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Protokół nr  26/2013 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 25 lutego 2013 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok. 

2. Analiza umorzeń podatków za rok 2012. 

3. Ocena ściągalności podatków za 2012 rok. 

4. Omówienie materiałów na XXIV Sesję Rady Gminy Poczesna. 
5. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
Przewodnicząca  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła projekt 
sprawozdania z pracy Komisji w roku 2012. 
Powiedziała, że w okresie sprawozdawczym Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego odbyła 12 posiedzeń. Frekwencja członków na wszystkich 
posiedzeniach wyniosła 99%. Na komisjach  realizowano zadania zgodnie  planem 
pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zatwierdzonego uchwałą Rady 
Gminy Nr 124/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku. 
 
Tematyka posiedzeń dotyczyła: 
– analizy podatków od osób fizycznych i prawnych, umorzeń i ściągalności 
podatków w 2011 roku, 
– oceny wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2011 roku, 
– analizy środków wykorzystanych z budżetu gminy na pomoc społeczną  
i dodatki mieszkaniowe, 
– analizy środków wykorzystanych na promocję lokalnej gospodarki, jej wyrobów 
i usług, 
– analizy sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, 
– opiniowania dokonywanych w roku 2012 zmian w budżecie gminy, 
– opiniowania umorzeń zaległości powstałych w opłatach czynszowych za 
najem lokali oraz rozłożenia na raty powstałych zaległości, 
– omówienia spraw związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 
gminy Poczesna, 
– informacji na temat pozyskanych środków zewnętrznych, 
– analiza i ocena sprawozdania Zarządcy z gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy, 
– analizowano materiały przygotowane na sesję Rady Gminy. 
 Na posiedzeniach komisja złożyła 32 wnioski, zaopiniowała 3 wnioski 
 o umorzenie zaległości powstałych w opłatach za najem lokali, 11 wniosków 
dotyczących rozłożenia na raty powstałych zaległości oraz 1 wniosek  
o przesunięcie terminu płatności. 
 Wszystkie protokoły z odbytych posiedzeń znajdują się w aktach Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz zamieszczone są w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
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Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja jednogłośnie zatwierdziła  sprawozdanie z pracy Komisji za 2012 rok. 
 
Ad. 2 
Omawianie punktu dotyczącego umorzeń podatków za rok 2012 przeniesiono na 
kolejne posiedzenie Komisji. 
 
Ad. 3 
Ściągalność podatków za 2012 rok przedstawiła Kierownik Referatu finansowo-
podatkowego – Agata Adamus. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 4 
Punkty 7 porządku sesji tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

gminy na 2013 rok omówiła Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk. 

Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkty 7 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach omówiła Skarbnik gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
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. 
Skarbnik gminy wyjaśniła, że z pierwotnego  projektu uchwały w załączniku nr 1 
usunięto dane w rubryce 7a1, ponieważ dotyczą one wyłączeń z tytułu spłat 
dokonanych w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania. 
 
Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Ad. 5 
Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji min.: 

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

2. Pismo od Wójta gminy Poczesna w sprawie zaopiniowania wniosku  
złożonego przez PPHU „JUL-POL” w sprawie umorzenia nieściągalnych 
należności czynszowych  Pana Sławomira Pyrzyna. 
 

Wójt gminy poinformował, że mieszkańcy są wymeldowani, a lokal  został 
przekazany gminie. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 
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3. Pismo od Wójta gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Panią Iwonę Jędryka w sprawie umorzenia zaległości w opłatach czynszu. 
 

Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska powiedziała, że sklepy nie przynoszą dużych dochodów,  jest to 
pracowita rodzina, która nie rozrzuca się pieniędzmi.  Zaproponował, aby część 
zaległości umorzyć, a resztę rozłożyć na raty. 
 
Komisja poparła wniosek i zadecydowała o umorzeniu kwoty 5 000,00 zł, a pozostałą 
część zadłużenia rozłożyła na 40 rat. 

 
4. Pismo Stowarzyszenia w Gminie Poczesna w sprawie zgłoszenia 

obywatelskiego projektu uchwały pod obrady XXIV Sesji Rady Gminy 
Poczesna w dniu 28 lutego 2013 roku. 
 

Głos zabierali: 
- Wójt gminy wyjaśnił, że przedłożył pod obrady Rady Gminy projekty uchwał 
 w takim samym zakresie. Propozycja Stowarzyszenia jest niezgodna z  aktualnym 
stanem prawnym , ponieważ zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach opłata za gospodarowanie odpadami  powinna finansować 
funkcjonowanie tego systemu  
Jest tutaj niewłaściwe podanie sposobu finansowania gospodarki śmieciowej gdyż 
Stowarzyszenie proponuje, aby środki na ten cel pochodziły z opłaty 
marszałkowskiej. Nie ma na to podstaw prawnych dlatego, że przepisy ustawy 
wyraźnie określają na co mogą być te środki przeznaczane. My te pieniądze 
inwestujemy np. na budowę szkół, chodników, kanalizacji. 
 
- Przewodnicząca Komisji odczytała opinię Radcy prawnego w sprawie zgłoszonego 
obywatelskiego projektu uchwały. 
 
 
- Adam Morzyk – musimy działać zgodnie z literą prawa, doszliśmy już w sprawie 
odpadów do wspólnego konsensusu. 
 
- Stanisław Minkina poinformował, że propozycja odnośnie zwolnień jest niezgodna  
z ustawą ponieważ takich zwolnień ona nie przewiduje. Nadzór prawny uchyliłby taką 
uchwałę. Ponadto część tych propozycji została uwzględniona w nowych projektach 
uchwał. 

 
- Elżbieta Rakowska powiedziała, że te propozycje podzielą gminę. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Komisja negatywnie zaopiniowała ww. obywatelski projektu chwały.  

 
Wójt gminy -  od 1 marca 2013 roku wszystkie linie autobusów MPK dotychczas 
jeżdżące do ul. Piłsudskiego będą dojeżdżać do Katedry. Dla nas jako gminy, mimo 
tej niedogodności, koszty nie zmaleją, ponieważ  płacimy za przejazd autobusów  
w granicach gminy, a od nowego roku także za linię 25, która wcześniej była 
„bonusem”. Szukamy rozwiązań alternatywnych by obniżyć te koszty. Pojawiła się 
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prywatna firma, która chce świadczyć usługi transportowe w tym zakresie. Nie 
będziemy tego finansować więc nie jestem przeciwny prywatnemu przewoźnikowi.   
 
 Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodnicząca   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Teresa Parkitna  
     
 Magdalena Caban                       


