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Protokół nr 15/2019 

z  połączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,                            

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz                                                                        

Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Poczesna  

z dnia 17 grudnia 2019 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Informacja  z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 

2. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 

zimowego. 

3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok.  

4. Analiza i zaopiniowanie przygotowanego projektu budżetu gminy na 2020 rok. 

5. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2020 rok. 

6. Omówienie materiałów na XIII Sesję Rady Gminy Poczesna. 

7. Sprawy różne 

Przedstawiony porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty przez: Komisję Budżetu 

i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych, Komisję Oświaty, Kultury , Sportu i 

Rekreacji w obecności 13 radnych, Komisję Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 

12 radnych.  

Na posiedzenie połączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,                            

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz  Komisji Zdrowia i Ochrony 

Środowiska Rady Gminy Poczesna przybył Andrzej Kołodziejczyk i Marcin 

Kołodziejczyk w sprawie zaplanowanego ciągu pieszo-jezdnego na  posesji -                           

ul. Wolności 12 w miejscowości Poczesna , nieruchomości nr 582. Komisje wysłuchały 

wnioskodawców i autorów pisma z dnia 24 października do Przewodniczącej Rady 

Gminy Poczesna.  

Po zakończonej dyskusji Radni podjęli decyzję o powołaniu komisji w celu 

przeprowadzenia wizji lokalnej z udziałem właścicieli posesji położonej przy ul. Wolności 

12 w Poczesnej.  

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna uznała , że wizja jest zasadna i da pełny 

obraz potrzeby ciągu pieszo-jezdnego  oznaczonego symbolem 2KPJ w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefa VIII obejmująca Sołectwo                                                                                                                                                                                             

Poczesna. 

Komisja w składzie: Łukasz Szumera, Agnieszka Pietrzak, Mateusz Kołodziej, Tadeusz 

Bajdor, Waldemar Kucia, Wojciech Opiłka, Piotr Brzozowski, Iwona Choła  

przeprowadzą wizję lokalną, celem wypracowania stanowiska w sprawie,  z udziałem 

właścicieli posesji.  

  

. 

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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Ad. 1  

Pani kierownik SAPO Anna Ujma  przedstawiła informacje   z realizacji zadań 

placówek oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 

Informacja przez Komisje została przyjęta.  

Ad .2  

Kierownik GOPS w Poczesnej przedstawiła  informacje  Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego. 

Informacja przez Komisje została przyjęta.  

Ad .3 

 

Przewodnicząca  GKRPA w Poczesne przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok.  

Głosowanie ; 

Za projektem  głosowało-  15 radnych  

Przeciw głosowało – 0 radnych  

Wstrzymało się – 0 radnych  

Ad .4 

 
Projekt budżetu gminy na rok 2020 omówiła Skarbnik gminy – Halina Paruzel Tkacz 

Skarbnik gminy poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  na temat 

projektu budżetu gminy na 2020 rok.  

Głos zabierali: 

- Iwona Choła zapytała o zabezpieczenie środków finansowych na regulację stosunków 

wodnych, zawnioskowała o  harmonogram czyszczenia rowów. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała o zabezpieczonych środkach w budżecie gminy na wskazany 

cel.  

Wójt Gminy odpowiedział, harmonogram prac związanych z udrażnianiem rowów jest 

planowany na każdy rok budżetowy.  

- Danuta Woźniakowska zapytała o plan czyszczenia chodników, min. chodnik wzdłuż                               

ul. Długiej we Wrzosowej aż do Huty Starej B.  
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Wójt Gminy odpowiedział, prace będą wykonywane zgodnie z planem i możliwością  rąk do 

pracy.  

- Agnieszka Pietrzak zapytała o inwestycję związaną z budową drogi do oczyszczalni w 

miejscowości Kolonia Poczesna. 

Wójt Gminy odpowiedział, Gmina czyni starania o pozyskanie  zewnętrznych środków 

finansowych na  realizację takich zadań. W nowym budżecie jest przewidziana kontynuacja 

zadań inwestycyjnych. W każdym sołectwie wykonywane są zadania. W nowym roku także 

będzie zachowana  kontynuacja  zrównoważonego  rozwoju  Gminy.   

 

- Mateusz Kołodziej dopytał, kiedy powstanie boisko w Zawodziu i remont ulicy Jałowcowej.  

 

Wójt gminy odpowiedział, na budowę kompleksu sportowego w tym boiska została 

wykonana dokumentacja techniczno – budowlana. Obecnie trwają uzgodnienia z Lasami 

Państwowymi, celem zwolnienia gminy z opłaty wynikającej z odlesienia, tj. wyłączenia z 

produkcji leśnej.  

Dokumentacja techniczna na ul. Jałowcową jest na końcowym etapie jej realizacji. Gmina 

czyni starania o pozyskanie  zewnętrznych środków finansowych na jej realizację.  

