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P r o t o k ó ł   Nr  14/2008

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
w dniu 13 lutego 2008 roku.


Obecni: w/g załączonych list obecności. 

Porządek posiedzenia:

	Informacja o wydatkowanych środkach z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe i pomoc społeczną w roku 2007. 
	Analiza ściągalności podatków za rok 2007.
	Umorzenia podatków za rok 2007.
	Omówienie materiałów przygotowanych na XIV Sesję Rady Gminy dotyczących w/w Komisji.

Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska za rok 2007.
	Sprawy różne.

Ad. 1 
Referowała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej
Pani Mariola Górecka w rozbiciu kosztów za rok 2006 i 2007.

Głos zabierali:
- M. Dobosz – prosi o wyjaśnienie poz. 3 – sponsoring 1.500 zł pozyskany ze 
  Stowarzyszenia „Zdążyć na czas”.

- T. Parkitna:
1)  co składa się na świadczenia rzeczowe.
2)  sprawa dożywiania dzieci w szkołach.
3)  jaka jest wysokość zasiłku celowego? 
4)  czy dużo osób pobiera zasiłek stały?

- Odp. M. Górecka:
	opał , pościel, bielizna, wyprawka do szpitala, leki.
	ze środków budżetu gminy i z budżetu państwa.

świadczenie fakultatywne zależy od sytuacji i potrzeby rodzinnej. Wysokość zasiłku żywnościowego w granicach 80-100 zł, 
     opał w kwocie 200-300 zł.
	35 osób pobiera zasiłek, tendencja jest rosnąca, przysługuje osobom niepełnosprawnym z I i II grupą inwalidztwa i dla osoby w wieku poprodukcyjnym.


- B. Krakowian – zapytał o sytuację Pana Sikory.
- Odp. M. Górecka - otrzymał lokal mieszkalny we Wrzosowej.



- T. Parkitna – kto się ubiega o dodatki mieszkaniowe i czy są przeprowadzane 
                       wywiady środowiskowe?

- S. Minkina – na jakiej zasadzie ustalana jest wysokość dodatku 
                       mieszkaniowego?

- Odp. J. Leśniczek – nie może zalegać z czynszem, określony metraż, 
  zaświadczenie o zarobkach lub oświadczenie osoby ubiegającej się o dodatek 
  złożone pod odpowiedzialnością karną, w sprawach wątpliwych są 
  przeprowadzane wywiady środowiskowe.


Ad. 2 i 3
Przygotować w formie tabeli informację dotyczącą podatków od jednostek prawnych (chodzi o przypis, zaległość i nazwy jednostek).
Głos zabierali:
- B. Grad – dlaczego OSP w Poczesnej ma umorzony podatek?
- B. Krakowian – straże są zwolnione od podatków, a jedynie właściciel dyskoteki 
                           płaci za wynajem sali.

- M. Dobosz:
1) przy umorzeniach żąda pełnego uzasadnienia,
2) wszystkie umorzenia, nawet do 500 zł powinny być wywieszone na 
    tablicy ogłoszeń.
3) dlaczego w przypadku umorzenia czynszu jest pełne uzasadnienia, 
    a w przypadku umorzeń podatków nie ma uzasadnienia.
  
                           Radny B. Krakowian – opuścił posiedzenie około 1530 

WNIOSEK:
Proszę o przygotowanie materiałów dotyczących realizacji podatków od osób prawnych w rozbiciu na nazwy przedsiębiorstw za rok 2007 w porównaniu 
do roku 2006.


Ad. 4 
Materiały na XIV Sesję Rady Gminy w Poczesnej omawiali:

1) Kierownik GOPS Pani Mariola Górecka omówiła realizację:
	Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2007.

     Stwierdziła, że praca z ofiarami przemocy jest bardzo trudna zwłaszcza    
     dotyczy to aspektu psychicznego.

2) Skarbnik Gminy Pani Dorota Kołodziejczyk
	projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu gminy 

     na rok 2008.
Przewodnicząca Komisji Budżetu wnioskowała o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r. 
„za” wnioskiem głosowało 8 członków Komisji Budżetu
„przeciw”                           0
„wstrzymał się”                  1

3) Sekretarz Gminy Pani Renata Smędzik omówiła projekt uchwały w sprawie 
    zatwierdzenia zmian w Statucie GZOZ w Poczesnej.

4) Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
    nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę Gminnego Centrum Kultury,    
    Informacji i Rekreacji w Poczesnej.
    Przewodnicząca Komisji Budżetu wnioskowała o pozytywne zaopiniowanie 
    projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na potrzeby GCK,IiR – 
   „za”                            głosowało 9 członków Komisji Budżetu
   „przeciw”                                      0
   „wstrzymało się”                          0


Ad. 5 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 
radny Adam Morzyk zapoznał Komisję z projektem sprawozdania z działalności w/w Komisji za 2007.
Członkowie Komisji zdrowia jednogłośnie przyjęli przedstawiony projekt sprawozdania.

Ad. 6
W sprawach różnych głos zabierali:
- Teresa Parkitna - zapoznała członków Komisji Budżetu:
	z treścią pisma Pani Krystyny Wichniarek z dnia 11 lutego br. w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego,


	z treścią pisma Wójta Gminy z dnia 19 grudnia 2007 r. 0157/48/07 

                w sprawie umorzeń zaległości powstałych w opłatach czynszu 
                wraz z należnymi odsetkami za dzierżawę gruntów. 

Głos zabierali:
- S. Pietras – mieszkańcy wnioskują o umorzenie gdyż gmina    przydzieliła grunt pod garaż późno w związku z przeprowadzoną kontrolą NIK. Mieszkańcy nie zdążyli wybudować garaży i dlatego proszą o umorzenie opłat za grunt.

Przystąpiono do głosowania:
„za” umorzeniem opłat za grunt pod garaż od 1 sierpnia 2007 r. 
       do 30 kwietnia 2008 r.   
                                         -  głosowało 9 członków Komisji Budżetu
„przeciw”                                              0
„wstrzymało się                                    0

	z odpowiedziami Wójt Gminy na wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 30 stycznia 2008 r.



                      Na tym Komisja posiedzenie zakończyła. 


Protokół sporządziła: 
    Iwona Choła                                                  


          Z-ca Przewodniczącego                      Przewodnicząca                                         
          Komisji                                                 Komisji                                                                                    
          Zdrowia i Ochrony Środowiska            Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

           Adam Morzyk                                      Teresa Parkitna         
                                                                       


