
Protokół nr  20/2012 

z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy Poczesna z dnia 11 września 2012 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Porządek  posiedzenia: 

1.  Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. 
2.  Ocena wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r. 
3.  Omówienie materiałów na XX Sesję Rady Gminy Poczesna. 
4.  Sprawy różne. 

 

Ad. 1, 2 

Ocenę realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku oraz ocenę wykonania 

zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku przedstawili Skarbnik Gminy – Dorota 

Kołodziejczyk oraz Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora zapytał na jakich zasadach będzie można korzystać z sali 
sportowej w Poczesnej. 

- Wójt Gminy odpowiedział, że sala będzie udostępniona dla wszystkich, rano będzie 
z niej korzystać gimnazjum i szkoła podstawowa, a w godzinach popołudniowych  
grupy zorganizowane. Sala będzie wykorzystywana nie tylko do celów sportowych, 
ale także do zorganizowania różnych wydarzeń kulturowych. 

- Elżbieta Rakowska zapytała jaki jest harmonogram prac przy budowie kanalizacji  
w miejscowości Wrzosowa. 

- Wójt Gminy poinformował o podpisaniu umowy z nowym wykonawcą kanalizacji  
i poinformował, że w tym roku planowane jest dokończenie rozpoczętych odcinków 
 i położenie pierwszej warstwy asfaltu na drogę. 

- Stanisław Minkina zapytał na jakim etapie są prace związane z wykonaniem 
kanalizacji w m. Bargły i Michałów. 

- Wójt Gminy odpowiedział, że przetarg  jest w trakcie przygotowywania. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy  
oraz zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r. 
 

 

 



Ad.3  

 

Punkt 11 porządku sesji tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

gminy na 2012 rok omówiła Skarbnik Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 

 

Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 

Punkty 12 i 13 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na rok 2012 oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015  - omówiła Skarbnik 

Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 

Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 

Punkty 15 i 16 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
gminnych (Kolonia Poczesna) oraz projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości gminnych (Kolonia Poczesna GDDKiA) omówił Wójt  Gminy. 
 
Członkowie komisji poprosili o dostarczenie opinii zainteresowanych Radnych i Rad 
Sołeckich, nie podjęli decyzji w omawianej sprawie i przenieśli temat na kolejne 
posiedzenie Komisji. 
 
Punkt 26 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu omówił Wójt Gminy. 
 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i  pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. 
Na tym dyskusje 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 wniosku  złożonego przez 
Pana Jana Lasoń w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłatach czynszu. 

 
Członkowie Komisji zaproponowali rozłożenie zaległości na 12 rat. 
                          Za                                  głosowało                9 członków  
                         Przeciw                0 członków 
                         Wstrzymało się               1 członków 
 

2. Pismo od Wójta Gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Pana Pawła Wesołek  w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłatach 
czynszu. 



Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 

poddała pod głosowanie ww. wniosek proponując rozłożenia zaległości na 12 rat.  

                          Za                                  głosowało               10 członków  
                          Przeciw                0 członków 
                          Wstrzymało się               0 członków  

3. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.      

  

                                                                                            Przewodnicząca   

                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 

 Protokół sporządziła:                                                        Teresa Parkitna 

 

Magdalena Caban                       

 

 

 


