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Protokół nr 8/2015 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 22 kwietnia 2015 roku. 
 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Analiza wykorzystania środków finansowych na promocję lokalnej gospodarki,  

jej wyrobów i usług. 
2. Omówienie materiałów na VIII Sesję Rady Gminy Poczesna. 
3. Sprawy różne. 
 
Ad. 1 
Wydatkowanie środków z budżetu gminy na promocję lokalnej gospodarki,  
jej wyrobów i usług przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez członków Komisji przyjęta. 
 
Ad. 2 
Projekty uchwał z punktu 10 i 11 porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy tj. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa IV 
obejmująca zasadniczą część sołectw: Huta Stara A, Huta Stara B oraz fragment 
sołectw Wrzosowa i Brzeziny Kolonia oraz w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – strefa VIII obejmująca zasadniczą część 
sołectwa Poczesna omówił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie  zabrał. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Ad. 3 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Przewodniczący Komisji, Grzegorz Sikora przedstawił pisma, które wpłynęły do 
Komisji tj.  
- pismo Wojewody Śląskiego w sprawie pomocy dla repatriantów.  
    
Komisja negatywnie zaopiniowała ww.  pismo. 
 
 - pismo sołtysów gminy Poczesna w sprawie podwyższenia diety sołeckiej.     
    
Decyzją członków Komisji pismo w sprawie podwyżek dla sołtysów zostanie 
rozważone w terminie  późniejszym. 
 
- pismo Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej z prośbą o dofinansowanie 
zakupu oznakowane pojazdu, w wysokości 15 000,00 zł.  
 
Komisja wyraża zgodę na przekazanie środków dla Komisariatu Policji  
w Poczesnej na zakup samochodu w wysokości 15 000,00 zł 
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- pismo OSP Kusięta z prośbą o pomoc. 
 
Decyzją członków Komisji pismo w sprawie OSP Kusięta  zostanie rozważone na 
kolejnym posiedzeniu Komisji. 
 
- pismo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
dotyczące wsparcia finansowego. 
 
Decyzją członków Komisji pismo w sprawie KM PSP Częstochowa zostanie 
rozważone na kolejnym posiedzeniu Komisji. 
 
- pismo Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Poczesnej dotyczące 
zwiększenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych 
i szkoleniach. 
 
Członkowie Komisji wypracowali wniosek, aby rozważyć podwyżkę ekwiwalentu za 
wyjazdy dla członków OSP przy jednoczesnym zmniejszeniu ekwiwalentu za 
szkolenia i zachowaniu przybliżonej kwoty wydatków na ten cel z 2014 roku. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
                                                                                            Przewodniczący   
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
 Protokół sporządziła:                                                        Grzegorz Sikora  
     
 Magdalena Caban 
 
                   


