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Protokół nr 20/2020 

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 29 kwietnia   2020 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2019. 

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. Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  na podstawie 

przedłożonego sprawozdania za 2019 r. i zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2019 rok. 

5. Omówienie materiałów na XVI Sesję Rady Gminy Poczesna. 

6. Sprawy różne. 

 

Ad. 1  

Informację z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2019 rok  

przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel Tkacz. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisje stałe  ww. informację przyjęły do wiadomości. 

 

Ad.2 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2019 rok oraz 

plan pracy na rok 2020 omówiła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Poczesnej- Iwona Skorupa. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie zostało przez komisje stałe przyjęte do wiadomości. 

 
Ad.3 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 

w Poczesnej za 2019 rok oraz plan pracy na rok 2020 omówiła Dyrektor GCKIiR                                          

w Poczesnej- Iwona Skorupa. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie  zostało przez komisje stałe przyjęte 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 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2019 rok 

oraz   sprawozdanie finansowe przedstawił Dyrektor GZOZ w Poczesnej – Janusz Opara. 

 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie  zostało przez komisje stałe przyjęte do wiadomości. 

 

 

Ad. 5 
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu 

Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2019 został przez 

Komisję Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych –   jednogłośnie 12 głosami 

„za” pozytywnie zaopiniowany. 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 13 radnych – jednogłośnie                           

13 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 13 radnych – jednogłośnie                           

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

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  NR 126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 r. w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 

 

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych –   11 głosami „za”,                                    

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

Ad. 6  

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pisma, które 

wpłynęły do Komisji tj.: 

 

-  wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia  czynszu dzierżawnego za dzierżawę 

nieruchomości zajętej pod reklamę złożony przez  Firmę Reinvest Fresh Packing Sp.zo.o. 

-  wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia  czynszu za zajmowany lokal 

użytkowy w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie 

wynajmowany przez Pana P.W 
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-  wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia  czynszu za zajmowany lokal 

użytkowy w m. Huta Stara B ul. Mickiewicza 2 wynajmowany przez Panią K.W. 

-  wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia  czynszu za zajmowany lokal 

użytkowy w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poczesnej wynajmowany przez Panią J.K. 

- wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia  czynszu za zajmowany lokal 

użytkowy w m. Huta Stara B ul. Mickiewicza 2 wynajmowany przez Panią I.B. 

- wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia  czynszu za zajmowany lokal 

użytkowy w m. Huta Stara B ul. Mickiewicza 2 wynajmowany przez Panią M.S. 

- wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia  czynszu za zajmowany lokal 

użytkowy w m. Huta Stara B ul. Mickiewicza 2 wynajmowany przez FHU JURA 

ISKANDER KEBAB. 

  

Członkowie Komisji podjęli decyzję o odroczeniu  rozpatrzenia ww. wniosków w celu 

uzyskania w tej sprawie bardziej szczegółowych informacji. 

 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił  także pisma: 
- wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia zaległości  powstałych w wyniku 

rozliczenia rocznego za zużycie wody  za wynajmowany lokal mieszkalny położony w m.                           

Huta Stara B  ul. Północna 6 m.8 wynajmowany przez Pana Z.B. 

 
- wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia zaległości  powstałych w wyniku 

rozliczenia opłat za czynsz i wywóz nieczystości wraz z należnymi odsetkami za wynajmowany 

lokal mieszkalny położony w m.  Huta Stara B  ul. Mickiewicza 5 m.8 wynajmowany przez Pana 

R.K.- najemca zmarł. 
 Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w wnioski. 

 

W trakcie wystąpienia Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

przedstawił pismo: 
- wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia zaległości  powstałych w wyniku 

rozliczenia opłat za czynsz i wywóz nieczystości wraz z należnymi odsetkami za wynajmowany 

lokal mieszkalny położony w m.  Wrzosowa   ul. Leśna 1 m.6 wynajmowany przez Pana J.C. 

 

Członkowie Komisji podjęli decyzję o umorzeniu 50% należności natomiast   pozostałą cześć 

zdecydowano rozłożyć na raty z możliwością odpracowania.  

 

Przewodnicząca  Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska  przedstawiła pismo przekazane  

przez Wójta Gminy Poczesna ws. wykonania projektu budowlanego na aptekę przy nowo 

wybudowanym Ośrodku Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałkowie . 

 

Członkowie Komisji uznali wniosek za bezzasadny. 

Zaznaczyli, że otwarcie apteki nie należy do zadań własnych gminy.  

Istniejące apteki na terenie gminy Poczesna stanowią własność osób prywatnych. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach,  które wpłynęły do biura Rady:  

- od Koalicji Wolna Polska dot. petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed 

coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie 

częstotliwości.  

Członkowie Komisji stałych zaproponowali aby ww. sprawie Wójt udzielił odpowiedzi. 
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- od Wójta Gminy Poczesna dot. pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sprawie  

 budowy dodatkowego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1056S w m. Młynek. 

 

Członkowie Komisji  stałych uznali wniosek za bezzasadny. 

Zaznaczyli, że na obecną chwilę środki finansowe nie były zaplanowane w budżecie gminy.  
 

Ponadto Przewodnicząca Rady podczas wystąpienia zapoznała z pozostałymi pismami m.in.: 

- od H.K.ws. budowy apteki przy nowo wybudowanym Ośrodku Zdrowia w Nieradzie. 

- od Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Częstochowie ws. korekty oświadczeń majątkowych. 

- od Wójta Gminy Poczesna ws. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

oraz sprawozdania rocznego za 2019 rok z wykonania planu finansowego  jednostek dla których 

organem założycielskim jest Gmina Poczesna. 

 

Wójt gminy poinformował  o zaawansowaniu prac związanych z pozwoleniem na rozbudowę                                  

i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w technologii odwróconej osmozy odcieku 

pochodzącego ze składowiska. 

Wniosek w  tej sprawie złożyło Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, inwestycja ta  była 

akceptowana przez przedstawicieli lokalnej społeczności. 

 

  

W trakcie wystąpienia Wójt poinformował także o planowanej  przebudowie gazociągów                      

w miejscowości Poczesna i  Kolonia Poczesna. 

Zaznaczył, że materiały poglądowe zostały wysłane radnym ww. miejscowości. 

Ponadto stwierdził, że osoby zainteresowane szczegółami tych przedsięwzięć mogą uzyskać 

informację w Urzędzie Gminy. 

 

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 

 

                                                                                           Bożena Dobosz                                                                                                                         


