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Protokół nr 7/2015 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 25 marca 2015 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Analiza wydatkowanych środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe 
    i pomoc społeczną w roku 2014. 
2. Ocena ściągalności podatków za 2014 rok. 
3. Omówienie materiałów na VII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
4. Sprawy różne. 
 
Ad. 1 
Wydatkowanie środków z budżetu gminy na pomoc społeczną w roku 2014 
przedstawiła Kierownik, Elżbieta Różycka. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Wydatkowanie środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe w 2014 roku 
przedstawił Skarbnik gminy Piotr Dobosz. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 2 
Ściągalności podatków za 2014 rok przedstawił Skarbnik gminy Piotr Dobosz. 
 
Głos zabierali: 
- Rafał Dobosz zapytał dlaczego na decyzjach w sprawie wymiaru podatku, przy 
wspólnocie małżeńskiej,  wpisany jest tylko jeden z  małżonków. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił, że nakazy adresowane są zgodnie z informacją przysłaną 
przez Wydział Ksiąg Wieczystych. Jeżeli jest jakaś zmiana to należy ją zgłosić 
poprzez złożenie deklaracji.    
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 3 
Punkty od 20 do 24 z porządku VII Sesji Rady Gminy dotyczące ustawy o utrzymaniu 
czystości na terenie gminy przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała czy wiadomo ile domostw nie korzysta z segregacji. 
- Wójt gminy odpowiedział, że niewiele, ale trwa weryfikacja. 
- Piotr Brzozowski zapytał czy nadal aktualna jest chęć zakupu dodatkowych 
pojemników na popiół. 
- Wójt gminy odpowiedział, że na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że koszt 
zakupu może okazać się niekorzystny dla gminy. 
Na tym dyskusję zakończono. 
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Punkt 12 porządku obrad VII Sesji Rady Gminy tj.: Projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2015 rok przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Punkt 13 porządku obrad VII Sesji Rady Gminy tj.: Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna 
na lata 2015-2030 przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 
 
Punkt 14 porządku obrad VII Sesji Rady Gminy tj.: Projekt uchwały w sprawie: 
poboru podatków w drodze inkasa przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
Wójt gminy wyjaśnił, że 14 sołtysów będzie inkasentami natomiast 2 sołtysów 
wyznaczyło na inkasentów swoich współmałżonków.  
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 4 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Ewa Synoradzka poinformowała, że droga od Brzezin w kierunku Nierady jest  
w złym stanie, poprosiła o interwencję. 
- Rafał Dobosz  zapytał kiedy będzie sprzątanie dróg po zimie. 
- Wójt gminy odpowiedział,  że sprzątanie dróg po zimie zawarte jest w przetargu 
 i w najbliższym czasie  zostaną posprzątane. 
- Iwona Choła poprosiła, aby informować kilka dni wcześniej sołtysa i radnych 
 o planowanym skierowaniu do danego sołectwa pracowników interwencyjnych.   
- Wójt gminy odpowiedział, że poinformuje o tej prośbie osobę sprawującą nadzór 
nad tymi pracownikami.  
- Grzegorz Sikora  przedstawił pisma od Wójta gminy Poczesna tj.: 

1. Odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

2. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez Pana Zbigniewa Bęś  
o umorzenia zaległości w kwocie 2 704,54 zł wraz z odsetkami. 

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

3. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez PPHU „JUL-POL” 
 o umorzenie zaległości w kwocie 12 792,35 zł powstałych na mieszkaniu  
w bloku przy ul. Cementowej 5/24. 

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

4. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez PPHU „JUL-POL” 
 o umorzenie zaległości w kwocie 3 454,95 zł powstałych na mieszkaniu  
w bloku przy ul. Cementowej 5/11. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
                                       „za”                       głosowało           9 radnych 
                                      „ przeciw”                                         0 radnych                          
                                      „wstrzymało się”                               0 radnych 
 

5. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez Pana Marka Prudzic  
w sprawie umorzenia zaległości w kwocie 705, 69 zł wraz z odsetkami. 

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

6. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez PPHU „JUL-POL” 
 o umorzenie zaległości w kwocie 10 463,20 zł powstałych na mieszkaniu  
w Hucie Starej B ul. Mickiewicza 5/17. 

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

7. W sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez Pana Mikołaja 
Orłowskiego w sprawie umorzenia opłaty za m-ąc sierpień. 
 

W ww. sprawie Komisja wypracowała następujące stanowisko: Wniosek Pana 

Mikołaja Orłowskiego o umorzenie zaległości zostaje nierozpatrzony z uwagi na 

brak kompetencji Komisji. 

 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Grzegorz Sikora  
     
 Magdalena Caban 
 
                   


