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Protokół nr 23/2020 

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 15 lipca  2020 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie. 

2. Omówienie spraw związanych z bieżącą realizacją budżetu gminy. 

3. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Choła przedstawiła porządek obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ; 

Za przyjęciem porządku głosowało 14 radnych 

Wstrzymało się od głosu – 0 radnych  

Przeciw głosowało – 0 radnych  

Porządek obrad został przyjęty.  

Ad. 1  

-Informacje  związane z funkcjonowaniem Częstochowskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Sobuczynie przedstawił  – Krzysztof Ujma Wójt Gminy Poczesna. 

Ponadto Radnym zostało przekazane pismo nr GOŚ.6236.1.64.2020.ACh  z 9 lipca 2020 roku 

skierowane do Zarządu Województwa Śląskiego w którym przedstawiono uciążliwości 

wynikające z funkcjonowania składowiska odpadów w Sobuczynie. Gmina Poczesna 

zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy w kwestii możliwości pozostawienia w 

samorządzie Gminy Poczesna środków z tytułu korzystania ze środowiska za składowanie 

odpadów na terenie składowiska odpadów w Sobucznynie/ kserokopia pisma w zał/.   

-Wójt poinformował również że,  24 lipca br. nastąpi otwarcie przetargu nieograniczonego  na 

świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od 

właścicieli nieruchomości, powstałych na terenie Gminy Poczesna, które da rękojmie do 

dalszych decyzji w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

- Wójt Gminy Poczesna poinformował o zaplanowanym  spotkaniu w terminie od 3 do 8 

sierpnia br. z : Radnymi, Sołtysami, przedstawicielami stowarzyszeń w sprawie 

funkcjonowania CZPK w Sobuczynie. Udział w spotkaniu zgłosili : Wojciech Opiłka, 

Tadeusz Bajdor, Bożena Dobosz, Alicja Łyko,  Artur Sosna, i Iwona Choła.  

- Iwona Choła   przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o piśmie nr OŚ.6232.19.2020-

VII.Nc z Starostwa Powiatowego w Częstochowie o wyrażeniu negatywnej opinii dotyczącej  

projektu aktualizacji „ Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-

2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla 

zatrzymanych transportów odpadów tj. Sobuczyna ul. Konwaliowa 1 42-263 Wrzosowa. 

 

 

Uwag nie zgłoszono. 

. 

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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Komisje stałe  ww. informację przyjęły do wiadomości. 

 

Opuścił posiedzenie  komisji – Radny Waldemar Kucia  

Ad.2 

 

Sprawozdanie z ogólnego wykonania za pierwsze półrocze budżetu gminy przedstawiła 

skarbnik gminy- Halina Paruzel – Tkacz.   

 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie zostało przez komisje stałe przyjęte do wiadomości. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Opiłka odczytał 

pismo nr GIZ.6840.4.2017.2020.DSG od Wójta Gminy Poczesna w sprawie zajęcia 

stanowiska dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność 

Gminy Poczesna opisanej w KWCZ1C/00077722/7.  

Głos zabrała radna Danuta Woźniakowska – przedstawiła  stanowisko Rady Sołeckiej we 

Wrzosowej. Rada Sołecka wnioskuje o uporządkowanie całości przedmiotowej działki i nie 

wyraża zgody na sprzedaż w obecnym stanie.  

Głos zabrał Wójt Gminy- zasypanie i uporządkowanie przedmiotowej nieruchomości jest 

zasadne i może to nastąpić w roku 2021 w ramach utrzymania czystości i porządków na 

terenie gminy, Sołectwa Wrzosowa.  

Następnie Wojciech Opiłka Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

przedstawił wnioski dotyczące umorzeń należności czynszowych za najem lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Poczesna w okresie obowiązywania w Polsce stanu 

epidemiologicznego.  

1. Joanna Kromołowska- gabinet Podologiczny  

2. Firma Usługowo Budowlana JURA-Iskander Kebab 

3. Irena Błaszczyk – Sklep Wielobranżowy 

4. Karolina  Wodyńska- Salon Pieskie Sprawy  

Przystąpiono do głosowania w sprawie umorzeń należności czynszowych za najem lokali 

użytkowych stanowiących własność Gminy Poczesna. 

