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

oraz Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy  Poczesna  
 z dnia 15 czerwca 2015 roku. 

 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

1. Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2014 rok. 
2. Analiza i ocena sprawozdania Zarządcy z gospodarowania  mieszkaniowym 

zasobem Gminy za 2014 rok. 
3. Omówienie materiałów na X Sesję Rady Gminy Poczesna. 
4. Sprawy różne. 

 
Ad. 1 
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2014 roku przedstawił Skarbnik Gminy – Piotr 
Dobosz, natomiast  sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku – 
Wójt gminy. 
W trakcie omawiania Skarbnik  przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu i zadań 
inwestycyjnych za 2014 rok. 
Głos zabierali: 
- Rafał Dobosz zwrócił uwagę na przekroczony budżet dla oświaty o 14%, zapytał 
 z czego było pokryte to przekroczenie. 
- Piotr Dobosz, Skarbnik gminy wyjaśnił, że przekroczenie to dotyczy przychodów, 
 a nie wydatków. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. sprawozdanie. 
 
                            „za”                           głosowało         12 członków 
                            „przeciw”                                              0 członków 
                            „wstrzymało się”                                  1 członek 
 
Sprawozdanie zostało przez członków komisji przyjęte. 
 
Ad. 2 
Sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami gminnymi przedstawił 
Kierownik PPHU „JUL – POL” Krzysztof Kogut. 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała jakie działania podejmowane są w przypadku zaległości za 
śmieci i garaże, czy nieściągalność jest duża. 
 
- Krzysztof Kogut odpowiedział, że windykacja prowadzona jest na bieżąco, są także 
kierowane pozwy do sądu. 
 
- Rafał Dobosz zapytał czy jest możliwość odpracowania zaległości. 
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- Krzysztof Kogut odpowiedział, że gmina chcąc pomóc osobom w trudnej sytuacji 
dała możliwość odpracowania  zaległości. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 3 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok  
z punktu 14  porządku obrad X Sesji Rady Gminy omówił Wójt gminy, Krzysztof 
Ujma. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok z punktu 15  
porządku obrad X Sesji Rady Gminy omówił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 – 2030  z punktu 16  porządku obrad X 
Sesji Rady Gminy omówił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z punktu 17  porządku obrad X Sesji Rady Gminy omówił Wójt gminy, 
Krzysztof Ujma. 
Wójt wyjaśnił, że  zaproponowana stawka, wynika z kalkulacji po rozstrzygnięciu 
przetargu oraz uwzględnieniu kosztów związanych z obsługą tego systemu.  
 
Głos zabierali: 
- Zastępca Wójta poinformował, że do odpadów segregowanych dodatkowo będzie 
dostarczony mieszkańcom pojemnik na popiół. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 
Poczesna z punktu 18  porządku obrad X Sesji Rady Gminy omówił Wójt gminy, 
Krzysztof Ujma. 
Wójt poinformował,  że jest to teren przyległy do planowanej autostrady i wydobycie 
piasku na tym terenie ograniczy mieszkańcom uciążliwości związane z budową 
autostrady. Wójt podkreślił, że miejscowy samorząd  wyraził zgodę na sprzedaż 
nieruchomości.  Podczas rozmów ustalono także, że przetarg odbędzie się w formie 
licytacji.  
 
Głos zabierali: 
- Teresa Chałupka zapytała jak zostanie rozwiązany problem dołu, który pozostanie 
po wydobyciu. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że właściciel będzie musiał zrekultywować teren zgodnie 
z  zapisami w umowie. 
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- Grzegorz Sikora odczytał protokół ze spotkania Rady Sołeckiej w Nieradzie w tej 
sprawie i podkreślił, że jest zgoda na sprzedaż tego terenu, ale pod warunkiem, że 
pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę chodnika wzdłuż DW 904 
oraz budowę Ośrodka Zdrowia w Nieradzie. Radny zasugerował także podniesienie 
ceny wywoławczej do 3 000 000 ,00 zł. 
 
- Lidia Kaźmierczak zapytała jak wygląda sytuacja z finansowaniem chodnika przy 
DW 904. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił,  że koszty powinien ponosić Zarząd Dróg Wojewódzkich 
jednak by przyspieszyć inwestycję gminą partycypuje w kosztach. 
 
- Marian Kołodziej powiedział, że skoro Rada Sołecka wyraziła zgodę na sprzedaż to 
Rada Gminy  nie powinna się sprzeciwiać. Jednak część tych środków powinna być 
przekazana dla Nierady. 
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad.4 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Przewodniczący Komisji, Grzegorz Sikora przedstawił pisma, które wpłynęły do 
Komisji tj.  
- pismo od Zdzisława Churasa w sprawie funduszu sołeckiego. 
 
Pismo zostanie przekazane Wójtowi gminy zgodnie z kompetencją. 
 
- pismo OSP Kusięta z prośbą o pomoc. 
 
- pismo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
dotyczące wsparcia finansowego. 
 
Decyzją członków Komisji ww. pisma zostaną rozpatrzone w II półroczu 2015 roku. 
 
Na tym dyskusję zakończono.  
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                                                                                                                                                  
                                                                    Przewodnicząca 
                                                                    Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 
 
                                                                    Ewa Synoradzka                                           
                      

 

                                                                          Przewodniczący  
                                                                   Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
 
                                                                   Grzegorz Sikora                                      
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban                                 :                               


