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Protokół nr  27/2013 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 26 marca 2013 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Analiza umorzeń podatków za rok 2012. 

2. Ocena ściągalności podatków za 2012 rok. 

3. Omówienie materiałów na XXV Sesję Rady Gminy Poczesna. 
4. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
 
Umorzenia podatków za rok 2012 przedstawiła Kierownik Referatu finansowo-
podatkowego – Agata Adamus. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 2 
 
Ściągalność podatków za 2012 rok przedstawiła Kierownik Referatu finansowo-
podatkowego – Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska zapytała z czego wynika ponad 100% ściągalności w przypadku 
podatku od środków transportowych. 
- Agata Adamus odpowiedziała, że zostały wysłane upomnienia, które spowodowały  
wpłaty zaległości za 2011 rok.  
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 3 
 
Punkty 16 i 17 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. 
 
Punkty 18  porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach omówiła Kierownik Referatu finansowo-podatkowego – Agata Adamus. 
Głos zabierali: 
- Wójt gminy poinformował, że w przypadku tej pożyczki możemy starać się  
o umorzenie jej części,  raty natomiast rozłożone są do 2028 roku. 
- Elżbieta Rakowska powiedziała, że gdyby nie pożyczki nie mielibyśmy możliwości  
zrobienia takich inwestycji. 
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Na tym dyskusję zakończono. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkty 20 porządku sesji tj. informację o wykorzystaniu środków z funduszu  
sołeckiego w 2012 roku omówiła Kierownik Referatu finansowo-podatkowego – 
Agata Adamus. 
 

Głos zabierali: 

- Ewa Synoradzka zapytała co z pieniędzmi funduszu sołeckiego, które nie zostaną 

wykorzystane w danym roku. 

- Agata Adamus wyjaśniła, że środki te wygasają wraz z końcem roku 

kalendarzowego. 

Na tym dyskusję zakończono. 
 
Punkty 21  porządku sesji tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki omówiła 
Kierownik Referatu finansowo-podatkowego – Agata Adamus. 
 
Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad. 4 
 
Przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Teresa Parkitna 
przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji min.: 
                           

1. Pismo od Wójta gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Panią Annę Kaczmarek w sprawie rozłożenia zaległości powstałych  
w opłatach za najem lokalu. 
 

Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
 

2.  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. 

 
Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną odpowiedź na ww. 

pismo. 

 

3. 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. 

 
Głos zabierali: 
- Wójt gminy powiedział, że nie upiera się przy sprzedaży tych działek, ale chciałby 
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otrzymać od Rady konkretne stanowisko w tej sprawie, by można było ten temat 
zakończyć. 

Komisja złożyła wniosek, aby zorganizować spotkanie w sprawie sprzedaży ww. 
działek. 
 
 Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodnicząca   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Teresa Parkitna  
     
 Magdalena Caban                       


