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Protokół nr 28/2020 

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 27 października  2020 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 

zimowego. 

2. Analiza projektów uchwał w sprawie podatków na rok 2021. 

3. Omówienie trzech projektów uchwał dotyczących  gospodarki odpadami komunalnymi. 

4. Omówienie materiałów na XXI Sesję Rady Gminy Poczesna. 

5. Sprawy różne. 

Ad. 1 

 Kierownik GOPS w Poczesnej przedstawiła  informacje  Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego. 

Informacja przez Komisje została przyjęta.  

Ad. 2  
 

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

roku przedstawił Wójt Gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie zgłoszono  

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

zaopiniowały  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków 

transportowych na rok 2021 przedstawił Wójt Gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie zgłoszono  

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

zaopiniowały  ww. projekt uchwały. 

 

Ad. 3 
 

 

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 oraz Zastępca Wójta Andrzej Lech. 

 

. 

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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Uwag nie zgłoszono  

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

zaopiniowały  ww. projekt uchwały 

 

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 oraz Zastępca Wójta Andrzej 

Lech.. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisje stałe  w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

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 oraz Zastępca Wójta Andrzej Lech. 

  

Uwag nie zgłoszono  

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

zaopiniowały ww. projekt uchwały. 

Ad. 4  

Projekt uchwały z punktu 12 porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy tj. 

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 14 radnych – jednogłośnie                           

14 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały 

 

Projekt uchwały z punktu 13 porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy tj.                                       

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 14 radnych – jednogłośnie                              

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

 

Projekt uchwały z punktu 14 porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy tj.                                       

w sprawie podjęcia przez Gminę Poczesna działalności w zakresie telekomunikacji                                               

przedstawił Wójt Gminy  - Krzysztof Ujma. 

 

Uwag nie zgłoszono  

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

zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

 Opinię w sprawie skargi  na Wójta Gminy Poczesna  wypracowaną na posiedzeniu Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji odczytał przewodniczący ww. Komisji – Waldemar Kucia.  
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Uwag nie zgłoszono  

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

zaopiniowała  ww. projekt uchwały 

Ad. 3 

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

  

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pisma, które 

wpłynęły do Komisji tj.: 

 

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

wykorzystywany przez SP ZOZ Stację Pogotowia Ratunkowego z siedziba w Częstochowie. 
 

Członkowie komisji stałych pozytywnie   zaopiniowali  ww. wniosek 

 

-  wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności 

części nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Poczesna na rzecz Powiatu 

Częstochowskiego. 

 

Członkowie komisji stałych pozytywnie   zaopiniowali  ww. wniosek, zaznaczając, że 

przekazana powierzchnia pod drogę powiatową DP 1055S nie może przekroczyć 0,9000 ha. 

Ponadto, radni zabrali głos: 

-W. Opiłka w sprawie wiaty przystankowej,  

- A. Wasiak w sprawie remontu dachu SP we Wrzosowej. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

 

                      Przewodniczący  

        Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 

           Wojciech Opiłka 

 

Protokół sporządziła:                                                             Przewodnicząca  

                                                                            Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Rekreacji                                      

Ewelina Nowak                                            

                                                                                Halina Synakiewicz 

                                                                                

                                                                                               Przewodnicząca  

                                                                             Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

 

                                                                                           Bożena Dobosz                                                                                                                         


