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Protokół nr  36/2014 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy Poczesna z dnia 21 marca 2014 roku 
 
Obecni wg załączonej listy obecności.  
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Omówienie materiałów na XXXIII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
2. Analiza umorzeń podatków za rok 2013. 
3. Ocena ściągalności podatków za rok 2013. 
4. Sprawy różne. 
 

Ad. 1 
Punkty 12 i 13 porządku XXXIII 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 16 porządku XXXIII sesji tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 
przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego,  Agata Adamus.  
 
Kierownik poinformowała o nowym projekcie uchwały, w związku ze zmianą ustawy  
o funduszu sołeckiej. Zmiany min. umożliwiają dokonanie w ciągu roku 
kalendarzowego zmian zgłoszonych do realizacji  zadań, a także sołectwa mogą 
wspólnie realizować jedno przedsięwzięcie.  Procedura jednak musi być zachowana 
tzn. każde sołectwo składa osobny wniosek wraz z załącznikami. 
 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zapytał czy ta uchwała będzie obowiązywała kilka lat. 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego,  Agata Adamus odpowiedziała, że 
tak, a jeżeli Rada nie będzie wyrażała zgody na wyodrębnienie środków na  fundusz 
sołecki, to wówczas podejmie stosowną uchwałę. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Punkt 18 porządku XXXIII sesji tj. projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

przedstawił Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 

Wójt gminy wyjaśnił, że przedmiotowa działka stanowi poszerzenie ul. Hutniczej we 

Wrzosowej.  

Głosu nikt nie zabrał. 
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Ad. 2 
Umorzenia podatków za rok 2013 przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo-
Podatkowego – Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek zwróciła uwagę na powtarzanie się nazwisk w stosunku do 
roku poprzedniego. 
 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego,  Agata Adamus wyjaśniła, że 
sytuacja finansowa  wielu osób nie uległa zmianie. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 3 
Ściągalności podatków za rok 2013 przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo-
Podatkowego – Agata Adamus. 
 
Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek zapytała, do ilu lat dochodzi się należności. 
 
- Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego,  Agata Adamus odpowiedziała, że 
jeżeli egzekucja jest bezskuteczna to po 5 latach  następuje umorzenie 
postępowania czyli przedawnienie. 
 
- Wójt gminy  wyjaśnił, że łatwo nie rezygnujemy z pieniędzy z podatku, rozmawiamy 
z osobami zalegającymi, rozkładamy zaległości na raty po to, by pomóc 
mieszkańcom, a jednocześnie odzyskać należne pieniądze. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca przedstawiła pisma, które wpłynęły do Komisji tj.: 
 
1. Od Wójta gminy Poczesna w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez 
Pana Krzysztofa Respondek  dotyczącego umorzenia zaległości.  
 
Członkowie Komisji poprosili o dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje w ww. 
sprawie. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.       

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


