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Protokół nr 14/2020 

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 25 lutego   2020 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1.  Analiza umorzeń podatków za rok 2019. 

2.  Ocena ściągalności podatków za 2019 rok. 

3. Informacja o realizacji na terenie gminy  ustawy o utrzymania czystości i porządku. 

4. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

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

6. Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza podziału  

środków za 2019 rok na podstawie przedłożonego sprawozdania 

7. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

2019 r. 

8. Omówienie materiałów na XIV Sesję Rady Gminy Poczesna 

9. Sprawy różne. 

 

 Ad. 1  
 

Analizę umorzeń podatków za rok 2019 przedstawiła Skarbnik gminy –                                                 

Halina Paruzel Tkacz. 

 

Uwag nie wniesiono  

Komisje stałe ww. informację przyjęły do wiadomości. 

 

Ad. 2 

 

Ocenę ściągalności podatków za 2019 rok przedstawiła Skarbnik gminy –                                      

Halina Paruzel Tkacz. 

 

Uwag nie wniesiono 

Komisje stałe ww. informację przyjęły do wiadomości. 

 

Ad. 3 
 
Informację o realizacji na terenie gminy  ustawy o utrzymania czystości i porządku                             

przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej Lech 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisje stałe ww. informację przyjęły do wiadomości.  

 

 

 

 

. 

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. 4 

 

Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Poczesna przedstawił                        

asp. szt. Bogdan Wiśniewski. 

Głos zabrali  

- Wojciech Opiłka zapytał o zgłoszenia smogowe i interwencję policji ww. sprawie. 

- asp. szt. Bogdan Wiśniewski udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisje ww. informację przyjęły do wiadomości.  

 

Ad. 5 
 

Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Poczesna przedstawił                        

asp. szt. Bogdan Wiśniewski. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisje stałe ww. informację przyjęły do wiadomości.  

 

Ad. 6 
 

 

Informację z  realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analizę podziału  

środków za 2019 rok na podstawie przedłożonego sprawozdania 

przedstawiła Kierownik GOPS w Poczesnej - Elżbieta Różycka. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisje stałe ww. informację przyjęły do wiadomości.  

 

Ad. 7 
 

Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                 

w 2019 roku  przedstawiła Sekretarz gminy- Renata Smędzik. 

 

Uwag nie wniesiono. 

Komisje stałe ww. informację przyjęły do wiadomości.  

 

Posiedzenie opuściła radna Anna Wasiak godz.16:05 

Ad. 8 
 

Projekt  uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna                         

w roku szkolnym  2019/2020 przedstawił  Wójt Gminy – Krzysztof Ujma.   

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  w obecności 12 radnych – jednogłośnie                            

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

 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola w Poczesnej poprzez 

utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych przedstawił  Wójt Gminy – Krzysztof Ujma.                                             



3 

 

 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  w obecności 12 radnych – jednogłośnie                            

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

 

 

Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Poczesnej 

przedstawiła Kierownik GOPS w Poczesnej - Elżbieta Różycka. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska  w obecności 11 radnych – jednogłośnie                              

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

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach 

gminnych na terenie gminy Poczesna przedstawił  Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

     

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 radnych –  10 głosami „za”,                      

1 głosem „wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna”  na 2020 r. przedstawiła 

Sekretarz gminy –  Renata Smędzik. 

 

Głos zabrali 

- Mateusz Kołodziej zapytał  czy sterylizcja obejmuje tylko zwierzęta bezdomne. 

- Wójt gminy poinformował, że tylko zwierzęta bezdomne. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 radnych – jednogłośnie                                 

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

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji 

projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. 

Włączenie społeczne;  Działania 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; 

Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług społecznych- wsparcie działań wynikających z LSR 

obejmujących obszary wiejskie i rybackie  przedstawił Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

      

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i  w obecności 11 radnych – jednogłośnie                        

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

 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej przedstawił  Wójt Gminy – 

Krzysztof Ujma.  

 

     Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 

głosami „za” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 
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Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poczesna na lata 2020-2029 przedstawiła Skarbnik gminy –  Halina Paruzel Tkacz. 

 

Głos zabrali  

- Mateusz Kołodziej dopytał o zwiększenie środków finansowych na budowę boiska 

sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w m. Zawodzie oraz zapytał o 

opłaty związane z odlesieniem. 

- Skarbnik gminy poinformowała, że na to zadanie jest zaplanowane w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej oraz w budżecie gminy kwota 150 tys. zł.  

- Wójt gminy poinformował, że trwają uzgodnienia z Lasami Państwowymi, celem 

zwolnienia gminy lub rozłożenia na raty opłaty wynikającej z odlesienia. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 11 radnych – jednogłośnie                           

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

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok przedstawiła Skarbnik 

gminy –   Halina Paruzel Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego   w obecności 11 radnych – jednogłośnie                           

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

Ad. 9  

W tym punkcje 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 

 



5 

 

 

                                                                                           Bożena Dobosz                                                                                                                         


