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                                                 Protokół nr  7/2019 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy Poczesna  z dnia 16 grudnia 2019 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1.Kontrola wydatkowanych środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok. 
3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2020. 
4. Sprawy różne 
 
Przedstawienie porządku posiedzenia przez przewodniczącego komisji.  
Uwag nie wniesiono. Zaproponowany porządek posiedzenia Komisji został przyjęty 
przez członków komisji wg. załączonej listy obecności.  
Ad.1 
 
Kierownik GOPS w Poczesnej p. Elżbieta Różycka przedstawiła i omówiła wydatki 
środków finansowych poniesione w 2019r.  
-Tadeusz Bajdor zapytał, czy zmniejszyła się liczba podopiecznych z tytułu programu 
500+? 
- kierownik GOPS odpowiedziała , tak. 
- Wójt Gminy Poczesna odpowiedział, ponad 23 mil zaplanowane jest w budżecie 
gminy na 2020 rok dla GOPS w Poczesnej. Szacunkowo około 10 mil będzie 
przeznaczone na realizację zadania 500+.  
-Tadeusz Bajdor zapytał, jak wygląda sytuacja pani G.C dotycząca postępowania w 
sprawie umieszczenia jej  w domu pomocy społecznej? 
- kierownik GOPS odpowiedziała, sprawa została odroczona postanowieniem sądu 
do 25.01.2020 roku na wniosek pełnomocnika. Pani G.C przebywa obecnie w 
szpitalu.  
 
Ad.2 
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2020 omówiła Skarbnik gminy – 
Halina Paruzel Tkacz 
Skarbnik gminy poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
na temat projektu budżetu gminy na 2020 rok. 
Skarbnik Gminy omówiła, autopoprawki do budżetu gminy i WPF , które Komisja 
również otrzymała w formie elektronicznej /e sesja/.  
- Wójt Gminy Poczesna zabrał głos, zmiany w budżecie są zasadne dotyczą 
istotnych inwestycji, a mianowicie wschodniej części gminy tj. dokończenia projektu 
budowy kanalizacji w miejscowości: Słowik, Korwinów, Nowa Wieś, część Poczesnej. 
Projekt wymaga szczegółowego przeanalizowania, celem ewentualnego przejęcia 
ścieków z Huty Starej B. Funkcjonująca tam oczyszczalnia pochodzi z lat 80-tych i 
jest wyeksploatowana, wymaga całkowitej przebudowy lub przejęcia ścieków przez 
inną oczyszczalnię.  
- Waldemar Kucia zapytał, czy będzie zaplanowana inwestycja związana z 
generalnym remontem OLIMPI w Hucie Starej B, taki wniosek zgłaszamy wspólnie                     
z radną Bożena Dobosz? 
 
- Wójt Gminy Poczesna odpowiedział, realizacja zadania zależy od decyzji Rady 
Gminy i posiadanych środków finansowych.  
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Głos zabrali ; 
 
- Wójt Gminy Poczesna,  w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowany jest 
ewentualny kredyt w wysokości jednego miliona złotych. Ww. kredyt i jego faktyczna 
realizacja wymagać będzie podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.   
 
- Mateusz Kołodziej zapytał, o inwestycję związaną z budową boiska w m. Zawodzie 
i remontem ul. Jałowcowej.  
 
- Wójt Gminy Poczesna, 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.  
 
- Halina Synakiewicz  poinformowała, że jest propozycja mieszkańców ,                                      
by na ul. Częstochowskiej położyć asfalt, celem zwiększenia bezpieczeństwa.  
 
- Wójt Gminy Poczesna odpowiedział, obecnie na ww. odcinku ulicy Częstochowskiej 
jest nawierzchnia klinkierowa. Ewentualne położenie asfaltu wymaga konsultacji                            
z mieszkańcami.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2020: 
Za głosowało : 4 członków Komisji 
Przeciw głosowało : 1 członek Komisji  
Wstrzymało się: o członków Komisji  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2020 rok. 
Ad.3 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt  Planu pracy Komisji na  
2020 rok.  
Ujęto w nim następujące zagadnienia: 
 
 luty/marzec 
1.Kontrola realizacji wymogów wynikających z Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
2.Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych. 
3.Kontrola umorzeń podatków w 2019 roku. 
4.Kontrola wydatkowania środków finansowych 
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za rok 2019. 
5.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy 
  
kwiecień/ maj 
 1.Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji za 2019 rok. 
2.Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 
2019 rok. 
3.Kontrola wydatkowanych środków finansowych z budżetu gminy na dodatki 
mieszkaniowe. 
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4.Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 
5.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
 czerwiec  
1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 
z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 
2.Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. 
3.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
 Wrzesień 
 1.Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. 
2.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
 październik/listopad 
1.Kontrola wydatkowanych środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
2.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
 grudzień  
1.Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2021. 
2.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2021r. 
3.Sprawy różne wg. potrzeb Rady Gminy. 
 
Głosowanie nad planem  pracy komisji na rok 2020  ;  
Za głosowało : 5 członków Komisji 
Przeciw głosowało : 0 członek Komisji  
Wstrzymało się: 0 członków Komisji  
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i pozytywnie zaopiniowali Projekt planu pracy 
Komisji na 2020 rok. 
 
Ad.4 
 
-Tadeusz Bajdor – podziękował za remont drogi od działek w kierunku Auchan                                      
w ramach dróg transportu rolnego, jednocześni wnioskował o poprawę nawierzchni 
na dalszym odcinku tej drogi.  
 
-Wójt gminy Poczesna odpowiedział ,  doraźnie zostanie wyremontowana.  
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
         
               
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
 Renata Smędzik                              Bajdor Tadeusz         – Przewodniczący Komisji   

                                                         Dobosz Bożena        – członek                           

                                                         Kołodziej Mateusz     – członek                           

          Kucia Waldemar        – członek                            

                                                         Synakiewicz Halina    – członek                           


