
Protokół nr  19/2012 

z  łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Rady Gminy Poczesna z dnia 27 grudnia 2012 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Porządek  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: 

1. Analiza przygotowanego projektu budżetu gminy na 2013 rok. 
2. Omówienie materiałów na XXIII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2013 rok. 
4. Sprawy różne. 

 

Porządek  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji: 

1. Analiza budżetu przydzielonego jednostkom podległym Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji na 2013 rok. 

2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2013 rok. 
3. Sprawy różne. 

 
Ad. 1  
Projekt przygotowanego budżetu dla Samorządowej Administracji Placówek 
Oświatowych omówiła główna księgowa Aleksandra Rak. 
 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska – czy są zaplanowane środki na dożywianie dzieci w stołówkach 
szkolnych? 
- Aleksandra Rak – tak, tylko pieniądze te pochodzą  z budżetu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, przekazywane są do poszczególnych szkół na podstawie not. 
- Krystyna Wichniarek zapytała, czy są przewidziane podwyżki w 2013 roku dla 
pracowników obsługi. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że są planowane. 
- Marian Kołodziej – czy dodatek wiejski otrzymują wszyscy nauczyciele? 
- Aleksandra Rak – tak, wszyscy nauczyciele 10%. 
- Iwona Choła – odczytała wnioski z objazdowego posiedzenia Komisji i zapytała na 
jakim etapie jest ich realizacja. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że wnioski te, w miarę posiadanych środków 
finansowych,  są i będą sukcesywnie realizowane. W ostatnim roku wiele zostało 
zrobione np. remont schodów w Nieradzie, dach i elewacja przy wejściu do  
gimnazjum, pomalowano pomieszczenia w przedszkolu w Hucie Starej A.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt przygotowanego budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej  omówili Dyrektor 
Jolanta Szczepanik oraz Główny księgowy Marcin Huras. 
 
Podczas omawiania dyrektor podkreśliła, że wysokość budżetu jest na poziomie roku 
poprzedniego. 



 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała, jaką kwotę zaplanowano na zakup księgozbioru. 
- Jolanta Szczepanik – 35 tysięcy. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt przygotowanego budżetu dla Gminnej Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji  
omówili Dyrektor Anita Imiołek oraz Główny księgowy Marcin Huras 
Dyrektor podkreśliła, że organizowane zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, 
jednak w 2013 roku nie planuje się wprowadzenie nowych działań, ponieważ jest ich 
na tyle dużo, że każdy mieszkaniec znajdzie w ofercie coś dla siebie.   
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła jaka jest wysokość zwrotu kosztów utrzymania basenu  
w Hucie Starej B ze sprzedawanych biletów. 
- Marcin Huras – 30%. 
- Iwona Choła podziękowała za przedstawioną analizę i życzyła, aby środki zapisane 
w projekcie budżetu  w pełni pokryły zaplanowane działania jednostek. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowali 
projekt budżetu przydzielonego jednostkom podległym Komisji na 2013 rok. 
 

Projekty uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013 omówiła Skarbnik Gminy – 

Dorota Kołodziejczyk. 

Skarbnik Gminy poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
na temat projektu budżetu gminy na 2013 rok oraz o proponowanych zmianach,  
w projekcie budżetu m.in.: o zwiększeniu kwoty wydatków na komunikację. 
Podkreśliła, że zmiany te nie były planowane i są od gminy niezależne.  
- Wójt Gminy – przedstawiony projekt budżetu jest kontynuacją tego, co już zostało 
rozpoczęte, gmina się rozwija, wiele pozostało do zrobienia, ale to wymaga dużych 
nakładów finansowych i pracy. Jest to budżet na miarę czasów i możliwości.  
- Elżbieta Rakowska wyraziła niezadowolenie, że budowa chodnika przy ul. Długiej 
planowana jest w 2016 roku. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że niezwłocznie po zrobieniu kanalizacji będą zrobione 
chodniki. 
- Iwona Choła zwróciła uwagę na brak w budżecie środków na remont  
ul. Równoległej, Krętej, Modrej oraz na Zagospodarowanie Centrum Słowika. 
- Adam Morzyk poparł uwagi radnej Iwony Choła i dodał, że należy także 
zabezpieczyć środki na regulację stosunków wodnych na terenie gminy. 
- Krystyna Wichniarek zaakceptowała wykaz inwestycji, jednak wyraziła 
niezadowolenie z faktu, że budowa chodnika w Kolonii Poczesna została 
przeniesiona na rok 2016. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że przedstawiony budżet jest budżetem 
zrównoważonym, robionym z rozsądkiem i nie ma tutaj miejsca na wyróżnianie 
sołectw. Są sołectwa, które dostały więcej pieniędzy w latach poprzednich i teraz 



