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Protokół nr  22/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 21 marca 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 

rok. 

2. Kontrola wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych. 

3. Kontrola umorzeń podatków w 2012 roku. 

4. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego za rok 2012. 

5. Kontrola wydatkowania  środków finansowych z  Gminnego Programu Profilaktyki  

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012. 

6. Sprawy różne. 

 
Ad.1 
 
Komisja dokonała kontroli gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki 

Publicznej za 2012 rok i nie wniosła żadnych uwag.  

 

Ad.2 

 

Zestawienie wpłat i ściągalności podatków od osób prawnych oraz fizycznych 

omówiła Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk. 

Podczas omawiania Skarbnik poinformowała, że na zaległości z tytułu podatków 

napisano 1 752 sztuki upomnień do zapłaty, dokonano 12 wpisów na hipotekę 

dłużnika i wystawiono 407 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. 

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Ad.3 

 

Informację  na temat umorzeń podatków w 2012 roku omówiła Skarbnik gminy – 

Dorota Kołodziejczyk. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionej informacji. 

 

Ad.4 

 

Informację o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2012 roku przedstawiła 

Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
Głos zabierali:  
- Wójt Gminy powiedział, że złożone wnioski w ramach funduszu sołeckiego 
 w większości zostały zrealizowane, pozostały tylko te zadania, które z uwagi na 
procedury wymagają dłuższego czasu i zostaną sfinalizowane w tym roku. 
- Adam Morzyk podkreślił, że coraz więcej sołectw  rozumie ideę funduszu 
sołeckiego i prawidłowo wykorzystuje te środki. 
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Komisja przyjęła informację o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego  

w 2012 roku 

 

Ad.5 

 

Komisja dokonała kontroli wydatkowania  środków finansowych z  Gminnego 

Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 i nie 

wniosła żadnych uwag.  

 

Ad.6 

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w  Rodzinie na lata 2013-2015 omówiła Zastępca Kierownika GOPS w Poczesnej – 
Małgorzata Brzozowska. 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zapytał czy po roku 2015 będzie przeprowadzona ewaluacja tego 
Programu. 
- Małgorzata Brzozowska – tak, będziemy oceniać efekty tego programu. 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
w gminie Poczesna na lata 2013-2015 omówiła Zastępca Kierownika GOPS  
w Poczesnej – Małgorzata Brzozowska. 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zapytał w jakiej postaci, najczęściej, przejawia się przemoc  
w rodzinie. 
- Małgorzata Brzozowska odpowiedziała, że najczęściej jest to przemoc fizyczna 
(popychanie), rzadziej psychiczna. 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Przewodniczący  Komisji, Adam Morzyk odczytał pisma, które wpłynęły do Komisji tj.: 

- pismo przekazane przez Przewodniczącą Rady Gminy od Stowarzyszenia  

w Gminie Poczesna dotyczące petycji do Rady Gminy Poczesna w sprawie poprawy 

służby zdrowia na terenie gminy wraz z propozycją odpowiedzi na to pismo. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną przez 

Przewodniczącą Rady Gminy odpowiedź na ww. pismo. 

 

- pismo od Wójta Gminy Poczesna  w sprawie zajęcia stanowiska w temacie 

sprzedaży działek nr 133/23 obręb Kolonia Poczesna oraz nr 578/2 obręb 

geodezyjny Poczesna. 
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Komisja jednogłośnie opowiedziała się, że zgodnie z kompetencją decyzja w tej 

sprawie należy do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.  

W związku z powyższym nie wypracowano stanowiska w ww. sprawie. 

 

 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                            Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji   

                                                         Bajdor Tadeusz  – członek                           

                                                         Kucia Waldemar – członek                           

          Parkitna Teresa – członek                            

                                                         Sikora Grzegorz – członek                           


