zmiany stawki opłaty nie ma możliwości zwiększenia planowanych dochodów  gminy a 

co za tym idzie zwiększenia planowanych wydatków na realizację tego zadania. 

Warunkiem podpisania umowy która miała by obowiązywać od 01.09.2019 roku jest 

zabezpieczenie środków finansowych na jej realizację. 

4. Regionalna Izba obrachunkowa stoi na stanowisku, że zadanie to musi być zbilansowane.  

5. Proponowana stawka opłaty to 15,50 zł od mieszkańca, w przypadku nie dokonywania 

segregacji stawka opłaty 31,00 zł. 

 

Ponadto;  

Pan Wójt zwrócił uwagę na ważność sprawy z uwagi na ochronę zdrowia mieszkańców, 

środowiska  i bieżące funkcjonowania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie 

gminy. Potrzeba zwiększenia zaproponowanej stawki opłaty za śmieci  jest niezbędna z 

punktu prawa. Temat ten jest bardzo ważny ale i trudny z uwagi na fakt , że na terenie gminy 

znajduje się CzPK w Sobuczynie. Zaproponowana stawka za usługę jest proporcjonalna do 

innych samorządów, musimy pamiętać o samo bilansowaniu kosztów z tytułu opłat za 

gospodarkę odpadami komunalnymi.  Wspólne zrozumienie pomoże nam w płynnej realizacji 

zadań własnych gminy. Gospodarka śmieciowa musi być zapewniona dla gminy.  

 

. 

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

2. Omówienie materiałów na III Sesję Rady Gminy Poczesna. 

3. Sprawy różne 

 
 
  

 

https://sip.lex.pl/?a#/document/16797931?unitId=art(6(r))ust(2)
https://sip.lex.pl/?a#/document/16797931?unitId=art(6(r))ust(1(aa))
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Głos zabrała p. Iwona Choła – gmina otrzymuje rekompensatę za uciążliwości z tytułu 

działalności CzPK w Sobuczynie, chociaż nie są adekwatne z istniejąca sytuacją związaną z 

uciążliwościami odorowymi.  Koszty odbioru śmieci wzrastają.   

 

Głos zabrał p. Tadeusz Bajdor – z powodu funkcjonowania CzPK drogi w m. Huta Stara A 

systematycznie są  niszczone. Pomimo systematycznych remontów ich stan nie jest dobry.  

 

Głos zabrał p. Wojciech Opiłka- są prowadzone rozmowy z Zarządem CzPK na temat 

poprawy uciążliwości odorowych.  

 

 

Projekt uchwały podany został pod głosowanie; 

 

Za- głosowało 10 osób  

Przeciw – głosowało 2 osoby 

Wstrzymało się- 0  

 

 

2) Projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu. 

Omówiła pani Halina Paruzel Tkacz- skarbnik gminy  

            Za- głosowało 12 osób  

            Przeciw – głosowało 0  

            Wstrzymało się- 0  

 

 

3) Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029.  

 

Omówiła pani Halina Paruzel Tkacz- skarbnik gminy  

            Za- głosowało 12 osób  

            Przeciw – głosowało 0  

            Wstrzymało się- 0  

 

 

 

4) Projekt  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

 

Omówiła pani Halina Paruzel Tkacz- skarbnik gminy  

            Za- głosowało 12 osób  

            Przeciw – głosowało 0  

            Wstrzymało się- 0  

 

 

             

 

5) Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z 

dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.  

                Omówiła pani Halina Paruzel Tkacz- skarbnik gminy  
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            Za- głosowało 12 osób  

            Przeciw – głosowało 0  

           Wstrzymało się- 0  

 

 

 

Ad.2  

Głos zabrał p. Wójt ; 

  W  związku z zaleceniami RIO gmina obciążyła opłatą  dłużników , którzy spóźnili się z 

zapłatą  dzierżawy  z tytułu opóźnienia od  każdej faktury. Do Rady Gminy przekazaliśmy 

wniosek o zajęcie stanowiska w proponowanych umorzeniach.  

Następnie p. Halina Paruzel Tkacz – skarbnik gminy omówiła i podała propozycje umorzeń;  

Na podstawie art. 10  tej ustawy wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnień do odsetek o 

których mowa w art. 7 ust 1 przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 

euro przeliczonej na złote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia 

roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się 

wymagalne stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Kwota 

równowartości 40 euro przysługuje od każdej nie zapłaconej w terminie faktury od najemców 

i dzierżawców gminnych nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą  

nieterminowo regulujących należności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy. 

 

                                          Zestawienie  zalegających  40 euro 

 

L. 

p 

Numer  pisma Podmiot kwota 

1 RFP.3162.4.2019.JL Fakhari Gholamreza 2586,99 zł. 

2 RFP.3162.5.2019.JL PPHU ” JUL-POL” 3973,17 zł. 

3 RFP.3162.7.2019.JL Kisiel Anna 4487,25 zł. 

4 RFP.3162.9.2019.JL Musiałek Stanisław 1570,07 zł. 

                                       

  Propozycja umorzenia    

 

L. 

p 

Numer  pisma Podmiot kwota 

1 RFP.3162.4.2019.JL Fakhari Gholamreza 50% 

2 RFP.3162.5.2019.JL PPHU ” JUL-POL” 50% 
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3 RFP.3162.7.2019.JL Kisiel Anna 100% 

4 RFP.3162.9.2019.JL Musiałek Stanisław 100%  

 

Głosowano w sposób następujący;  

 

1 RFP.3162.4.2019.JL Fakhari Gholamreza 50% 

 

            Za- głosowało 12 osób  

            Przeciw – głosowało 0  

            Wstrzymało się- 0  

 

 

 

2 RFP.3162.5.2019.JL PPHU ” JUL-POL” 50% 

 

            Za- głosowało 12 osób  

            Przeciw – głosowało 0  

            Wstrzymało się- 0  

 

 

 

3 RFP.3162.7.2019.JL Kisiel Anna 100% 

 

            Za- głosowało 12 osób  

            Przeciw – głosowało 0  

            Wstrzymało się- 0  

 

 

 

 

4 RFP.3162.9.2019.JL Musiałek Stanisław 100%  

 

            Za- głosowało 12 osób  

            Przeciw – głosowało 0  

            Wstrzymało się- 0  
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Następnie głos zabrał p. Wójt ; omówił kolejność czynności związanych z wymianą pieca                     

i wnioskowanie o dofinansowanie na taką inwestycję.  

Przypomniał również  o kolejnych bieżących i planowanych inwestycjach na terenie gminy.  

 

 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

 

 

          

                      Przewodniczący  

        Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 

           Wojciech Opiłka 

 

Protokół sporządziła:                                                             Przewodnicząca  

                                                                            Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Rekreacji                                      

 Renata Smędzik                                             

                                                                                Halina Synakiewicz 

                                                                                

                                                                                               Przewodnicząca  

                                                                             Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

 

                                                                                           Bożena Dobosz                                                                                                                         


