
RADA GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2

42-262 Poczesna
P r o t o k ó ł Nr 6/2007

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

w dniu 23 kwietnia 2007 roku.

Obecni: w/g załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
2. Informacja Wójta w zakresie pozyskiwania środków z UE.
3. Omówienie projektów uchwał przygotowanych na VII Sesję Rady Gminy.
4. Sprawy różne.

Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag.

Ad. 1
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytała uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Poczesna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok -
opinia pozytywna.
Sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie - wszyscy głosowali „za"
przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r i wnioskiem
Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium.

Ad. 2
W sprawie pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych głos zabierali:

• Stanisław Pietras - jak w naszej gminie wygląda pozyskiwanie środków
finansowych zewnętrznych?
- Odp.: Wójt Gminy - „Podczęstochowska Strefa Gospodarcza"
- jest 3 min. EU dla czterech gminy: Urząd Gminy ubiega się na dokończenie
obwodnicy Słowik-Korwinów i z zakresu Kultury.
Zostały złożone wnioski do Programu Norweskiego na budowę kanalizacji:
Bargły, Michałów.

Ad. 3
Przystąpiono do omawiania materiałów przygotowanych na VII sesję rady gminy
planowaną na dzień 26 kwietnia 2007 roku:

1) Skarbnik Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2007 rok.
Głos zabierali:
- Bogdan Krakowian:

• jaki udział ma gmina, czy 150 tys. zł zamknie dokumentację?



- Odp.: Skarbnik Gminy - na wykonanie projektu ogłoszony będzie
przetarg.

• 160 tys. zł wykonanie drogi w Kolonii Borek - o który odcinek drogi
chodzi?
- Odp.: Skarbnik Gminy - chodzi o niewielki odcinek drogi pomiędzy

Kolonią Borek, a Kamienicą Polską.

- Bożena Grad - ile do remontu drogi dokłada Powiat?
- Odp.: Skarbnik Gminy - Powiat dokłada połowę do kwoty 300 tys. zł.

- Bogdan Krakowian:
• plan 70 tys. zł (poz.3) na roboty dodatkowe - czy jest potrzebna

uchwała?
- Odp.: Wójt Gminy - w przypadku braku środków jest potrzeba

podjęcia uchwały.
Ponadto wyjaśnił odnośnie wykonania odcinka drogi powiatowej
o długości 160 m, a jest na terenie Gminy Poczesna.
Jako Wójt podjął decyzję, aby dołożyć 50% sumy.

• kwota 300 tys. zł przeznaczona jest na wykonanie dróg, a czy Powiat
również dokłada taką samą kwotę?
- Odp.: Wójt Gminy - Powiat i Gmina ponoszą jednakowe koszty

remontu dróg powiatowych na terenie gminy.

• czy 150 tys. zł, które ma przekazać Zarząd Dróg jest planowane na
wykonanie dokumentacji, sądzi, że to będzie za mała kwota?
- Odp.: Wójt Gminy - tak, są to środki na projekt chodnika. Gmina nie

dokłada żadnych pieniędzy, będzie projekt porozumienia.

• zapytał po co na sesję są zapraszani sołtysi i dyrektorzy szkół i
przedszkoli, jeżeli nie udziela im się głosu?
- Odp.: Przewodnicząca Rady Gminy -jeżeli sołtys chce zabrać głos

to przed sesją powinien o tym poinformować.

- Bogdan Krakowian i Bożena Grad - zgłosili wniosek, że jeżeli Sołtys
ma istotne wnioski i pytania w danej sprawie to powinien mieć
udzielony głos.

- Stanisław Ziębacz - poparł wnioski radnych: B. Krakowiana i B. Grad.
Z dyskusji tej wynikło że Przewodnicząca powinna mieć
wyczucie kiedy może udzielić głosu gościom zaproszonym.
- Odp.: Przewodnicząca Rady Gminy -jeżeli udzieli głosu jednej

osobie, to kolejne osoby również będą chciały zabrać głos.

2) Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu
nieruchomości przeznaczonych do nabycia.
Wyjaśnił, że:

• nieruchomość położona w m. Kolonia Poczesna znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie działki gminnej zabudowanej budynkiem oczyszczalni ścieków. W



planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest pod
realizację oczyszczalni ścieków (oznaczona na rysunku planu symbolem 1 NO.
Część północno-zachodnia działki bez zgody właściciela została nadsypana do
poziomu terenu oczyszczalni ścieków. Ponadto odprowadzenie wód
deszczowych placu oczyszczalni ścieków komunalnych zostało skierowane na
przedmiotową działkę, a następnie do rowu zbiorczego. Wykonane w ten
sposób odwodnienie jest najbardziej korzystne pod względem finansowym dla
gminy.
Właściciel przedmiotowej nieruchomości wyraża zgodę na sprzedaż.
Wartość gruntu została ustalona na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

• nieruchomość położona w m. Sobuczyna obecnie użytkowana jest w całości
jako droga gminna, ul. Konwaliowa stanowiąca drogę publiczną oraz główną
ulicę Sobuczyny. Właściciele wyrażają zgodę na jej sprzedaż. Wartość gruntu
została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego.

• nieruchomość położona w m. Nierada obecnie użytkowana jest w całości jako
droga gminna (część ul. Olchowej) i na tym odcinku uzbrojona jest w sieć
wodociągową i elektroenergetyczną. Właściciel wyraża zgodę na sprzedaż
przedmiotowej działki. Wartość gruntu została ustalona na podstawie operatu
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
Głos zabrał:
- Bogdan Krakowian - zapytał u kogo są operatu szacunkowe odnośnie

w/w działek?
- Odp.: Wójt Gminy - operaty znajdują się u pracownika Urzędu Gminy

Pani K. Krakowian.

3) Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zamiany.
Wyjaśnił, że w trakcie budowy drogi gminnej (ul. Bociania Górka) zachodziła
konieczność złagodzenia zakrętu. Podczas realizacji inwestycji zajęto część
nieruchomości małż. Śmietana w zamian za obietnice wydzielenia części działki
gminnej przylegającej do w/w działki. Pomiaru dokonano w 2003 r., jednak aktu
notarialnego w sprawie zamiany dotychczas nie sporządzono. Obecnie działka
133/31 użytkowana jest jako droga gminna, natomiast działka nr 133/33 została
zagospodarowana przez małż. Śmietana. Wartość zamienionych działek
została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego.
Głosu nie zabierano.

4) Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie harmonogramu programu
prac dostosowawczych w GZOZ w Poczesnej.
Głos zabierali:

• Bogdan Krakowian - czy jest to uaktualnienie programu, czy chodzi o
zmiany w sensie czasowym, czy rzeczowym?
- Odp. Zastępca Wójta - chodzi o zmiany odnośnie czasu wykonania

prac i względów sanitarnych.

• Elżbieta Rakowska - remont byłej „agronomówki" jest nieekonomiczny,
to co będzie z tym budynkiem?



Odp. Wójt Gminy - na w/w pytanie udzieli odpowiedzi na najbliższej
sesji, do końca 2008 roku będzie funkcjonować.

Teresa Parkitna - co w temacie Ośrodka Zdrowia w Nieradzie?
- Odp. Zastępca Wójta - projektant nie widzi możliwości remontu

obecnego budynku Ośrodka Zdrowia z powodu złego stanu.

5) Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów przedsięwzięć z
zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ad. 4

W sprawach różnych głos zabierali:

- Przewodnicząca Komisji - odczytała odpowiedź Wójta na wnioski Komisji
z posiedzenia w dniu 26 marca 2007 r. - głosu nie zabierano.

- Stanisław Pietras:
• czy projekty kanalizacji są zgłaszane do UE?

- Odp.: Wójt Gminy - tak
• jak wygląda modernizacja oświetlenia?

- Odp.: Zastępca Wójta - w maju br. będzie ogłoszony przetarg na w/w
zadanie.

- Stanisław Ziębacz - odniósł się do planowanych zadań inwestycyjnych na lata
2007-2010.

- Bogdan Krakowian - wnioski do UE o zlewnię kanalizacji sanitarnej w Słowiku.
- Odp. Wójt Gminy - nie ma projektu.

Na tym Komisja posiedzenie zakończyła.

Protokół sporządził: Przewodnicząca
Stanisław Pietras Komisji

Bi/dżptuJ Cozwoju Gospodarczego

utną