 

- Bożena Dobosz zapytała, kiedy rozpocznie się remont budynku Klubu Sportowego 

OLIMPIA? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, realizacja zadania zależy od zabezpieczenia środków 

finansowych. Dokumentacja techniczna na remont budynku KS OLOMPIA jest w końcowej 

fazie realizacji.  
 
- Wojciech Opiłka zapytał, kiedy będzie remontowana droga w miejscowości Mazury? 

 

Wójt Gminy odpowiedział, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pismem z dnia 15 

października 2019 roku w sprawie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Mazury i 

Młynek poinformowało, że wyłoniono projektanta dla zadania polegającego na wykonaniu 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w ulicy Leszczynowej miejscowość Nierada  oraz ulicy Kasprowicza 

miejscowość Mazury.  

Po zakończeniu  prac  związanych z wymianą wodociągu rozpoczniemy działania związane z 

remontem wnioskowanej drogi gminnej. Zasadnym byłoby wykonać remont ww. nawierzchni 

drogi po wymianie wodociągu. Wystąpimy również o  pozyskanie środków zewnętrznych na  

remont przedmiotowej drogi.  

 

- Michał Markowski dopytał czy w budżecie na 2020  rok będzie uwzględniona budowa 

peronu przystankowego przy ul. Śląskiej. 

 

Wójt Gminy odpowiedział; Jest to zadanie przy drodze wojewódzkiej 904. Ewentualne 

wybudowanie peronu wymaga pozwoleń od  Zarządem Dróg Wojewódzkich i zabezpieczenia 

środków finansowych. Niewątpliwie takie przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo naszych 

mieszkańców i osób korzystających z transportu komunikacji publicznej.  

- Iwona Choła zakomunikowała, Sołectwo Słowik czeka także na rozbudowę szkoły.  

 

Wójt Gminy odpowiedział, wniosek jest zasadny, staramy się o środki zewnętrzne.  
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- Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna zgłosiła wniosek, że w 2020 roku podczas 

przygotowań do opracowania projektu budżetu Gminy Poczesna na 2021 rok wszystkie 

Komisje  wspólnie omówią i opracują  zadania inwestycyjne do realizacji w poszczególnych 

sołectwach, mając na uwadze priorytety. 

Wniosek został przyjęty w 100% przez Radnych.   

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych-  10 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała   projekt budżety na 2019r., 2 głosami „przeciw”, 1 głosem „ 

wstrzymującym się”.  

Komisja Oświaty, Kultury , Sportu i Rekreacji w obecności 13 radnych- 9 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała   projekt budżety na 2019r., 2 głosami „przeciw”, 2  głosami                                       

„ wstrzymującym się”.  

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych-  10 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała   projekt budżety na 2019r., 0  głosami „przeciw”, 2  głosami                                                            

„ wstrzymującym się”.  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12  radnych / jedna osoba 

nieobecna/ -  10 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała   projekt  uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.,                                            

0 głosami „przeciw”, 2  głosami  „ wstrzymującym się”.  

 

 

Ad . 5  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Opiłka  przedstawił 

projekt  planu pracy Komisji na 2020 rok.  

Ujęto w nim następujące zagadnienia: 

1. Analiza umorzeń podatków za rok 2019. 

2. Analiza wydatkowanych środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe i pomoc 

społeczną w roku 2019. 

3. Ocena ściągalności podatków za 2019r. 

4.Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2019r. 

5.Analiza i ocena sprawozdania Zarządcy z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

za rok 2019. 

6.Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku. 

7.Analiza projektu uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2021. 

8.Współpraca komisji z Wójtem w zakresie planowania i opracowania budżetu gminy na 

2021 rok. 

9.Analiza przygotowanego projektu budżetu gminy na 2021 rok. 

10.Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

11.Sprawy różne według potrzeb Rady Gminy. 

12.Udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do Komisji. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Rekreacji Halina Synakiewicz 

przedstawiła projekt  planu pracy Komisji na 2020 rok.  

Ujęto w nim następujące zagadnienia: 
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1. Analiza i ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu 

i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych w 2019 r. 

2. Analiza i ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019r.                                                                                                          

Analiza planu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2020. 

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

2019. Analiza planu pracy GCKIiR na rok 2020. 

Ocena działalności świetlic środowiskowych z terenu gminy Poczesna. 

4. Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Poczesna 

5. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki oświatowe na rok 

szkolny 2020/2021. 

6. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2019/2021. 

7. Informacja z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2019/2020 

8. Organizowanie wyjazdowych posiedzeń do placówek i instytucji podległych Komisji. 

9. Uczestnictwo w spotkaniach i imprezach szkolnych, kulturalnych i sportowych 

organizowanych przez instytucje podległe Komisji. 

10. Udzielanie odpowiedzi na pisma spływające z placówek podległych Komisji. 

 

 Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Bożena Dobosz  przedstawiła 

projekt  planu pracy Komisji na 2020 rok.  

