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Protokół nr  12/2012 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 18 kwietnia 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 

 
Ad.1 
 
Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk poinformował, że w drugiej połowie maja 
2012 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone absolutorium dla 
Wójta Gminy Poczesna i wtedy dokładnie ten punkt zostanie omówiony. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad.2 
 
Zaawansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz działań w zakresie pozyskania 
środków zewnętrznych omówił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głos zabierali: 
 
- Teresa Parkitna  zapytała, kiedy planowana jest realizacja budowy trzeciego etapu 
chodnika w Nieradzie. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej rozliczany jest drugi etap budowy 
tego chodnika, prace będą sukcesywnie kontynuowane gdy pozwolą na to  
posiadane środki finansowe.   
 
- Tadeusz Bajdor – poprosił o zabezpieczenie środków na remont dróg w Hucie 
Starej A i Hucie Starej B. 
 
- Wójt Gminy poinformował, że do nowego projektu Baza Partner 3 do współpracy 
z Urzędem Miasta Częstochowy, powiatem i gminami Powiatu Częstochowskiego 
zostały zgłoszone zadania związane z remontem ciągu komunikacyjnego do 
składowiska  odpadów w Sobuczynie zarówno od strony DK1 jaki i od strony 
planowanej autostrady. W zgłoszonym ciągu komunikacyjnym znajdują się drogi  
z terenu Huty Starej A. 
 
- Tadeusz Bajdor zapytał jak wygląda sytuacja z działką  przy Urzędzie Gminy. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że działka jest mniejsza niż podaje właściciel, trwają 
rozmowy w tej sprawie  
 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 
2. Kontrola zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych 

działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych. 
3. Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe. 
4. Sprawy różne. 
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-  Teresa Parkitna zapytała czy faktury związane z budową hali sportowej są płacone 
regularnie. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że tak, wszystko płacone jest na bieżąco. 
 
- Teresa Parkitna zapytała na jakim etapie są prace związane z budową kanalizacji  
i chodnika przy DW 904 Bargły – Michałów. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że w III kwartale zostanie ogłoszony przetarg, natomiast 
rozpoczęcie robót planowane jest na IV kwartał tego roku. 
  
- Teresa Parkitna zapytała czy został ogłoszony przetarg na kanalizację w m. 
Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczynie i we Wrzosowej. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że w 98% jest już przygotowany i w najbliższym czasie 
zostanie ogłoszony. Podkreślił,  że jest to trudny i kosztowny przetarg. Trzeba było 
określić zakres prac już wykonanych oddzielić je od poprzedniej specyfikacji i zrobić 
nową. Poinformował, że wszystko co zostało zrobione do tej pory zostało zrobione 
dobrze, są drobne usterki, które zostaną ujęte w nowym przetargu.  
Wójt Gminy poinformował także, że mieszkańcy Poczesnej mimo spotkań 
 i wielu próśb nie chcą przyłączać się do kanalizacji.  Prosił o pomoc w tej sprawie. 
  
- Adam Morzyk zapytał jakie są plany odnośnie pozyskiwania środków zewnętrznych. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że przygotowujemy się technicznie do nowego okresu 
konkursów. 
 
- Waldemar Kucia zapytał czy będzie przeprowadzona prywatyzacja służby zdrowie 
w gminie. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma prowadzonych żadnych rozmów na ten temat 
i prywatyzacja służby zdrowia na terenie gminy nie jest brana pod uwagę. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad.3 
 
W związku z kontrolą wykorzystania dotacji przez kluby sportowe Komisja złożyła 
następujące wnioski: 
 

1. Uzasadnić zastosowanie umowy o dzieło przez KS „OLIMPIA”, dostarczyć do 
wglądu dzieło, które powstało w wyniku umowy. Komisja uważa, że bardziej 
zasadne jest zastosowanie umowy zlecenie. 

2. Czy zachodzi konieczność  wynajmowania sali przez KS „OLIMPIA”  
w miejscowości Starcza, dlaczego Klub nie korzysta z sali gimnastycznej na 
terenie gminy. 
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Ad.4 
 
Przewodniczący  Komisji, Adam Morzyk przedstawił odpowiedzi na wnioski Komisji   
z dnia 23 marca 2012 roku. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                    Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji   

                                                 Bajdor Tadeusz  – członek                           

                                                 Kucia Waldemar – członek                           

  Parkitna Teresa – członek                            

                                                 Sikora Grzegorz – członek                           


