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Protokół nr  31/2013 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy Poczesna z dnia 23 września 2013 roku 
 
Obecni wg załączonej listy obecności.  
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Ocena realizacji budżetu gminy oraz zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 

roku.  
2. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2013 rok 

oraz zadań inwestycyjnych na lata 2010-2014. 
3. Informacja o stanie zaawansowania opracowania planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poczesna. 
4. Omówienie materiałów na XXVIII sesję Rady Gminy Poczesna. 
5. Sprawy różne. 
 

Ad. 1,2 
Ocenę realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku oraz ocenę wykonania 
zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku przedstawili Skarbnik gminy – Dorota 
Kołodziejczyk oraz Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 
Głos zabierali: 

- Elżbieta Rakowska - w dziale 700 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego 

zasobu mieszkaniowego na ponad 1 mln zł., czy tak każdego roku dopłacamy? 

 

- Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk  odpowiedziała, że jest tak każdego roku, 

gdyż jest to nasz udział we wspólnotach mieszkaniowych. 

 

- Wójt gminy wyjaśnił, że gmina dopłaca do mieszkań komunalnych, dlatego też 
zachęcamy do ich wykupu. 
 
- Stanisław Minkina zapytał czy w tym roku zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji 
Bargły – Michałów. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji 
Bargły – Michałów planowane jest na rok 2014. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Przewodnicząca Komisji  poddała ww.  punkt pod głosowanie. 
 
Za    glosowało      10 członków 
Przeciw           0 członków 
Wstrzymało się          0 członków 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy oraz zadań 
inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku.  
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Ad. 3 
Informację o stanie zaawansowania opracowania planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Poczesna przedstawił Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 
 

Głos zabierali: 

- Lidia Kaźmierczak zapytała jak przedstawiają się prace związane z miejscowością  

Nowa Wieś.  

- Wójt gminy odpowiedział, że trwają uzgodnienia. 

Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 4 

Punkt 9 i 10 sesji tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy 
na 2013 rok, oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2013-2028 przedstawiła 
Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk. 

Głos zabierali: 

- Elżbieta Rakowska zapytała na co będą przeznaczone pieniądze dla Ośrodka 

Zdrowia w Poczesnej. 

- Wójt gminy wyjaśnił, że należy zakupić sprzęt dla kardiologa, by móc starać się  

o nowy kontrakt. 

- Elżbieta Rakowska zapytała jakie są plany odnośnie Ośrodka Zdrowia we 

Wrzosowej. 

- Wójt gminy odpowiedział, że w planie jest zrobienie gabinetu rehabilitacyjnego. 

- Elżbieta Rakowska zaproponowała przeniesienie laboratorium z „Agronomówki”  

by można było ten budynek rozburzyć.  

Na tym dyskusję zakończono. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 

 

- Wójt gminy poinformował, że na sesji wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie do 

porządku uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadań 

inwestycyjnych. 

Podkreślił, że sytuacja może ulec zmianie i istnieje prawdopodobieństwo, że kredyt 

ten nie zostanie wykorzystany. 

 

- Stanisław Minkina zapytał czy jest to dodatkowy kredyt i czy będzie przeznaczony 

na drogę i chodnik. 

 

- Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk wyjaśniła, że nie jest to nowy kredyt, został 

on zaplanowany w budżecie gminy na 2013 rok.  

 

- Wójt gminy - pieniądze zostaną przeznaczone dodatkowo na kanalizację. 

Na tym dyskusje zakończono. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian 
 w budżecie gminy na rok 2013 rok oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadań inwestycyjnych. 

Punkt 14 tj. projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości omówił Wójt gminy – 
Krzysztof Ujma. 
 
Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek poinformowała, że jest przeciwna zamianie tej nieruchomości. 

 

Członkowie Komisji poprosili o dostarczenie opinii Rady Sołeckiej Poczesna 

 w sprawie zamiany nieruchomości w Nr działki  584/3 k.m.5 na 578/6 k.m.5. oraz  

o zdjęcie tego punktu z porządku sesji. 

 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma od Wójta gminy Poczesna tj.: 

1. Pismo w sprawie zajęcia stanowiska na temat projektu uchwały dotyczącego 

sprzedaży nieruchomości gminnej w Kolonii Poczesna Nr działki 129/28, k.m.2. 

 

Głos zabierali: 

- Krystyna Wichniarek poinformowała, że Rada Sołecka Kolonii Poczesna, jest 

przeciwna sprzedaży ww. nieruchomości. 

 
Komisja wystąpiła z wnioskiem o dostarczenie opinii Rady Sołeckiej Kolonii 
Poczesna w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej Nr działki 129/28 k.m.2. 

 

2. Pismo w sprawie umorzenia Pani Teresie Hyla zaległości w opłatach za lokal. 

 

Komisja wyraziła zgodę na umorzenie zaległości, ale pod warunkiem, że lokal 

zostanie przez najemcę opuszczony i oddany gminie. 

 

3. Pismo w sprawie umorzenia zaległości powstałych w opłatach czynszowych 

Państwa Renaty i Sergiusza Caban. 

 

Komisja wystąpiła z wnioskiem o dostarczenie dodatkowych informacji  w sprawie 
ww. umorzenia. 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.       

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


