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Protokół nr  9 / 2011 

z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
Rady Gminy  Poczesna  z dnia 27 września 2011 roku. 

 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku. 
2. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku. 
3. Omówienie materiałów na XI Sesję Rady Gminy Poczesna. 
4. Sprawy różne. 

 
 
Ad. 1, 2 
 
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku omówiła Skarbnik 
Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
Skarbnik Gminy, w trakcie omawiania, odczytała pozytywną opinię  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na temat przedłożonej informacji o przebiegu  wykonania budżetu za 
I półrocze 2011 roku. 
 
Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku omówił 
Wójt Gminy. 
 
Głos zabierali: 
 
- Krystyna Wichniarek – zwróciła uwagę na dużą prędkość samochodów jeżdżących 
do oczyszczalni ścieków na ul. Wiśniowej  w Kolonii Poczesna, 
 
- Wójt Gminy odpowiedział,  że rozważy możliwość zamontowania znaków 
zwalniających prędkość. 
 
 
Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania 
 z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku. 
 
                          
                          Za                                  głosowało             10 członków  
                          Przeciw               0 członków 
                          Wstrzymało się              0 członków 
 
1750  - posiedzenie komisji opuścił  radny Grzegorz Sikora. 
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Ad. 3 
 
Punkt 12 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Częstochowskiemu na realizacje zadań na drogach powiatowych omówiła 
Skarbnik Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
 
Głosu nikt nie  zabrał. 
 
Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie ww.  projektu uchwały. 
 
                         Za                                  głosowało               9 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
 
 
Punkt 13 porządku obrad – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
gminy na 2011 rok omówiła Skarbnik Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
 
Komisja  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy  pozytywnie zaopiniowała 
projekty ww. uchwały. 
 
Punkt 14 i 15 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy 
na 2011 rok oraz projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2011-2014 omówiła Skarbnik Gminy – Dorota 
Kołodziejczyk. 
 
Głosu nikt nie  zabrał. 
 
Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie ww.  projektów uchwał. 
  
                         Za                                  głosowało               9 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
 
 
Komisja  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy  pozytywnie zaopiniowała 
projekty ww. uchwał. 
 
Punkt 16 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie: zabezpieczenia przyznanych 
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie „weksla in blanco” na 
zadanie pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 
 i gimnazjum w Poczesnej” omówił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie  zabrał. 
 
Punkt 19 porządku obrad – projekt uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości 
omówił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 
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Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie ww.  projektu uchwały. 
  
                         Za                                  głosowało               9 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
 
Ad. 4 
 
Przewodnicząca odczytała pisma, które wpłynęły do Komisji  Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego: 
 

1. Pismo od Wójta Gminy Poczesna  z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 
ewentualnych zamian nieruchomości osób zamieszkujących w m. Słowik  
ul. Podlaska na mieszkania komunalne będące w zasobie Gminy Poczesna. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała zamianę nieruchomości w m. Słowik na 
mieszkania komunalne. 
  
                         Za                                  głosowało               9 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
 
 

2. Pismo od Wójta Gminy Poczesna  z prośbą o zaopiniowanie wniosku 
złożonego przez Pana Leona Góreckiego w sprawie umorzenia zaległości 
powstałych w opłatach czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego w wysokości 
866,92 zł wraz z należnymi odsetkami. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.  
 
                         Za                                  głosowało               9 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
 
 

3. Pismo od Wójta Gminy Poczesna  z prośbą o zaopiniowanie wniosku 
złożonego przez Panią Iwonę Jędryka w sprawie przesunięcia płatności 
zaległości powstałych w opłatach czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego  
w wysokości 4 660,40 zł. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek,  wysokość oraz ilość  rat 
pozostawiono do decyzji  Wójta. 
 
                         Za                                  głosowało               9 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
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4. Pismo od Wójta Gminy Poczesna  z prośbą o zaopiniowanie wniosku 
złożonego przez Pana Jana Lasoń w sprawie umorzenia zaległości 
powstałych w opłatach czynszu  w wysokości 1 049,14 zł wraz z należnymi 
odsetkami. 
 

Komisja stoi na stanowisku, aby rozłożyć ww. zaległości na 20 rat. 
 
                         Za                                  głosowało               9 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
 
 

5. Pismo od Wójta Gminy Poczesna  z prośbą o zaopiniowanie wniosku 
złożonego przez PP-H-U „JUL-POL” w Hucie Starej B w sprawie umorzenia 
nieściągalnych należności czynszowych wraz z należnymi odsetkami na dzień 
wydania decyzji następującym lokatorom: 
a) Danuta Kozierkiewicz – 21,80 zł, 
b) Zbigniew Caban – 377,39 zł, 
c) Beata Konopka – 1 865,97 zł. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
                         Za                                  głosowało               9 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
 

1835  - posiedzenie komisji opuścili radni Adam Morzyk i Krystyna Wichniarek. 
 

d) Józef Mentel  – 9 575,92 zł. 
 
Komisja stoi na stanowisku, aby rozłożyć ww. zaległość na raty. Wysokość oraz ilość  
rat pozostawiono do decyzji  Wójta. 
 
                         Za                                  głosowało               7 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
 
 

6. Pismo od Wójta Gminy Poczesna  z prośbą o zaopiniowanie wniosku 
złożonego przez Panią  Annę Leśko w sprawie rozłożenia na raty zaległości 
powstałych w opłatach czynszu  w wysokości 1 114,61 zł wraz z należnymi 
odsetkami. 

 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek,  proponując rozłożenie zaległości na 
10 rat. 
 
                         Za                                  głosowało               7 członków  
                         Przeciw               0 członków 
                         Wstrzymało się              0 członków 
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7. Odpowiedzi Wójta Gminy Poczesna na wnioski z posiedzenia Komisji w dniu 
14 czerwca 2011 roku oraz ksero wyciągu z operatu szacunkowego 
nieruchomości gruntowej – działka nr 585 obręb Poczesna. 

 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodnicząca   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
                                                                                            Teresa Parkitna  
Protokół sporządziła:      
 
Magdalena Caban                 
 
 
 
 
 


