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Protokół nr 17/2020 

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 9 czerwca   2020 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Omówienie materiałów na XVII  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna. 

2. Sprawy różne. 

 

 Ad. 1  
 

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 12 radnych – jednogłośnie                           

12 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 12 radnych – jednogłośnie                           

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

 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania                               

czystości i porządku na terenie gminy Poczesna przedstawili Zastępca Wójta – Andrzej Lech 

oraz pracownik Magdalena Tomczyk. 

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 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów przedstawili pomówili  Zastępca Wójta – Andrzej Lech 

oraz pracownik Magdalena Tomczyk. 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska  w obecności 11 radnych – jednogłośnie                              

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

 

. 

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. 2  

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pisma, które 

wpłynęły do Komisji tj.: 

 

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

rozliczenia rocznego za zużycie wody  w lokalu  mieszkalnym wynajmowany przez Pana J.G.                                                            

w  m. Huta Stara B, ul. Zachodnia 2 m.7. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w wniosek. 

 

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

rozliczenia opłat za czynsz za wynajmowany lokal mieszkalny położony w m.  Korwinów                                   

ul. Okólna 14 m.2 wynajmowany przez Pana I.P. 

 

Członkowie Komisji nie wyrazili zgody na umorzenie zaległości, zdecydowali                                                                          

o odpracowaniu zadłużenia przez Pana I.P.                                           

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

rozliczenia opłat za czynsz za wynajmowany lokal położony w m.  Poczesna                                    

ul. Wolności 2 wykorzystywany na cele Zespołu Ratownictwa Medycznego. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w wniosek. 

 
- wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości  powstałych w wyniku 

rozliczenia opłat za czynsz i gospodarowanie odpadami  za wynajmowany lokal położony                                                  

w m. Huta Stara B, ul. Mickiewicza 8/8 wynajmowany przez  Państwa  A. i  B.W 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w wniosek. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o piśmie,  które wpłynęło do biura Rady 

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

 

Członkowie Komisji podtrzymali swoje  wcześniejsze stanowisko w sprawie budowy apteki 
przy nowo wybudowanym Ośrodku Zdrowia w Nieradzie. 
 Zaznaczyli, że  otwarcie apteki może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego 

farmaceuty posiadającego co najmniej pięcioletni staż pracy w tym zakresie.  

    Ponadto stwierdzili, że otwarcie apteki nie należy do zadań własnych gminy. Istniejące 

apteki na terenie gminy Poczesna stanowią własność osób prywatnych , w jednym przypadku 

apteka mieści się w lokalu wynajętym od gminy. Obowiązkiem Rady Gminy jest równe 

traktowanie wszystkich sołectw i wszystkich mieszkańców gminy Poczesna.  

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
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                      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                                                                                                                         


