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Protokół nr 27/2020 

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 8 października  2020 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Omówienie projektów uchwał w sprawie :  

-  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w 2021 roku, 

- określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2021, 

-  ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla   nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej, 

- zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady w kompostowniku przydomowym. 

2. Omówienie sprzedaży działki nr 790/3 o powierzchni 0,0201 ha w miejscowości 

Wrzosowa.  

3. Sprawy różne.  

 

Ad. 1  
 

Projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w 2021 

roku przedstawił Wójt Gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

W wyniku dyskusji  członkowie komisji stałych zaakceptowali   wzrost  stawek podatku od 

nieruchomości  w stosunku do roku 2020 o 3,9%. 

Komisje stałe  w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały  ww. stawki podatku. 

 

Projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków 

transportowych na rok 2021 przedstawił Wójt Gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

W wyniku dyskusji członkowie komisji stałych zdecydowali o wzroście stawek podatku od 

środków transportowych  w stosunku do roku 2020 o 3%. 

Komisje stałe  w obecności 15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowały  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały  w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla   nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

przedstawił Wójt Gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

. 

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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 W wyniku dyskusji członkowie komisji stałych ustalili ryczałtową stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

w wysokości 181,90 zł., natomiast stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 363,80 zł. 

 

Komisje stałe  w obecności 15 radnych –15 głosami „za” pozytywnie zaopiniowały  ww. 

stawki. 

 

Projekt uchwały  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty 

podwyższonej przedstawił Wójt Gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

Głos zabrali 

- Piotr Brzozowski zapytał na jakim poziomie musi być stawka za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, aby wpływy z opłaty pokryły wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem 

systemu. 

- Wójt poinformował że, stawka wynikająca z kalkulacji po rozstrzygnięciu przetargu                                      

i uwzględnieniu kosztów związanych z obsługą tego systemu  to 22,50 zł. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy – Iwna Choła  poddała pod głosowanie stawkę wynikającą                            

z kalkulacji, zaproponowaną przez Wójta Gminy.  

Komisje stałe  w obecności 15 radnych – nie zaakceptowały stawki 22,50zł.  

Wynik głosowania: 14 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymuję się”. 

 

W wyniku dyskusji wszystkich osób  obecnych na posiedzeniu wpracowano akceptowalną 

stawkę możliwą do przyjęcia przez Radę Gminy w wysokości 18,00 zł, natomiast stawkę 

podwyższoną w wysokości 36,00zł. 

 

Jednakże Wójt Gminy poinformował zebranych, aby w 2021 roku kwota wydatkowana na 

gospodarkę odpadami była zrównoważona z wpływami od mieszkańców, zostanie 

przedstawiona Radzie Gminy Poczesna propozycja wzrostu tychże opłat celem 

zrównoważenia gospodarki odpadami. 

 

Komisje stałe  w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 1 głosem 

„wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała ww. stawki. 

 

Projekt uchwały  w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przedstawił 

Wójt Gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

W wyniku dyskusji członkowie komisji stałych ustalili częściowe zwolnienie z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00zł  dla właściciela nieruchomości, 

który zadeklarował kompostowanie bioodpadów. 

Dla ww. mieszkańców stawka będzie wynosić 18,00 zł -1,00 zł =17,00zł. 

 

Komisje stałe  w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 1 głosem 

„wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowały ww. stawkę. 
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Ad. 2  

Wójt przekazał informację  dotyczącą sprzedaży działki nr 790/3 o powierzchni 0,0201 ha w 

miejscowości Wrzosowa na rzecz dotychczasowego dzierżawczy. 

Ponadto, Wójt zaznaczył, że na zebraniu wiejskim w  dniu 28.09.2020r. mieszkańcy sołectwa 

Wrzosowa  w wyniku głosowania wyrazili zgodę na zakup dzierżawionej działki przez 

dotychczasowego dzierżawcy. 

Członkowie komisji stałych  w obecności  15 radnych – jednogłośnie 15 głosami „za” 

wyrazili zgodę  na  sprzedaż działki nr 790/3 o powierzchni 0,0201 ha w miejscowości 

Wrzosowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

Ad. 3 

  Przewodnicząca Rady – Iwona Choła  zapoznała z pismami , które wpłynęły do Rady Gminy  tj. 

- od Wojewody Śląskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych, 

-  od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez 

Wójta Gminy Poczesna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020roku, 

-od Wójta Gminy Poczesna w sprawie złożonej interpelacji dotyczącej wydłużenia trasy linii nr 

65 do końca ulicy Długiej w miejscowości Zawodzie. 

Członkowie komisji stałych nie wyrazili zgody na wydłużenia trasy linii nr 65 do końca ulicy 

Długiej w miejscowości Zawodzie. 

Ponadto, radni zabrali głos: 

- Wojciech Opiłka w sprawie wymiany wodociągu w m. Mazury oraz plagi dzików, 

-  Iwona Choła w sprawie wystosowania kurendy dotyczącej wykaszania traw, oraz w sprawie 

zmiany rozkładów jazdy autobusów, 

- Łukasz Szumera  w sprawie wyczyszczenia studzienki – kratki ściekowej w ciągu                                  

ul . Wolności przy moście na rzece Warcie, 

- Alicja Łyko w sprawie dowozu dzieci do przedszkola w Hucie Starej A, 

- Mateusz Kołodziej w sprawie znaku ograniczenia tonażu na drodze Wojewódzkiej . 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
W załączeniu kalkulacja ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

                      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                                                                                                                         


