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Protokół nr  35/2014 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy Poczesna z dnia 24 lutego 2014 roku 
 
Obecni wg załączonej listy obecności.  
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Omówienie materiałów na XXXII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
2. Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji za 2013 rok. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad. 1 
Punkt 22 porządku XXXII sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości przedstawił Wójt gminy. 
 
Głos zabierali: 
- Lidia Kaźmierczak zapytała w jakim celu GDDKiA chce tę działkę  nabyć skoro 
pozbywa się działek wzdłuż DK-1. 
 
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości GDDKiA Wiesław Maśka poinformował, że    
wniosek podyktowany jest chęcią uregulowania stanu prawnego i pozyskanie 
trwałego zarządu dotyczącego dojazdu do działek, które stanowią obszar rezerw 
materiałowych.  Naczelnik podkreślił, że GDDKiA nie chce zmieniać obecnego 
przeznaczenia tej działki i będzie ona wykorzystana do celów statutowych. 
 
- Krystyna Wichniarek – my nie chcemy, by teren ten stał się terenem przemysłowym 
i czy nie powinna być tutaj forma przetargu? 
 
- Stanisław Minkina zapytał czy my możemy zapisać  w projekcie uchwały, że 
sprzedajemy tę działkę na cele statutowe. 
 
- Radca Prawny, Wiesława Rodak wyjaśniła, że uchwała jest opinią i może być w niej 
tylko zapisane czy Rada wyraża zgodę na sprzedaż  czy też nie. Natomiast formę 
sprzedaży określa się na podstawie odrębnych przepisów. 
 
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości GDDKiA Wiesław Maśka zaproponował, aby 
 w zapisać  w akcie sprzedaży, że działka przeznaczona jest na cele statutowe. 
Poinformował, że GDDKiA nie posiada osobowości prawnej i wszystkie działki kupuje 
bez przetargu. 
 
-  Lidia Kaźmierczak zapytała co w przypadku gdy GDDKiA nie  będzie potrzebowała  
już tej działki. 
 
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości GDDKiA Wiesław Maśka odpowiedział, że 
zostanie oddana na skarb państwa. 
 
- Stanisław Minkina poinformował, że na odcinku 30 metrów od DK-1 w stronę DW 
904 jest uszkodzony asfalt i poprosił o jego naprawienie. 
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- Naczelnik Wydziału Nieruchomości GDDKiA Wiesław Maśka odpowiedział, że 
przekaże te informację. 
 
- Adam Morzyk zapytał, w którym roku będzie budowana autostrada.  
 
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości GDDKiA Wiesław Maśka – w tym roku chcemy 
ogłosić przetarg i przygotować plac budowy Pyrzowice – Rząsawy. 
 
- Lidia Kaźmierczak poinformowała, że na odcinku Wrzosowa – Nowa Wieś wzdłuż 
DK-1 nie ma chodnika oraz, że w okolicy zakładów w Nowej Wsi nie ma wyłączeń 
  i włączeń na DK-1  Poprosiła o interwencję w tej sprawie.   
 
- Krystyna Wichniarek poprosiła o ekrany dźwiękoszczelne przy ul. Katowickiej. 
 
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości GDDKiA Wiesław Maśka odpowiedział, że 
realizacja tych wniosków uzależniona jest od posiadanych środków finansowych.  
Poprosił o pozytywne nastawienie. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Przewodnicząca Komisji  poddała pod głosowanie ww. projekty uchwał. 
 
Za    głosowało        9 członków 
Przeciw           0 członków 
Wstrzymało się          1 członków 
 
 
Punkt 8 sesji tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 
2014 rok przedstawił Zastępca Skarbnika, Piotr Dobosz. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 9 sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawił 
Zastępca Skarbnika, Piotr Dobosz. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 10 sesji tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na 
terenie Gminy Poczesna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania przedstawił Zastępca Skarbnika, Piotr Dobosz. 
Zastępca Skarbnika poprosił o wprowadzenie autopoprawki w § 2 i §4 polegającej 
na: 
Było w § 2. […] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach  
o których mowa w § 1 pkt 1; 
W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
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Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
Jest § 2. […] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone  
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, 

W – opłaty za wyżywienie uczniów, stanowiące dochody budżetu Gminy 
Lu- liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
 
Było w § 4. […] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach  
o których mowa w § 1 pkt 1; 
W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
Jest § 4. […] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę, 
W – opłaty za wyżywienie uczniów, stanowiące dochody budżetu Gminy 
Lu- liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 

Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad. 2 
Przewodnicząca  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła projekt 
sprawozdania z pracy Komisji w roku 2013. Poinformowała, że w okresie 
sprawozdawczym Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła  
9 posiedzeń. Frekwencja członków na wszystkich posiedzeniach wyniosła 100 %. Na 
komisjach  realizowano zadania zgodnie  planem pracy Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy  
Nr 208/XXXIII/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku. 
 
Tematyka posiedzeń dotyczyła: 
 
- analizy podatków od osób fizycznych i prawnych, umorzeń i ściągalności podatków  
w 2012 roku, 
- oceny wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2012 roku, 
- analizy środków wykorzystanych z budżetu gminy na pomoc społeczną  
i dodatki mieszkaniowe, 
- analizy środków wykorzystanych na promocję lokalnej gospodarki, jej wyrobów  
i usług, 
- analizy sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, 
- opiniowania dokonywanych w roku 2013 zmian w budżecie gminy, 
- opiniowania umorzeń zaległości powstałych w opłatach czynszowych za najem 
lokali oraz rozłożenia na raty powstałych zaległości, 
- omówienia spraw związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Poczesna, 
- informacji na temat pozyskanych środków zewnętrznych, 
- analiza i ocena sprawozdania Zarządcy z gospodarowania mieszkaniowym 
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zasobem Gminy, 
- analizowano materiały przygotowane na sesję Rady Gminy. 
 
Na posiedzeniach komisja złożyła 32 wnioski, zaopiniowała 9 wniosków 
 o umorzenie zaległości powstałych w opłatach za najem lokali, 4 wnioski dotyczące 
rozłożenia na raty powstałych zaległości oraz 3 wnioski  
w sprawie wyrażenia opinii na temat sprzedaży działek. 
Wszystkie protokoły z odbytych posiedzeń znajdują się w aktach Komisji Budżetu i 

Rozwoju Gospodarczego oraz zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 

Komisja jednogłośnie zatwierdziła  sprawozdanie z pracy Komisji za 2013 rok. 

 
Ad. 3 
Przewodnicząca przedstawiła pisma, które 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 poinformował, że posiada informację, że uchwała w przedmiotowej 
sprawie została uchylona. 
 
2. Pismo od Wójta gminy w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Przedsiębiorstwo  Komunikacji Samochodowej w Częstochowie SA w sprawie 
umorzenia zaległości powstałych w opłatach za korzystanie z przystanków 
autobusowych. 
 
Głos zabierali: 
 
- Iwona Choła zaproponowała, aby w zamian za umorzenie zostały przywrócone 
przystanki w centrum Poczesnej. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.       

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


