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Protokół  
z łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Poczesna  

 z dnia 19 kwietnia 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Informacja Wójta o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach 
zewnętrznych w 2011 r. i planowanych na 2012 r. 

2. Omówienie materiałów na XVII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
Informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach zewnętrznych  
w 2011 roku i planowanych na 2012 rok przedstawił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 
Wójt Gminy poinformował min., że realny termin wejścia nowego wykonawcy na plac 
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, 
Sobuczyna i we Wrzosowej to lipiec 2012 rok, a zakończenie prac planowane jest na 
grudzień 2013 rok. Zapewnił, że w pierwszej kolejności realizowane będą już 
rozpoczęte roboty.  
Wójt Gminy poinformował także, 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. 
Wójt Gminy podkreślił, że w ostatnim czasie zakupiono trzy samochody dla jednostek 
OSP z terenu gminy Poczesna. To duży sukces, gdyż nie było w gminie takiej 
sytuacji, by w tak krótkim okresie czasu jednostki OSP wyposażone zostały w tak 
drogi sprzęt. 
 
Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy prace związane z przebudową skrzyżowania  
o ruchu okrężnym w miejscowości Zawodzie zostaną zakończone do dnia 
Wszystkich Świętych. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że termin realizacji to 2012 rok. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 
Projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poczesna na lata 2012-2015 omówiła Skarbnik Gminy –Dorota Kołodziejczyk. 
 
Głos zabierali:  
- Stanisław Minkina zapytał czy w kwocie 150 000,00 zł, która dotyczy przyłącza do 
studzienek  jest ujęta ul. Kwiatowa i ul. Śląska. 
- Wójt Gminy – tak, chcemy sfinansować studzienki i część przyłącza. Mieszkańcy 
chcą się przyłączyć, ale koszty są wysokie stąd decyzja o dofinansowaniu. 
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- Stanisław Minkina zaproponował, aby dać tym mieszkańcom dofinansowanie  
w wysokości 1 000,00 zł i zobowiązać do podłączenia. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
poddała pod głosowanie ww. projekty uchwał  (głosowali  członkowie Komisji  
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego). 
 
                          Za                                  głosowało                9 członków  
                          Przeciw                0 członków 
                          Wstrzymało się               0 członków 
 
Punkt 8 porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Policji” omówił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Członkowie Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowali ww. 
projekt uchwały. 
 
Punkt 15 porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych” omówił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Punkt 16 porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy” 
omówił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głos zabierali:  
- Marian Kołodziej poinformował,  że planowane jest spotkanie z mieszkańcami, na 
którym mają oni zaproponować nazwę tej ulicy. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
odczytała odpowiedzi Wójta Gminy  na wnioski Komisji  z dnia 26 marca 2012 roku. 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodnicząca   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
:                                                                                           Teresa Parkitna  
 
                                                     Przewodnicząca  
                                                                   Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
 

                                                                                                 Iwona Choła                                           
Protokół sporządziła:           
 
 Magdalena Caban                                                 


