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Protokół nr 34/2021 

z  posiedzenia  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

z dnia 15 czerwca  2021 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Omówienie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta. 

2. Omówienie  sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem 

finansowym.  

3. Analiza i ocena sprawozdania z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. 

4. Omówienie materiałów na XXVI Sesję Rady Gminy Poczesna. 

5. Sprawy różne. 

 

 Ad. 1  

Raport o stanie Gminy Poczesna przedstawił Wójt  gminy – Krzysztof Ujma. 

 

Głos zabrali 

- Radny Łukasz Szumera zapytał kiedy zostaną podjęte uchwały dotyczące zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

- Wójt poinformował, że przygotowywane są materiały do punktowych zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje się podjęcie uchwał jesienią br.  

- Radna Anna Wasiak zapytała czy projekt kanalizacji będzie obejmował ul. Hutniczą                                   

w miejscowości Wrzosowa. 

- Wójt poinformował, że projekt będzie obejmował  tylko cześć ul. Hutniczej  z uwagi na brak 

zgód właścicieli nieruchomości na przejście kanalizacji przez ich działki . 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Raport   został  przez komisję przyjęty do wiadomości. 

 

Ad. 2 

 

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym 

przedstawiła Skarbnik gminy – Magdalena Kadłubek 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdania   zostały  przez komisję przyjęte do wiadomości. 

 

Ad.3 

 

Sprawozdanie z  zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym przedstawił pracownik 

Urzędu  – Aleksandra Warzecha.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie zostało przez komisję 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   

 

Punkt 10 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania został szczegółowo omówiony. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 radnych -   10 głosami „za”,                                  

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

 

 

Punktu 12 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, 

- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna                                                                                             

przedstawiła Skarbnik gminy –Magdalena Kadłubek 

 

Uwag nie zgłoszono  

Informacja   została  przez komisje przyjęta do wiadomości. 

 

Punktu 13 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. odczytanie wniosku Komisji 

Rewizyjnej przedstawił  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor. 

Przewodniczący  odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej, w którym Komisja rozpatrzyła i 

pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. wraz z informacja o stanie 

mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok i zawnioskowała o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

 

Punktu 14 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały  w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok przedstawiła   Skarbnik gminy –Magdalena Kadłubek. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 radnych-  jednogłośnie 11 głosami 

„za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Punktu 15 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. podjęcie uchwały  w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna został szczegółowo omówiony. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 radnych-  jednogłośnie 11 głosami 

„za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 16 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. 

 w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XX/20 Rady Gminy Poczesna z dnia                                

17 września 2020 roku w sprawie udzielenia   pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu przedstawiła Wójt gminy –  Krzysztof Ujma. 

  

Uwag nie zgłoszono  
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Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 11 radnych – jednogłośnie                           

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

 

Projekt uchwały z punktu 17 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. 

 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr 188/XXV/21  z dnia 25 maja 2021 roku 

przedstawiła Skarbnik gminy –  Magdalena Kadłubek. 

  

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 11 radnych – jednogłośnie                           

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

 

 

Projekt uchwały z punktu 18 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj. 

 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poczesna na lata 2021-2029 przedstawiła Skarbnik gminy –  Magdalena Kadłubek. 

  

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 11 radnych – jednogłośnie                           

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

 

Projekt uchwały z punktu 19 porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy tj.                                       

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok przedstawiła Skarbnik gminy -                                                

Magdalena Kadłubek. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 radnych – jednogłośnie                              

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

Ad. 5  

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

Rady Gminy. 

 Głos zabrali 

-  Radny Wojciech Opiłka w sprawie wodociągu w miejscowości Mazury. 

-  Wójt poinformował, że jest po rozmowach  i  ma deklarację, że w ramach  własnych 

zasobów technicznych zostanie to rozpoczęte i wymienione  do czasu realizacji 

przedsięwzięcia związanego z budową nowej nawierzchni na ulicy Kasprowicza.  

- Radny Michał Markowski w sprawie   połączenia ul. Wierzbowej z remontowaną drogą 

powiatową. 

- Wójt poinformował, że Gmina ma zapewnienie od firmy wykonującej przebudowę  drogi 

powiatowej, że zostanie to zrobione. 
 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

                               

 

Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący  

                                                                            Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                Wojciech Opiłka 
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