 

Joanna Kromołowska- gabinet Podologiczny  

 

Za umorzeniem  głosowało 13 radnych 

Wstrzymało się od głosu – 0 radnych  

Przeciw głosowało – 0 radnych  

 

Firma Usługowo Budowlana JURA-Iskander Kebab 

 

 

Za umorzeniem  głosowało 13 radnych 

Wstrzymało się od głosu – 0 radnych  

Przeciw głosowało – 0 radnych  

 

Irena Błaszczyk – Sklep Wielobranżowy 

 

Za umorzeniem  głosowało 13 radnych 

Wstrzymało się od głosu – 0 radnych  

Przeciw głosowało – 0 radnych  
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Karolina  Wodyńska- Salon Pieskie Sprawy  

 

 

Za umorzeniem  głosowało 13 radnych 

Wstrzymało się od głosu – 0 radnych  

Przeciw głosowało – 0 radnych  

 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 

 
Ad.3 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna Iwona Choła poinformowała o posiedzeniu Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wójt Gminy Poczesna poinformował o możliwości zwołania Sesji nadzwyczajnej w miesiącu 

lipcu br i posiedzeniu Komisji Rady Gminy Poczesna. Bieżące działania Gminy muszą być 

poprzedzone decyzją organu uchwałodawczego. 

Kontynuując Wójt poinformował-  koszenie rowów będzie kontynuowane. Obecna firma nie 

wykonuje podpisanej umowy. Podejmowane są również działania w zakresie zwalczania 

szkodliwego chwastu „ barszcz sosnowskiego”.  

 

Glos zabrali” 

Radny- Mateusz Kołodziej – kiedy będą zamontowane spowalniacze przy ulicy Cmentarnej?  

Odpowiedź  Wójta : 

Są przygotowywane projekty organizacyjne ruchu na terenie całej gminy.  

 

Radna -Agnieszka Pietrzak – czy Klub sportowy  GROM Poczesna otrzymał pomieszczenia? 

 

Odpowiedź  Wójta : 

Odbyły się spotkania z osobami zainteresowanymi. Ustalono harmonogram rozgrywek na 

terenie Huta Stara B OLIMPIA.  

 

Radny - Artur Sosna – kiedy i na jaki cel będzie wykorzystane 500 000 zł jakie gmina 

otrzymała z rządowego programu - Fundusz inwestycji samorządowych ? 

 

Odpowiedź  Wójta : 

Decyzja zapadnie po rozliczeniu budżetu gminy po stronie dochodów. Z pewnością pieniądze 

zostaną rozdysponowane po gospodarsku.  

 

Radna -  Danuta Woźniakowska – zainicjowała utworzenie izby pamięci górnictwa rud żelaza 

w Hucie Starej B i apeluje o przekazywanie pamiątek tematycznych na powyższy cel. 

  

Radny – Wojciech Opiłka – zawnioskował  o zabezpieczenie  wiaty przystankowej przy ul. 

Wiosennej w miejscowości Młynek, na czas remontu ulicy powiatowej.  

Odpowiedź zastępca Wójta Gminy Andrzej Lech- wiata przystankowa zostanie 

zabezpieczona na czas inwestycji na tej drodze.  
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Przewodnicząca rady Gminy – Iwona Choła- więcej działań i środków finansowych 

przeznaczać na udrażnianie rowów i przepustów na terenie całej gminy.  

 

Odpowiedź  Wójta Gminy- zasadnym jest przekazywanie środków z funduszu sołeckiego na 

powyższe cele związany z udrażnianiem i bieżącym monitoringiem drożności rowów i 

przepustów. Jeżeli zajdzie taka konieczność również z budżetu gminy takie środki zostaną 

zabezpieczone. 

  

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                                      

 Renata Smędzik                                             

                                                                                Halina Synakiewicz 

                                                                                

                                                                                               Przewodnicząca  

                                                                             Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

 

                                                                                           Bożena Dobosz                                                                                                                         