przyszła pora na inwestycje w kolejnych. Gdyby było więcej pieniędzy, to także 
więcej zostałoby zrobione. W kolejnym rozdaniu środków europejskich dotacje 
zmaleją o ok. 50% ponieważ VAT będzie niekwalifikowany i wysokość 
dofinansowania spadnie z 85% do 70%. Zakończyliśmy budowę szkoły z salą 
sportową w Poczesnej, przygotowujemy się do budowy nowej kanalizacji  
w miejscowościach Bargły, Michałów to wszystko wymaga pracy i nakładów 
finansowych. 
- Grzegorz Sikora zwrócił uwagę na konieczność budowy chodnika przy DW 904. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że gmina jest przygotowana do tej inwestycji i gdy tylko 
pojawią się środki z Urzędu Marszałkowskiego zostanie zrealizowana. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poddała pod głosowanie 
projekt budżetu na 2013 rok.      
                             Za                                  głosowało       8 członków  
                          Przeciw        1 członek 
                          Wstrzymało się       1 członek 

Ad.2  

- Wójt Gminy poinformował, że wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie do porządku 
sesji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu 
użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym tj. sali sportowej, 
stanowiącej własność Gminy Poczesna, a będącej w trwałym zarządzie Gimnazjum 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej. 
 

Punkty 6 i 7 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. 

Punkt 13 porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012 – 2017 omówił Wójt Gminy – 
Krzysztof Ujma. 
 
Głos zabierali: 
- Jolanta Knysak poinformowała, że projekt ww. uchwały był szczegółowo omawiany 
na spotkaniu z Radą Osiedla. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Odnośnie pkt. 14 – 19 porządku sesji dotyczących gospodarki odpadami Wójt Gminy 

poinformował, że odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie i zainteresowanie 

było niewielkie, oraz że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 



Poczesna został pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid. 

 

Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę, że proponowana stawka uderza w rodziny 
wielodzietne i te zamieszkujące w domach pokoleniowych, teraz płacą np. 27 zł,  
a będą 70 zł. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że proponowana stawka jest stawką niską, 
porównywalną do sąsiednich gmin i gdyby każda z tych rodzin mieszkała osobno, to 
płaciłaby za 2 lub 3 kosze. 
- Stanisław Minkina – przy śmieciach segregowanych jest jeden pojemnik śmieci 
zmieszanych ile za niego będziemy płacić? 
- Wójt Gminy odpowiedział, że przy segregowaniu odpadów właściciel posesji będzie 
miał jeden pojemnik na odpady zmieszane i tutaj będzie to w cenie odpadów 
segregowanych, nie będzie dodatkowych opłat. 
- Stanisław Minkina – jak będzie rozwiązany problem odbioru odpadów od 
przedsiębiorców, żeby nie okazało się, że gmina płacąc od składowanego ciężaru 
będzie płacić także za wywóz od przedsiębiorców. 
- Wójt Gminy – stawka w specyfikacji przetargowej nie będzie uzależniona od ilości 
składowanego ciężaru. 
- Stanisław Minkina zapytał czy jeżeli prowadzona jest działalność na prywatnej 
posesji, to właściciel będzie oddawał odpady jako mieszkaniec, czy jako 
przedsiębiorca. 
- Wójt Gminy – musi jako przedsiębiorca. 
- Stanisław Minkina zapytał kto jest zobowiązany do zakupu koszy i worków. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej jest to w gestii mieszkańca, ale jeśli 
pojawi się jakaś alternatywa w ustawie, to wystąpię z wnioskiem o poprawkę do 
uchwały i zrzucimy to na firmę wywożącą.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawiła projekt 
Planu pracy Komisji na 2013 rok.  
Ujęto w nim następujące zagadnienia: 
 
1. Przygotowanie sprawozdania z działalności KOKSiR za rok 2012. Ocena realizacji 

wniosków zgłoszonych w roku 2012.   

