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Protokół nr  15/2012 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 26 marca 2012 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza wydatkowanych środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe  
i pomoc społeczną w roku 2011. 

2. Ocena ściągalności podatków za 2011r. 
3. Omówienie materiałów na XVI Sesję Rady Gminy Poczesna. 
4. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
Wydatkowanie środków z budżetu gminy na  pomoc społeczną w roku 2011 omówiła 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Mariola Górecka. 
 
Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek – ile dzieci objętych jest pomocą w dożywianiu? 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka – w roku ubiegłym całorocznie 171 dzieci  
z przedszkola i szkoły podstawowej.  Dzieci starsze objęte są programami  
z ministerstwa. 
 
- Teresa Parkitna – jak wygląda sytuacja z zasiłkami celowymi i stałymi? 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka odpowiedziała, że widoczny jest spadek  
w zasiłkach celowych, rośnie natomiast liczba zasiłków stałych. 
 
- Stanisław Minkina zapytał ile osób brało udział w projekcie „Twoja szansa. 
Promocja aktywnej integracji w gminie Poczesna” i jaka jest jego skuteczność. 
 
- Kierownik GOPS, Mariola Górecka odpowiedziała, że 18 osób brało udział  
w projekcie z czego 2 osoby podjęły pracę. 
 
- Stanisław Minkina – skuteczność tego projektu jest mała, a koszty dla gminy 
wysokie. Należałoby przeanalizować tę sytuację. 
 
- Wójt Gminy powiedział, że projekt ten oprócz tego, że pomaga uczestnikom  
w podjęciu pracy, to również daje poczucie potrzeby w społeczeństwie. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Analiza wydatkowanych środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe omówiła 
Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska – dlaczego zostawiono wnioski bez rozpatrzenia. 
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- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus odpowiedziała, że 
spowodowane jest to dostarczeniem niekompletnego wniosku. 
 
- Elżbieta Rakowska – stypendium przyznaje się w formie refundacji, czy to oznacza, 
że najpierw opiekunowie ponoszą wydatki, a później mają zwrot? 
 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus odpowiedział, że 
wypłata stypendium odbywa się na podstawie poniesionych kosztów, 
udokumentowanych rachunkami lub fakturami. Jeżeli ktoś nie przedstawi rachunków 
na wysokość przyznanej decyzją kwoty, to nie otrzyma tej pomocy. 
 
- Iwona Choła czy w tym stypendium jest też wyprawka szkolna? 
 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus – nie. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
 Ad. 2 
Informację o ściągalności podatków za 2011 rok omówiła Kierownik Referatu 
Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 3 
- Wójt Gminy poinformował o tym, że wystąpi na sesji z wnioskiem o wprowadzenie 
dwóch projektów uchwał tj.: w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach (dot. kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów) oraz w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach (dot. kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny Nowe, Brzeziny 
Kolonia, Sobuczyna i we Wrzosowej). 
 
- Stanisław Minkina  zapytał kiedy zostanie ogłoszony przetarg na kanalizację Bargły  
- Michałów. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że ta inwestycja ze względu na ograniczony budżet musi 
zostać przesunięta. Do wszystkiego trzeba podchodzić realnie. W trzecim kwartale 
zostanie  ogłoszony przetarg na to zadanie. 
 
- Elżbieta Rakowska czy gmina będzie naprawiała drogi zniszczone podczas budowy 
kanalizacji i kto poniesie za to koszty. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że drogi doraźnie będą przez gminę naprawiane,  
a kosztami obciążony zostanie wykonawca. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty ww. uchwał. 
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Punkt 16 porządku obrad: Informacja o wykorzystaniu środków funduszu  sołeckiego 
w 2011 roku omówiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy – w tym roku we wnioskach do funduszu sołeckiego są duże 
rozbieżności i często przekraczają one kwotę przyznanego funduszu.  Najlepiej 
gdyby fundusz wykorzystywany był na prace drobne. Część wniosków jest już 
realizowanych np. sprawy elektryczne, czyszczenie rowów, bramy dla OSP  
w Nieradzie.  
 
- Krystyna Wichniarek –  lepiej byłoby, gdyby rady sołeckie decydowały o funduszu. 
 
- Wójt Gminy  wyjaśnił, że byłoby to dużym ułatwieniem, jednak środki te pochodzą  
z budżetu gminy i to Wójt ponosi za nie odpowiedzialność. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Punkt 17 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie: opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Poczesna omówiła 
Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że do 2004 roku osoba, która umieściła coś w pasie 
drogowym dokonywała opłaty jednorazowo.  W 2004 roku nastąpiła zmiana 
i opłaty za zajęcie pasa drogowego dokonywane są każdego roku. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 4 
 
Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji min.: 
 

1. Pismo od Wójta Gminy w sprawie zaopiniowania wniosków złożonych przez 
Panią Olgę Figzał w sprawie rozłożenia na 10 rat zaległości w opłatach 
czynszu za najem lokalu użytkowego. 

 
Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
poddała pod głosowanie ww. wniosek. 
 
 
                          Za                                  głosowało               10 członków  
                          Przeciw                0 członków 
                          Wstrzymało się               0 członków 
 
 

2. Pismo Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie w sprawie opłat 
za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzone do realizacji przez 
gminę Poczesna. 
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3. Odpowiedzi Wójta Gminy  na wnioski Komisji  z dnia 21 lutego 2012 roku. 

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


