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Protokół nr  4/2015 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 27 stycznia 2015 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Omówienie materiałów na IV Sesję Rady Gminy Poczesna. 
2. Sprawy różne. 
 
Ad. 1 
Punkt 7 porządku obrad tj.: projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia 
Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna omówił Zastępca Wójta, 
Andrzej Lech.  
Zastępca Wójta podkreślił,  że uchwalenie planu pozwoli uporządkować wiele rzeczy, 
jest dużą szansą i ułatwieniem dla mieszkańców. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Punkt 12 porządku obrad tj.: projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Rady Gminy Poczesna dotyczącej  utworzenia obwodów głosowania 
omówiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Punkt 13 porządku obrad tj.: projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych na częściowe dofinasowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do 
gminnej sieci kanalizacyjnej omówił Zastępca Wójta, Andrzej Lech.  
 
Zastępca podkreślił, że mieszkańcom, przy posesjach których kanalizacja istnieje już 
od wielu lat trudniej jest się do niej podłączyć. Wynika to z innych zasad budowy tej 
kanalizacji, obecnie gmina  płaci za budowę kanalizacji do studzienki poprzednio 
tylko do granicy posesji.  Gmina chce pomóc  poprzez dotację tym osobom, które 
chcą się podłączyć.. 
 
Głos zabierali: 
- Wojciech Opiłka zapytał czy jest robiony dalszy projekt na ul. Świerkową, gdyż 
obecny projekt obejmuje tylko połowę ulicy. 
- Zastępca Wójta wyjaśnił, że teraz nie, ponieważ kanalizacja budowana jest zgodnie 
z projektem. W przyszłości planowane jest rozbudowanie tej sieci. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Punkt 14 porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego omówił 
Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 
 
Podczas omawiania Skarbnik  podkreślił, że nie jest to nowy kredyt lecz ten, który 
został zaplanowany w budżecie na 2015 rok. 
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Głos zabierali: 
- Rafał Dobosz zapytał czy ta kwota została ujęta w deficycie na 31 grudnia 2015 
roku. 
- Skarbnik gminy – tak. 
- Rafał Dobosz zapytał czy gmina mieści się w progach zadłużenia i jaki jest % 
zadłużenia. 
- Skarbnik gminy wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma już % zadłużenia lecz są 
wskaźniki indywidualne, które ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej   
w załączniku 6. Gdybyśmy przekroczyli te wskaźniki to projekt budżetu 
zakwestionowałaby Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
 
Punkt 15 porządku obrad tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy omówiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 
  
Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora zaproponował, żeby wynagrodzenie Wójta gminy pozostało na 
poziomie poprzedniej kadencji.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Komisja 8 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się przegłosowała wynagrodzenie 
Wójta gminy na poziomie poprzedniej kadencji. 
 
Skarbnik gminy poinformował, że na sesji Wójt gminy wystąpi z wnioskiem  
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie budżetu gminy na rok 2015 oraz omówił ten projekt uchwały. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
 
Zastępca Wójta poinformował, że na sesji Wójt gminy wystąpi z wnioskiem  
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 
projektu planu aglomeracji Poczesna oraz omówił ww. projekt uchwały. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 2 
 
Komisja po przeprowadzeniu wizji lokalnej proponuje sprzedaż działki nr 133/27 
w całości, ale po wcześniejszym wyrażeniu opinii, w tym temacie, odpowiedniej Rady 
Sołeckiej. 
 
 
Przewodniczący Komisji, Grzegorz Sikora przedstawił pisma od Wójta gminy 
Poczesna tj.: 

1. Odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji w dniu 29 grudnia 2014 roku. 
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2. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez Panią Żanetę Witczyk 
o rozłożenie na raty zaległości za najem lokalu w wysokości  
1 452,32 zł + odsetki. 
 
Komisja zaproponowała rozłożenie zaległości na 15 rat. 
                           „za”                       głosowało           9 radnych 

                                      „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                      „wstrzymało się”                               0 radnych 
 
 

3. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez Panią Jadwigę Szyda  
o umorzenie odsetek od zaległości w wysokości 1 010,67 zł.  

 
            Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
                                       „za”                       głosowało           9 radnych 
                                      „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                      „wstrzymało się”                               0 radnych 
 

4. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez Pana Rafała Balę  
o rozłożenie na raty zaległości powstałych w opłatach czynszu w wysokości 
2 911,29 zł + odsetki. 
 
Komisja zaproponowała rozłożenie zaległości na 24 raty. 
 
                                       „za”                       głosowało           9 radnych 
                                      „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                      „wstrzymało się”                               0 radnych 
 

 
5. W sprawie  zaopiniowania wniosków o umorzenie zaległości złożonych przez 

następujące osoby: 
- Zbigniew Bęś, 
- Zofia Glajzner, 
- Sylwia Glajzner - Chudzik, 
- Marek Prudzic, 
- Paweł Wesołek, 
- Mikołaj Orłowski. 

 
Komisja wystąpiła z wnioskiem, aby zaprosić Pana Krzysztofa Koguta na godz. 1100  
dnia  29.01.2015 roku w celu uszczegółowienia  informacji na temat złożonych 
wniosków o umorzenie.  
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Grzegorz Sikora  
     
 Magdalena Caban                       


