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Protokół nr  28/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy Poczesna  z dnia 20 listopada 2013 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych oraz informację Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego przedstawiła 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Różycka. 
 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zapytał czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca do pobytu, 

w Domach Pomocy Społecznej. 

 

- Elżbieta Różycka, Kierownik GOPS w Poczesnej odpowiedziała, że tak dopłaca,  

a w większości przypadków pokrywa całkowity koszt pobytu. 

 

- Adam Morzyk zapytał jak grupa ludzi pobiera zasiłki stałe. 

 

- Elżbieta Różycka, Kierownik GOPS w Poczesnej odpowiedziała, że są to osoby 

 z częściową  lub pełną niepełnosprawnością. 

 

- Adam Morzyk zapytał z czego pochodzą pieniądze na zasiłki okresowe.  

 

- Elżbieta Różycka, Kierownik GOPS w Poczesnej odpowiedziała, że środki 

pochodzą ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

- Grzegorz Sikora zapytał czy przed przyznaniem zasiłku przeprowadzane są 

wywiady. 

 

- Elżbieta Różycka, Kierownik GOPS w Poczesnej – każda decyzja poprzedzona jest 

wywiadem pracownika socjalnego. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

Informacja została przez członków Komisji  przyjęta. 
 

 

 

1. Kontrola wydatkowanych środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

2. Kontrola przeprowadzonych przetargów w 2013 roku. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad.1 
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Ad.2 

Komisja dokonała kontroli  wybranego przetargu tj.  

 

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Poczesna. 

Uwag do ww. przetargu nie wniesiono. 

 

Ad.3  

W tym punkcie głos  zabierali: 

Przewodniczący Adam Morzyk przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Komisji tj.: 

 

1. Od Wójta gminy Poczesna w sprawie pisma Związku Komunalnego Gmin ds. 

Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie dotyczącego przystąpienia gmin do spółki 

PWiK  O. Cz. S.A. 

- Wójt gminy podkreślił, że decyzja w tym temacie jest decyzją ważną. 

 

Członkowie Komisji zapoznają się z materiałami w ww. sprawie. 

 

2. Od Wójta gminy Poczesna w sprawie połączenia dwóch użytków ekologicznych 

 i utworzenia jednego o nazwie Zapadliska. 

 

Komisja nie neguje połączenia i uważa, że można przystąpić do procedury związanej 
z połączeniem zapadlisk, jednak dopiero po uchwaleniu planu, by nie wstrzymywać 
procedury jego uchwalania. 
 

3. Pismo od Wójta gminy Olsztyn w sprawie propozycji zmiany granic gminy oraz 

protokół z konsultacji z mieszkańcami sołectwa Korwinów i Słowik w ww. sprawie.  

 

 

Komisja popiera stanowisko wyrażone podczas konsultacji z mieszkańcami 

 w sołectwach: Słowik i Korwinów, tzn. nie wyraża zgody na zmianę granic gminy 

Poczesna. 

 

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                           


