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Protokół nr  28/2013 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

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

1. Analiza wydatkowanych środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe 
 i pomoc społeczną w roku 2012. 

2. Informacja Wójta o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach zewnętrznych  
w 2012 roku i planowanych na 2013 rok. 

3. Informacja Wójta o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2013 
rok oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014. 

4. Omówienie materiałów na XXVI Sesję Rady Gminy Poczesna. 
5. Sprawy różne. 
 
Ad. 1 
Informację o wydatkowanych środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe 
przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska zapytała czy dodatki mieszkaniowe wypłacane są tylko osobom 
mieszkającym w blokach. 
-  Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego Agata Adamus odpowiedziała, że 
najczęściej tak, jednak zdarzają się przypadki, że w domach jednorodzinnych 
mieszka dużo osób, spełnione jest kryterium dochodowe i po rozpatrzeniu wniosku 
otrzymują pomoc.  
 
Informację o wydatkowanych środkach z budżetu gminy na stypendia i zasiłki 
szkolne przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna zapytała co to są zasiłki szkolne. 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego Agata Adamus odpowiedziała, że są 
to świadczenia pieniężne dla uczniów  wypłacane w przypadku zdarzeń losowych np. 
pożar czy powódź. 
- Krystyna Wichniarek  zapytała jak wygląda wypłata tych świadczeń z podziałem na 
poszczególne miejscowości. 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego Agata Adamus odpowiedziała, że 
jest bardzo podobnie, z każdej miejscowości są wnioski. 
 
Informację o wydatkowanych środków z budżetu gminy na pomoc społeczną w roku 
2012 przedstawiła Zastępca kierownika GOPS – Małgorzata Brzozowska. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna zapytała, czy osoba zajmująca się osobą starszą może dostać 
świadczenie. 
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- Zastępca kierownika GOPS – Małgorzata Brzozowska wyjaśniła, że jeżeli jest to 
małżonek to nie może dostać świadczenia, w innym przypadku opiekun może dostać 
świadczenie jeżeli nie przekracza określonego dochodu.  
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 2 
Informację o złożonych wnioskach i pozyskanych  środkach zewnętrznych  
w 2012 roku oraz planowanych wnioskach na 2013 rok przedstawił Wójt gminy, 
Krzysztof Ujma. 
Wójt gminy podkreślił, że rok 2013 jest rokiem, w którym środki z pierwszego okresu 
programowania się kończą, przygotowujemy się i czekamy na nowy okres by 
zabiegać o nowe środki finansowe. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 3 
Informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2013 rok oraz 
zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014 przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska zapytała jakie są plany związane z remontem Ośrodka Zdrowia  
we Wrzosowej. 
 - Wójt gminy, Krzysztof Ujma odpowiedział, że planuje przygotować ściany na  
I piętrze i otworzyć tam niepubliczną rehabilitację, jeśli chodzi o parter i podstawową 
służbę zdrowia, to nie planuje remontu w tym roku jeśli nie otrzyma środków 
zewnętrznych. 
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na powolne wykonywanie prac przy kanalizacji. 
- Wójt gminy, Krzysztof Ujma odpowiedział, że zależy mu aby kanalizacja była 
zrobiona poprawnie i w terminie tj. do końca 2013 roku natomiast rozliczona do 2014 
roku. 
- Stanisław Minkina zwrócił uwagę na konieczność budowy chodnika przy DW 904 
w Bargłach. 
- Wójt gminy odpowiedział, że  nie ma możliwości finansowych, aby wszystkie 
inwestycje robić w jednym czasie, jeżeli tylko pojawią się wolne środki w budżecie 
gminy to będę wnioskował do Rady, aby przeznaczyć je na szeroko rozumiane 
drogownictwo.  
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 4 
Punkty 11 porządku sesji tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

gminy na 2013 rok omówiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego Agata 

Adamus. 

Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkty 12 i 13 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 Kierownik 

Referatu Finansowo – Podatkowego Agata Adamus. 
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Nikt z członków komisji nie zabrał głosu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwały. 
 
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 
pozostałych należności czynszowych  Pana Sławomira Pyrzyna. 
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 
                          

3. Pismo od Wójta gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Panią Zofię Brzozowską w sprawie umorzenia zaległości w opłatach za światło 
z klatki schodowej. 
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 
 

4. Pismo od Wójta gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Panią Agnieszkę Kuziorowicz w sprawie umorzenia zaległości czynszowych 
za luty 2013 roku. 

 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 
 

5. Pismo od Wójta gminy w sprawie ustalenia strategii organizacji letnich imprez 
na terenie gminy Poczesna.  
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję organizacji dwóch dużych imprez 
o charakterze gminnym np. DNI GMINY POCZESNA, DOŻYNKI GMINY 
POCZESNA. 

 
6. Pismo od Wójta gminy w sprawie wypracowania stanowiska w temacie 

procesu repatriacji. 
 
Komisja negatywnie zaopiniowała ww.  pismo. 
 
 Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodnicząca   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Teresa Parkitna  
     
 Magdalena Caban                       


