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 Protokół nr 33/2021 

z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Poczesna  

z dnia 18 maja 2021 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2020. 

2. Omówienie propozycji zamiany działek pomiędzy Gminą Poczesna                                                               

a Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym. 

3. Omówienie materiałów na XXV Sesję Rady Gminy Poczesna. 

4. Sprawy różne. 

Ad. 1  
 

Informacje z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2020 rok  

przedstawiła Skarbnik gminy – Magdalena Kadłubek. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja ww. informacje przyjęła do wiadomości 

Ad. 2 

Zastępca Wójta  - Andrzej Lech omówił propozycję zamiany działek pomiędzy Gminą 

Poczesna a Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym. 

Zastępca Wójta zaznaczył, ze propozycja zamiany  dotyczy działek będących  własnością 

gminy, a użytkowanych przez CzPK na części działek będących własnością CzPK                                           

a użytkowane przez Gminę Poczesna.   

 

Ad. 3 
 
Projekt uchwały z punktu 11 porządku obrad XXV 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 12 radnych – jednogłośnie                           

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

 

Projekt uchwały z punktu 12 porządku obrad XXV 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 12 radnych – jednogłośnie                              

12 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 

 
 
  

 



2 

 

 

 

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

w sprawie zmiany uchwały nr 193/XXII/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 listopada 2012 

roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Korwinów  przedstawił 

Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 

 

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

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji                                    

o dochodach gospodarstwa domowego przedstawiła Kierownik Referatu Podatków i Opłat 

Lokalnych – Aneta Mesyjasz. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych – jednogłośnie                           

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

 

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

 w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich                                          

w publicznym transporcie zbiorowym przedstawił Wójt Gminy –  Krzysztof Ujma. 

 W trakcie wystąpienia Wójt poinformował, że w związku z licznymi interwencjami 

mieszkańców oraz przewoźnika świadczącego usługi transportowe (tj. MPK), dotyczących 

dużych utrudnień w przemieszczaniu się po drogach ( w związku z  trwającymi remontami 

tychże dróg) i odcięciu od komunikacji osób mieszkających przy drogach będących w 

przebudowie, została podjęta decyzja, po konsultacjach o  organizacji transportu zastępczego. 

Wójt zaznaczył, że obecnie  na terenie gminy Poczesna funkcjonuje transport zastępczy  z 

uwagi na realizowane duże inwestycje  drogowe. 

Wójt zwrócił uwagę, aby nie łączyć transportu zastępczego z ewentualnym transportem 

docelowym.  

Wójt podkreślił, że docelowa  komunikacja, którą chcemy wprowadzić  po terenie gminy 

będzie transportem bezpłatnym, dostosowanym  dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

pozwoli jeszcze lepiej skomunikować gminę. 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych – jednogłośnie                           

12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały 

 

Projekt uchwały z punktu 18 porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy tj. w sprawie określenia 

przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób. 

przedstawił Wójt Gminy –  Krzysztof Ujma. 

  

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych – jednogłośnie                           

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

 

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

w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym 

transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Poczesna przedstawił Wójt Gminy –  

Krzysztof Ujma. 
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Wójt  zaznaczył, że ustalenie ceny maksymalnej za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Poczesna jest w kompetencji Rady 

Gminy.  Natomiast Wójt swoim zarządzeniem wprowadzi bezpłatną komunikację w 

gminnych  przewozach pasażerskich. 

 

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych –11 głosami „za”,                               

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

 

Projekt uchwały z punktu 20 porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy tj. w sprawie sposobu 

ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach 

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przedstawił Wójt Gminy –                                     

Krzysztof Ujma. 

  

Uwag nie zgłoszono  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  w obecności 12 radnych – jednogłośnie                           

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

 

 

Opinie w sprawie  rozpatrzenia skargi  z dnia 22 lutego 2021 roku oraz w sprawie 

rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 roku  wypracowane na posiedzeniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji odczytał przewodniczący ww. Komisji – Waldemar Kucia.  

 

 
Ad. 4 

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

Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady – Iwona Choła   odczytała 2 wnioski w sprawie wykupu lokali 

mieszkalnych przy ul. Lipowej 4 w miejscowości  Huta Stara A, jednocześnie prosząc członków 

komisji o wyrażenie opinii w tej sprawie. 

Członkowie komisji  po przeanalizowaniu wniosków negatywnie odnieśli się do sprzedaży 

lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Huta Stara A przy ul. Lipowej 4. 
 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

 

          

                      Przewodniczący  

        Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 

           Wojciech Opiłka 

 

Protokół sporządziła:                                                              

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                 

 