2. Analiza i ocena działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji  i Rekreacji za    

rok 2012. 

 Analiza planu pracy GCKIiR na rok 2013.  

Ocena działalności świetlic środowiskowych oraz Centrum kształcenia na odległość 

w Hucie Starej B i Wrzosowej.  

Analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych na okres ferii zimowych 

 i wakacji. 

3. Analiza i ocena wniosków zgłaszanych przez placówki oświatowe, kluby sportowe 

 i inne instytucje podległe Komisji do Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

4. Analiza i ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu i kultury 

fizycznej w 2012r. 



5. Analiza i ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w 2012r. 

6. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki 

oświatowe na rok szkolny 2013/2014. 

7. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2013/2014. 

8.  Analiza wydatkowania budżetu przydzielonego  placówkom podległym Komisji 

oraz ocena realizacji zadań ujętych  w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013r. 

9. Analiza działań podejmowanych przez jednostki podległe Komisji w zakresie 

złożonych wniosków  i pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2012 i 2013. 

10. Analiza i ocena budżetu przydzielonego jednostkom podległym KOKSiR 

  na rok 2014. 

11. Organizowanie wyjazdowych posiedzeń do placówek podległych Komisji. 

12. Uczestnictwo w spotkaniach i imprezach szkolnych, kulturalnych i sportowych 

organizowanych przez instytucje podległe Komisji. 

13. Udzielanie odpowiedzi na pisma spływające z placówek podległych Komisji. 

14. Opracowanie planu pracy KOKSiR na rok 2014. 

Ad.3 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła projekt 
Planu pracy Komisji na 2013 rok.  
Ujęto w nim następujące zagadnienia: 
 
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 rok. 
2.  Analiza umorzeń podatków za rok 2012. 
3.  Analiza wydatkowanych środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe 
 i pomoc społeczną w roku 2012. 
4. Ocena ściągalności podatków za 2012r. 

5. Informacja Wójta o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach zewnętrznych  

w 2012 r. i planowanych na 2013 r. 

6. Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2012r.  

7. Ocena realizacji budżetu gminy za I kwartał 2013 r. 

8. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2013. 

9. Analiza i ocena sprawozdania Zarządcy z gospodarowania  mieszkaniowym 

zasobem Gminy za rok 2012. 

10. Informacja o stanie zaawansowania opracowania planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poczesna. 

11. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. 

12. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 r. 

13. Analiza wykorzystania środków finansowych na  promocję lokalnej gospodarki  

i jej wyrobów i usług. 

14. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2013 r. oraz 

zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014. 

15. Analiza projektu uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2014. 

16. Współpraca komisji z Wójtem w zakresie planowania i opracowania budżetu 



gminy na 2014 rok. 

17. Analiza przygotowanego projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

18. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 r. 

19. Sprawy różne według potrzeb Rady Gminy. 

20. Udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do Komisji. 

 

Ad.4 

Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 

przedstawiła pismo jakie wpłynęło do Komisji od Wójta Gminy Poczesna w sprawie 

zaopiniowania projektów uchwał w sprawie sprzedaży działek nr 133/16, 133/17, 

133/18, 133/23 obręb Kolonia Poczesna oraz działki nr 578/2 obręb geodezyjny 

Poczesna. 

 

Głos zabierali: 

- Krystyna Wichniarek poinformowała, że Rada Sołecka podtrzymuje swoje 

stanowisko, aby nie sprzedawać działki o nr 133/18. 

 

Komisja pozytywnie zaakceptowała sprzedaż działek o nr 133/16, 133/17, 133/23 

obręb Kolonia Poczesna oraz działki nr 578/2 obręb geodezyjny Poczesna. 

 

Na tym Komisje zakończyły posiedzenie.       

                                                                                            Przewodnicząca   

                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

 

                                                                                           Teresa Parkitna 

 

          

                    Przewodnicząca  

  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

    Protokół sporządziła:                                                           Iwona Choła                                           

     Magdalena Caban 

 

 

 


