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Protokół nr  29/2013 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Poczesna z dnia 24 czerwca 2013 roku 
 
Obecni wg załączonej listy obecności.  
 
Porządek  posiedzenia: 
1. Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2012r.  

2. Omówienie materiałów na XXVII Sesję Rady Gminy Poczesna. 

3. Analiza i ocena sprawozdania Zarządcy z gospodarowania  mieszkaniowym 

zasobem gminy za rok 2012. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad. 1 
Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2012 rok przedstawiła 

Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk. 

 
Głos zabierali: 

- Elżbieta Rakowska zapytała co się stanie z pieniędzmi jeśli budowa kanalizacji nie 

zostanie wykonana do końca 2013 roku. 

 

- Skarbnik gminy odpowiedziała, że trzeba będzie aneksować umowę i środki 

zostaną przesunięte na następny rok. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.  
 
Ad. 2 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok 
przedstawiła Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2013-2028 przedstawiła Skarbnik gminy, Dorota 
Kołodziejczyk. 
Głosu nikt nie zabrał. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 

 

Ad. 3 
Sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami gminnymi przedstawił 
Kierownik PPHU „JUL – POL” Krzysztof Kogut. 
 
Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek zwróciła uwagę na sprawne wprowadzenie zmian związanych 
z gospodarką odpadami. 
 
- Teresa Parkitna zapytała ile jeszcze zostało lokali przeznaczonych do sprzedaży. 
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- Krzysztof Kogut –ok. 45%. 
 
- Przewodnicząca Rady zapytała o plany wobec pałacu w Korwinowie. 
 
- Krzysztof Kogut odpowiedział, że planuje ten lokal przeznaczyć na socjalny, jednak 
musi on spełniać swoje wymogi. 
 
- Teresa Parkitna zapytała czy cos się zmieniło w sprawie Pana Jerzego 
Heinehmera. 
 
- Krzysztof Kogut odpowiedział, że nadal nie jest znane jego obecne miejsce pobytu. 
W marcu br. lokal mieszkalny został zwrócony i zostanie przekazany do zasiedlenia. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma jakie wpłynęły do Komisji tj.: 

- pismo od Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia zaległości w opłatach 

czynszowych Pana Jerzego Heinehmera. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek.  

 

- pismo od Wójta Gminy Poczesna w sprawie umorzenia  odsetek od zaległości 

czynszowych lokatorom, którzy odpracowali zaległości czynszowe. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 

 

- odpowiedzi Wójta gminy Poczesna na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

- Krystyna Wichniarek zwróciła się z prośbą o zamontowanie lustra przy wyjeździe  

z ul. Górnej na ul. Nadrzeczną. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.  

      

 
                                                                                            Przewodnicząca   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Teresa Parkitna  
     
 Magdalena Caban                       

 


