
Protokół nr  23/2012 

z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy Poczesna z dnia 28 listopada 2012 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Porządek  posiedzenia: 

1.  Analiza wykorzystania środków finansowych na promocję lokalnej gospodarki i jej 
wyrobów i usług.  
2. Analiza projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2013.  

3. Omówienie materiałów na XXII Sesję Rady Gminy Poczesna.  

4. Sprawy różne.  
 
Ad. 1  

Wykorzystanie środków finansowych na promocję lokalnej gospodarki i jej wyrobów  

i usług przedstawił Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

Podczas omawiania tego punktu został rozdany wykaz wydatków poniesionych na 

promocję gminy w okresie od 01.01.2012 do 30.09.2012r. 

Głos zabierali: 

- Adam Morzyk zapytał czy wszystkie środki na ten cel zostały już wykorzystane. 

- Skarbnik Gminy – Dorota Kołodziejczyk odpowiedziała, że jeszcze są środki na tym 
rozdziale. 

- Teresa Parkitna zapytała czy tablice z nazwami ulic finansowane są w ramach 
promocji. 

- Wójt Gminy – nie, są finansowane ze środków przeznaczonych na drogi. 

Na tym dyskusję zakończono. 
 

Ad.2  

Projekt  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2013 rok omówiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy podkreślił, że gminy sąsiednie mają podatki na wyższym poziomie, 
 a mimo to stawki podatku na 2013 rok pozostają w większości bez zmian. Zmianie 
uległy tylko stawki związane z uciążliwością dla ochrony środowiska. 
 
- Teresa Parkitna zapytała jakich budowli dotyczy 2%. 
 

- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus wyjaśniła, że 
zgodnie z ustawą są to budowle, których nie można wycenić z powierzchni np. 
wiatraki. 



- Teresa Parkitna zapytała czy w innych gminach są rozdzielone stawki za garaże 
 i pozostałe budynki. 

- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus odpowiedział, że nie 
jest to ujednolicone.  

Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt  uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013 omówiła 
Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Ad.3  
Punkty 9 i 10 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. 

Odnośnie punktu 12 Wójt Gminy poinformował, że wystąpi z wnioskiem o zdjęcie 

 z porządku sesji uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Poczesna i zastąpienie jej punktem pn.: Omówienie 

działań wynikających  z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z dnia 

1 lipca 2011 roku.  

Podczas omawiania tego punktu Wójt Gminy poinformował o obowiązkach 

 i przywilejach mieszkańców w tym temacie, a także podkreślił, że na stronie 

internetowej Gminy Poczesna jest zakładka poświecona gospodarce odpadami. 

Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora zapytał jakie koszty mieszczą się w kwocie wyjściowej za odbiór 
odpadów. 
 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że są to min. koszty odbioru, transportu, zagospodarowania 
odpadów oraz pracowników. 
 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Punkt 14 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom 
wewnętrznym w m. Korwinów omówiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
 
Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 

 



Punkt 16 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów 
głosowania omówiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
 
Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 

Punkt 17 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 

samorządu Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok omówiła 

Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 

Sekretarz Gminy podczas omawiania poinformowała o uwagach jakie wpłynęły do 

projektu uchwały od dwóch Stowarzyszeń. Podkreśliła, że są to takie same uwagi 

oraz przedstawiła stanowisko do tych uwag. Poinformowała także, że na etapie 

przygotowywania projektu uchwały nastąpił błąd literacki, w numeracji rozdziałów, 

 i z takim przedstawiono uchwałę do konsultacji. Obecnie zostało to poprawione  

i wraz z materiałami na sesję Radni otrzymali projekt uchwały z dokonanymi 

korektami. 

Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 

Punkty 18, 19, 20 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na 

wezwanie Wiesławy i Jerzego Włodarczyk do usunięcia stanu niezgodnego  

z prawem, projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie Henryka Kowalczyka 

do usunięcia naruszeń oraz projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie 

Nieruchomości NOKTOR do usunięcia stanu niezgodnego z prawem omówił Wójt 

Gminy. 

Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 

Wójt Gminy poinformował, że na sesji wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie do 
porządku dwóch projektów uchwał tj.:  w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach, a także gdy członkowie Komisji pozytywnie zaopiniują projekt uchwały 
w sprawie nabycia nieruchomości.  
Wójt Gminy wyjaśnił, że w tej sprawie podejmowana była już uchwała jednak nie 
podpisano aktu z uwagi na błędną wielkość powierzchni w operacie szacunkowym. 
 
Głos zabierali: 
Przewodnicząca Komisji Teresa Parkitna przedstawiła nowy operat szacunkowy 

 i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 

 
Ad.4 

Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 

przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji min.: 

1.  Stanowisko Rad Sołeckich w sprawie sprzedaży działek nr 133/16, 133/17, 
133/18, 133/23 obręb Kolonia Poczesna oraz działki nr 578/2 obręb 



geodezyjny Poczesna. 
 

Członkowie Komisji zaproponowali, by wszyscy radni otrzymali dostarczone do 
Komisji dokumenty i przenieśli omawianie tego tematu na kolejne posiedzenie. 
 
2. Pismo od Wójta Gminy w sprawie zaopiniowania wniosku  złożonego przez  

PPHU „Jul-Pol’ w sprawie umorzenia zadłużenia za dzierżawę garażu (który 
wcześniej użytkowała nieżyjąca Krystyna Banasiak, a obecnie został 
przyznany Panu Mariuszowi Grzesiak). 

 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 
                           

3. Pismo od Wójta Gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
PPHU „Jul-Pol’ w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości w opłatach 
czynszu Pana Bernarda Lewandowskiego. 
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 
 

4. Pismo od Wójta Gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Panią Żanetę Witczyk  w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłatach 
czynszu. 

 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 
 

5. Pismo od Wójta Gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Pana Adriana Kałuża  w sprawie rozłożenia na 8 rat zaległości w opłatach za 
dzierżawę gruntu pod kiosk spożywczy trwale związany z gruntem. 

 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 

 

6. Pismo od Wójta Gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Pana Jana Lasoń  w sprawie umorzenia zaległości w opłatach czynszu. 

 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 
 

7. 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             

 



 


