
P r o t o k ó ł   Nr  15/2008

                 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
                                                                    

w dniu 25 marca 2008 roku.

Obecni: w/g załączonej listy obecności. 

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie materiałów przygotowanych na XV Sesję Rady Gminy dotyczących 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

2. Informacja Wójta o podjętych działaniach w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych.

3. Sprawy różne.

Ad. 1 
Omówił Wójt Gminy.
Do omawianych uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. oraz zmiany 
uchwały nr 121/XIV/08, które to omówiła Skarbnik Gminy – Wójt Gminy. Radni nie mieli 
żadnych pytań.

Wójt omówił:
• punkt 17 a, b, c porządku obrad XV Sesji Rady Gminy. 
     Wyjaśnił, że w planie zagospodarowania przestrzennego są błędy formalne, 
     które należy jak najszybciej naprawić. W Nowej Wsi dwie ulice nie mają 
     dostępu do trasy DK-1.

Głos zabierali:
- L. Kaźmierczak – jak to się stało, że w Studium te drogi miały dostęp do trasy, 
  a potem naniesiono na plany jako drogi zamknięte?

- S. Ziębacz – podawać dane osób, które składają protesty w sprawie planu.

- Wójt Gminy – wszystkie uchwały podejmowane na tej sesji wynikają z potrzeb 
  mieszkańców oraz z prostowania błędów.

- B. Krakowian – Studium, które było opracowywane było tylko dla własnych 
  potrzeb. Drogi gospodarcze to sprawa DODP. Wzrost ściągalności zaległości 
  o 10% to niewielki procent. 

• pkt. 18 porządku obrad XV:
– omówił Wójt Gminy – jest to proces, który zaleciła NIK.

- Przewodnicząca Rady Gminy – czy są jakieś pytania do całego porządku obrad 
  XV sesji Rady Gminy?

- E. Rakowska – czy zaległości z GZGM przejmie Gmina?



- Wójt Gminy – na dzień dzisiejszy nie ma takiej wiedzy.

- B. Krakowian –czy Wójt Gminy wyda S. Ziębaczowi nagranie z sesji?

- Wójt Gminy – w tej sprawie wpłynęło pismo, na które odpowie.

     
Ad. 2 
Środki zewnętrzne:
- Wójt Gminy – składamy, gdzie się da wnioski o pozyskanie innych środków. 
Regionalny Program Operacyjny – wniosek został złożony. Kanalizacja we Wrzosowej – 
Brzezinach – na to gmina nie może składać wniosku bo jest zaliczana do aglomeracji 
Częstochowy.
W I-szym wniosku projekt wynosi 19 mln. zł ubiegamy się o 15 mln. zł.
Teraz jest robione Studium wykonalności dla Ośrodka Zdrowia w Poczesnej.
Biblioteka – wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na wyposażenie.
Hala sportowa w Poczesnej wniosek jest przygotowywany.
Lipiec-sierpień rozstrzygnięcie wniosku KS „Olimpia” w Hucie Starej B.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – chcemy wykonać drogę Huta Stara - Nowa Wieś 
– początek od ul. Rolniczej.

Ad. 3
W sprawach różnych głos zabierali:

Przewodnicząca Komisji odczytała pismo z:

1) RIO w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego.
    - Skarbnik Gminy – wszystkie zastrzeżenia zostały usunięte.

2) GZGM w sprawie umorzeń wobec:
• Prudzic Marek zam. Dębowiec kwota 25,10 zł 
• Robert Oszczepalski zam. Dębowiec kwota 111.78 zł.

     Komisja przegłosowała za umorzeniem.

• Leśko Anny z ul. Małej 1 m 2 w Hucie Starej B w sprawie umorzenia 306,48 zł.
    Komisja zapoznała się z pismem. 
    Nie było pytań.    
    Poddano pod głosowanie:

    „za”                   8 osób
    „przeciw”          0
    wstrzymał się”  1
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- S. Ziębacz – zapytał radną T. Parkitną dlaczego zgłosiła do remontu drogę 
  powiatową na ostatniej sesji?

- Wójt Gminy – wszystkie drogi powiatowe wymagają remontu, nie ma na chwilę 
  obecną ustaleń, która droga ma być remontowana w pierwszej kolejności.

- B. Grad:
• uważa, że należy się spotkać ze Starostwem w sprawie dróg.
• czy będzie jeszcze spotkanie z Zarządem MPK?
     - Wójt Gminy – tak będzie. Po sesji radnym udzielę więcej informacji. 
       Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał od dnia 1 kwietnia 2008 r. 
       dot. linii 54, 65.

Przewodnicząca Komisji odczytała wniosek w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania zmian w budżecie gminy na 2008 r. 
      Wniosek poddano pod głosowanie:

    „za”                   7 osób
    „przeciw”           0
    wstrzymał się”   1

                      Na tym Komisja posiedzenie zakończyła. 

Protokół sporządził:                                       Przewodnicząca                                         
 Stanisław Pietras                                          Komisji 
                                                                       Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

                                                                       Teresa Parkitna         
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