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Protokół nr 42/2021 

z  posiedzenia  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

z dnia 16 grudnia   2021 roku. 

 
Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Analiza i zaopiniowanie przygotowanego projektu budżetu gminy na 2022 rok. 

2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2022 rok. 

3. Omówienie materiałów na XXXIII Sesję Rady Gminy Poczesna. 

4. Sprawy różne 

Ad.1 

 

Projekt budżetu gminy na rok 2022 omówiła Skarbnik gminy – Magdalena Kadłubek. 
  

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”,  

1 głosem „wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała   projekt budżety na 2022 rok.  

 
Ad.2 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Opiłka przedstawił projekt  planu 

pracy Komisji na 2022 rok.  

Ujęto w nim następujące zagadnienia: 

 

1. Analiza umorzeń podatków za rok 2021. 

2.  Analiza wydatkowanych środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe i pomoc społeczną w roku 

2021. 

3.Ocena ściągalności podatków za 2021r. 

4. Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2021r. 

5. Analiza i ocena sprawozdania z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym za rok 2021. 

6. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. 

7. Analiza projektu uchwał w sprawie podatków na rok 2023. 

8.Współpraca komisji z Wójtem w zakresie planowania i opracowania budżetu gminy na 2023 rok. 

9. Analiza przygotowanego projektu budżetu gminy na 2023 rok. 

10. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r. 

11. Sprawy różne według potrzeb Rady Gminy. 

12. Udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do Komisji. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2022 rok. 

 
Ad.3 

 

Projekt uchwały z punktu 6 porządku obrad XXXIII 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 14 radnych – jednogłośnie  14 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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Projekt uchwały z punktu 7 porządku obrad XXXIII 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 14 radnych – jednogłośnie  14 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 8 porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy tj.  w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2022 – 2029 przedstawiła Skarbnik gminy -    

Magdalena Kadłubek. 

 

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 10 porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie planu pracy Rady 

Gminy na 2022 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady – Iwona Choła.  

 

Uwag nie zgłoszono 

Komisje Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 14 radnych - jednogłośnie    14 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 16 porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie  ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Poczesna przedstawiła Skarbnik gminy  

– Magdalena Kadłubek. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Komisje Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 14 radnych - jednogłośnie    14 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 17 porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmiany uchwały nr 

116/XXIII/2000 Rady Gminy Poczesna z dnia  31 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia diety dla 

Przewodniczącego Rady Gminy przedstawiła Skarbnik gminy   – Magdalena Kadłubek. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Komisje Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 14 radnych - jednogłośnie    14 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 18 porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie  zmiany uchwały nr 

89/XIII/04 Rady Gminy Poczesna z dnia  26 lutego 2004 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości 

diet przysługujących radnym przedstawiła Skarbnik gminy  – Magdalena Kadłubek. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Komisje Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 14 radnych - jednogłośnie    14 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały  ww. projekt uchwały. 

 

Projekt uchwały z punktu 19 porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy tj. w  sprawie zmiany uchwały nr 

301/XXXV/2010 Rady Gminy Poczesna z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie diety dla przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek pomocniczych przedstawiła  Skarbnik gminy  – Magdalena Kadłubek. 

 

Uwag nie zgłoszono 

Komisje Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 14 radnych - jednogłośnie    14 głosami „za” 

pozytywnie zaopiniowały  ww. projekt uchwały. 
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Ad. 4  

 

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

Gminy m.in.: 

- od Wójta Gminy Poczesna w sprawie nieodpłatnego przyjęcia przez Gminę Poczesna działek nr 70/44 ,70/12 

stanowiących ulicę Glinianą w miejscowości Korwinów. 

Członkowie komisji wyrazili zgodę na  nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Poczesna ww. działek. 

 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji 

tj.: 

-  wniosek  Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia części należności z tytułu wystawienia refaktury za 

wyłapanie i umieszczenie  w schronisku dwóch psów rasy owczarek niemiecki po których zgłosili się 

właściciele. 

Członkowie komisji pozytywnie   zaopiniowali  ww. wniosek. 

- pismo mieszkańców ul. Wierzbowej w Bargłach w sprawie uregulowania stanu prawnego  i budowy drogi 

dojazdowej do posesji. 

  Wójt Gminy Poczesna szczegółowo omówił sprawę ul. Wierzbowej w m. Bargły.   

                         

Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący  

                                                                            Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                Wojciech Opiłka 

                                                                                

  


