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Protokół nr  37/2014 
z  łączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
Rady Gminy Poczesna z dnia 28 kwietnia 2014 roku 

 
Obecni wg załączonej listy obecności.  
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Informacja Wójta o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach zewnętrznych  

w  2013 roku oraz planowanych wnioskach na 2014 rok. 
2. Omówienie materiałów na XXXIV Sesję Rady Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne. 

 
 

Ad. 1 
Informację o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach zewnętrznych  

w  2013 roku oraz planowanych wnioskach na 2014 rok przedstawił Zastępca Wójta, 

Andrzej Lech. 

Głos zabierali: 

- Teresa Parkitna zapytała w jakiej kolejności będzie wykonywana kanalizacja Bargły   

– Michałów. 

- Zastępca Wójta odpowiedział, że w pierwszej kolejności prace prowadzone będą na 

bocznych ulicach gminnych. 

- Elżbieta Rakowska zapytała na jakim etapie są prace związane  

z zagospodarowaniem centrum Wrzosowej. 

- Zastępca Wójta  odpowiedział, że na to zadanie, złożony został wniosek  do 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na konieczność budowy chodnika przy  

ul. Długiej we Wrzosowej.  

- Zastępca Wójta odpowiedział, że prace związane z tym zadaniem są w trakcie  

realizacji. 

- Lidia Kaźmierczak zapytała kiedy planowana jest budowa kanalizacji w Nowej Wsi. 

- Zastępca Wójta odpowiedział, że budowa kanalizacji Nowa Wieś, Słowik, Korwinów 

jest w planach inwestycyjnych na lata  2015-2018. 

- Krystyna Wichniarek zapytała kiedy będzie przeprowadzony remont ul. Górnej. 

- Zastępca Wójta odpowiedział, że ul. Górna zgłoszona została do finansowania ze 

środków powodziowych. Wniosek został  oceniony pozytywnie i czekamy na 

promesę. Do tego czasu nawierzchnia zostanie naprawiona doraźnie. 

- Tadeusz Bajdor zapytał, kiedy będą montowane wiaty przystankowe. 

- Zastępca Wójta odpowiedział, że zadanie jest w trakcie realizacji. 

- Grzegorz Sikora zwrócił uwagę, że w nazwie zadania wpisana jest tylko budowa 

kanalizacji w Nieradzie, a co z budową chodnika przy DW 904.  

- Zastępca Wójta wyjaśnił, że chodniki są zaprojektowane i podjęto działania, by nie 

były one finansowane z budżetu gminy. 

- Eulalia Błaszak zapytała kiedy będzie budowany chodnik przy DW w Kolonii Borek. 
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- Zastępca Wójta odpowiedział, że zadanie to  jest ujęte w planach Urzędu 

Wojewódzkiego. 

- Iwona Choła  poinformowała, o zastrzeżeniach do wykonania ul. Równoległej np. 

obniżenie się mostków oraz zapytała czy zostanie utwardzona ul. Zielona. 

- Zastępca Wójta wyjaśnił, że uwagi zostaną usunięte w ramach zabezpieczonych 

środków pogwarancyjnych, a  ul. Zielona zostanie  utwardzona w miarę posiadanych 

możliwości. 

- Grzegorz Sikora zapytał czy rozpoczęte są prace związane z naprawą przełomów 

zimowych. 

- Zastępca Wójta odpowiedział, że masa została zakupiona  i zadanie jest własnymi 

siłami realizowane. 

- Ewa Synoradzka zwróciła uwagę na zły stan drogi pomiędzy Sobuczyną, a Nieradą 
oraz poprosiła o interwencję w tej sprawie. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 

Ad. 2 

Punkt  9 porządku XXXIV sesji tj. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
przedstawiła Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk.  
Głos zabierali: 

- Adam Morzyk zapytał czy wzrosła wartość tego zadania i czy był już brany na nie 

kredyt. 

- Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk odpowiedziała, że  wartość tego zadania nie 
wzrosła, natomiast  wcześniej była brana pożyczka, a nie kredyt.  
 
Przewodnicząca Komisji  poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
Za    głosowało        10 członków 
Przeciw             0 członków 
Wstrzymało się            0 członków 
 

Punkty 10 i 11 porządku XXXIV sesji tj. projekt  uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2014 rok oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014-2029 omówiła 

Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Przewodnicząca Komisji  poddała pod głosowanie ww. projekty uchwał. 
 
Za    głosowało        10 członków 
Przeciw             0 członków 
Wstrzymało się            0 członków 
 

Punkt  14 porządku XXXIV sesji tj. projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
omówił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 
 
Komisja złożyła wniosek o zdjęcie z porządku sesji ww. uchwały.  
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Ad. 3 
W tym punkcie głos zabierali: 

- Adam Morzyk zwrócił uwagę na konieczność udrożnienia rowu poprzecznego do  

ul. Spacerowej,  przy torach w stronę Częstochowy. 

- Eulalia Błaszak poinformowała o potrzebie wyczyszczenia rowów w Kolonii Borek 

oraz w Zawodziu na ul. Brzozowej. 

- Marian Kołodziej poprosił o wyczyszczenie rowu na ul. Fabrycznej przy elektrowni. 

- Jolanta Knysak poprosiła o interwencję w sprawie podmywania ul. Jaśminowej  

na skutek wykopania głębokiego rowu przez jednego z właścicieli posesji. 

- Stanisław Minkina  poprosił o dopisanie ul. Pustej do wykazu dróg do remontu. 

- Teresa Parkitna poprosiła o interwencję w sprawie niezasypanej rury od przepustu 

retencyjnego przy posesji nr 120 i 118 w Nieradzie, a także o naprawę nawierzchni  

ul. Górskiej, Gajowej, Olchowej, Prostopadłej i Leszczynowej. 

- Iwona Choła zgłosiła potrzebę naprawy nawierzchni ul. Jaworowej, Krętej, Zaniwie, 

Życzliwej i Modrej. 

-Krystyna Wichniarek powiedziała, że konieczne jest wykonanie odpływu od 

przepustu przy szkole. 

- Tadeusz Bajdor zapytał czy jest robiony projekt na ul. Tkacką. 

- Zastępca Wójta odpowiedział, że jest w trakcie przygotowania. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.       

 
 
Przewodnicząca                                                                     
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego                                                                                            
 

          Teresa Parkitna                                                                                                   
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 
 
 