Ujęto w nim następujące zagadnienia: 

1. Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza podziału środków 

za 2019 r. na podstawie przedłożonego sprawozdania. 

2. Informacja o realizacji na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku. 

3. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

Spotkanie z przedstawicielem policji. 

4. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

2019 r. 

5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2020 r. 

7. Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia na podstawie przedłożonego 

sprawozdania za 2019 r. i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu 

Ośrodków Zdrowia za 2019 rok. 

8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych. 

Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej. 

9. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego. 

10. Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska na rok 2021. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2020 rok. 

 

 

 

 

 

Ad .6 
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Projekt uchwały z punktu 10  porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy tj. podjęcie 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. 

przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych / jedna osoba nie 

obecna/ -  12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała   projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna  z dnia  21 grudnia 2018 roku, 

  ., 0 głosami „przeciw”, 0 głosami „ wstrzymującym się”.  

 

 

Projekt uchwały z punktu 9  porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmian w 

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

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała   projekt w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok , 0 głosami 

„przeciw”, 0 głosami „ wstrzymującym się”.  

 

Projekt uchwały z punktu 8  porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy tj. zmieniającej  uchwałę 

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

przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz. 

 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

 

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

pozytywnie zaopiniowała   projekt w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok , 0 głosami 

„przeciw”, 0 głosami „ wstrzymującym się”.  

 

Projekt uchwały z punktu 13  porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie ustalenia 

stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy 

Poczesna, przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz. 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych / jedna osoba nie 

obecna/-  12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała   projekt w sprawie ustalenia stawek opłat 

za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy, 0 głosami „przeciw”,                                  

0 głosami „ wstrzymującym się”.  

 

Projekt uchwały z punktu 7  porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Poczesna omówił zastępca Wójta Andrzej Lech i przedstawiciele firmy e-GIS Pracownia 

Urbanistyczno- Projektowa z Łodzi. Załącznik nr 5 do projektu uchwały został szczegółowo 
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omówiony i indywidualnie zaopiniowany przez Komisje. Uwag do projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna wniesionych 

podczas wyłożenia do publicznego wglądu było 27. Uwaga z punktu  27 zał. nr 5 do projektu 

uchwały została również na wniosek Wójta przeanalizowana i rozpatrzona przez Radnych. 

Punkt 27 dotyczy wniosku z miejscowości Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 13, 

wnioskodawca T.H.  

 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

 

Komisje- Radni  w obecności 14  radnych / jedna osoba nie obecna/-  14 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała   projekt w sprawie  uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna, 0 głosami „przeciw”,                                  

0 głosami „ wstrzymującym się”.  

 

 

Głosowanie ; 

 

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

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

 

 

Głosowanie ; jedna osoba nie obecna  

„Za” - projektem uchwały głosowało 14 radnych  

„Przeciw” – 0 radnych  

„Wstrzymało się” – 0 radnych  

 

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

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2020. 

 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

 

Głosowanie ; jedna osoba nie obecna  

 

„Za” - projektem uchwały głosowało 14 radnych  

„Przeciw” – 0 radnych  

„Wstrzymało się” – 0 radnych  

 

Projekt uchwały z punktu 16  porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy tj.  

w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2020 rok. 

 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

 

Głosowanie ; jedna osoba nie obecna  

 

„Za” - projektem uchwały głosowało 14 radnych  
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„Przeciw” – 0 radnych  

„Wstrzymało się” – 0 radnych  

 

Projekt uchwały z punktu 17  porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 
 

Głosowanie ; jedna osoba nie obecna  

 

„Za” - projektem uchwały głosowało 14 radnych  

„Przeciw” – 0 radnych  

„Wstrzymało się” – 0 radnych  

 

 

 

 

Projekt uchwały z punktu 18  porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie nadania 

nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny-Kolonia. 

 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

 

 

Głosowanie ; jedna osoba nie obecna  

 

„Za” - projektem uchwały głosowało 14 radnych  

„Przeciw” – 0 radnych  

„Wstrzymało się” – 0 radnych  

 

Projekt uchwały z punktu 19  porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna. 

 

Uwag i wniosków nikt nie zgłosił. 

 

 

 

Głosowanie ; jedna osoba nie obecna  

 

„Za” - projektem uchwały głosowało 14 radnych  

„Przeciw” – 0 radnych  

„Wstrzymało się” – 0 radnych  

 

Ad.7 

 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pisma, które 

wpłynęły do Komisji tj.: 
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-  wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości  wraz                             

z należnymi odsetkami powstałymi  w opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny w 

m. Huta Stara B  oraz wywóz nieczystości  Pani  A. K. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 

 

-  wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości  wraz                             

z należnymi odsetkami  na dzień 27 listopada 2019 roku, powstałymi w opłatach czynszu za 

wynajmowany lokal mieszkalny położony w m. Korwinów oraz wywóz nieczystości  Pani 

A.B. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 

 

 

 

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                                                                                                                         


