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Protokół nr 3/2018
z połączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Poczesna
z dnia 12 grudnia 2018 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności
Porządek posiedzenia:
.
1.
2.
3.

1. Analiza i zaopiniowanie
projektu
budżetu gminy na 2019 rok.
Opracowanie
i zatwierdzenieprzygotowanego
planu pracy Komisji
na 2019rok.
2. Opracowanie
i zatwierdzenie
planu
pracy
Komisji
na 2019rok.
Omówienie
materiałów
na III Sesję
Rady
Gminy
Poczesna.
3.
Omówienie
materiałów
na
III
Sesję
Rady
Gminy
Poczesna.
Sprawy różne
4. Sprawy różne.

Ad. 1
Projekt budżetu gminy na rok 2019 omówiła Skarbnik gminy – Halina Paruzel Tkacz
Skarbnik gminy poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na
temat projektu budżetu gminy na 2019 rok.
Głos zabierali:
- Michał Markowski dopytał czy w budżecie na 2019 rok została uwzględniona budowa
przepustu na ul. Wierzbowej.
- Wójt gminy poinformował, że w budżecie została zaplanowana ogólna kwota na
modernizację dróg w ramach której, może być wykonane ww. zadanie.
Na tym dyskusję zakończono.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych- jednogłośnie 13
głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżety na 2019r.
Komisja Oświaty, Kultury , Sportu i Rekreacji w obecności 13 radnych- jednogłośnie 13
głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżety na 2019r.
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w obecności 12 radnych- jednogłośnie 12
głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżety na 2019r.
Ad .2
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wojciech Opiłka przedstawił
projekt planu pracy Komisji na 2019 rok.
Ujęto w nim następujące zagadnienia:
1. Analiza umorzeń podatków za rok 2018.
2. Analiza wydatkowanych środków z budżetu gminy na dodatki mieszkaniowe i pomoc
społeczną w roku 2018.
3. Ocena ściągalności podatków za 2018r.
4.Ocena wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za rok 2018r.
5.Analiza i ocena sprawozdania Zarządcy z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
za rok 2018.
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6.Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
7.Analiza projektu uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2020.
8.Współpraca komisji z Wójtem w zakresie planowania i opracowania budżetu gminy na
2020 rok.
9.Analiza przygotowanego projektu budżetu gminy na 2020 rok.
10.Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
11.Sprawy różne według potrzeb Rady Gminy.
12.Udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do Komisji.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury , Sportu i Rekreacji Halina Synakiewicz
przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2019 rok.
Ujęto w nim następujące zagadnienia:
1. Analiza i ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu
i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych w 2018 r.
2. Analiza i ocena projektów zajęć przygotowanych przez GCKIiR w Poczesnej.
3. Analiza i ocena działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018r.
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 r.
Analiza planu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2019.
4. Analiza i ocena działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji
i Rekreacji za rok 2018. i zatwierdzenie sprawozdania finansowego GCKIiR za rok 2018.
Analiza planu pracy GCKIiR na rok 2019.
Ocena działalności świetlic środowiskowych z terenu gminy Poczesna.
5. Analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Poczesna
6. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki oświatowe na rok
szkolny 2019/2020.
7. Analiza i ocena współpracy gminy Poczesna z innymi gminami i samorządami.
8. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2019/2020.
9. Analiza wydatkowania budżetu przydzielonego placówkom podległym Komisji .
10. Organizowanie wyjazdowych posiedzeń do placówek i instytucji podległych Komisji.
11. Uczestnictwo w spotkaniach i imprezach szkolnych, kulturalnych
i sportowych organizowanych przez instytucje podległe Komisji.
12. Udzielanie odpowiedzi na pisma spływające z placówek podległych Komisji.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Bożena Dobosz przedstawiła
projekt planu pracy Komisji na 2019 rok.
Ujęto w nim następujące zagadnienia:
1. Ocena realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza podziału środków
za 2018 r. na podstawie przedłożonego sprawozdania.
2. Informacja o realizacji na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku.
3. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
Spotkanie z przedstawicielem policji.
4. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
2018 r.
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5. Analiza funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Sobuczynie.
6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2020 r.
7. Ocena działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia na podstawie przedłożonego
sprawozdania za 2018 r. i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia za 2018 rok.
8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych.
Spotkanie z przedstawicielem straży pożarnej.
9. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego.
10. Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska na rok 2020.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt planu pracy komisji na 2019 rok.
Ad .3
Informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu zimowego
przedstawiła Kierownik GOPS- Elżbieta Różycka.
Uwag i wniosków nikt nie zgłosił.
Informacja została przez Komisję przyjęta do wiadomości.
Projekt uchwały z punktu 7 porządku obrad III Sesji Rady Gminy tj. zmieniający uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018-2029 przedstawiła
Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz.
Uwag i wniosków nikt nie zgłosił.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych- jednogłośnie
13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały z punktu 8 porządku obrad III Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz.
Uwag i wniosków nikt nie zgłosił.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych- jednogłośnie
13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
Projekt uchwały z punktu 9 porządku obrad III Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmiany
uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
budżetu gminy na 2018 rok.
Uwag i wniosków nikt nie zgłosił.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych- jednogłośnie
13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
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Projekt uchwały z punktu 12 porządku obrad III Sesji Rady Gminy tj. w sprawie planu pracy
Rady Gminy na 2019 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady – Iwona Choła.
Uwag i wniosków nikt nie zgłosił.
Komisje stałe w obecności 15 radnych - jednogłośnie 15 głosami „za” pozytywnie
zaopiniowały ww. projekt uchwały
Projekt uchwały z punktu 15 porządku obrad III Sesji Rady Gminy tj. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przedstawiła
Sekretarz gminy – Renata Smędzik.
Głos zabrali:
- Łukasz Szumera poprosił o omówienie pkt. dotyczącego propagowania
i współorganizowania imprez mających na celu promocję zdrowego stylu życia i racjonalnego
spędzenia wolnego czasu bez alkoholu- festyny, pikniki, konkursy, zawody sportowe.
-Sekretarz gminy szczegółowo omówiła ww. punkt.
Na tym dyskusje zakończono.
Komisje stałe w obecności 15 radnych - 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymuję się”
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały z punktu 16 porządku obrad III Sesji Rady Gminy tj. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Hucie Starej B oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie przedstawiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik.
Członkowie komisji stałych zaproponowali wysokość kwoty za pobyt dziecka w Gminnym
Żłobku w Hucie Starej B 320 zł, oraz wysokość maksymalnej dziennej opłaty za
wyżywienie 15 zł.
Komisje stałe w obecności 15 radnych- jednogłośnie 15 głosami „za” pozytywnie
zaopiniowały ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały z punktu 17 porządku obrad III Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zarządzenia
wyborów organów w jednostkach pomocniczych Gminy Poczesna przedstawił Wójt gminy –
Krzysztof Ujma.
Uwag i wniosków nikt nie zgłosił.
Komisje stałe w obecności 15 radnych- jednogłośnie 15 głosami „za” pozytywnie
zaopiniowały ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały z punktu 18 porządku obrad III Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmiany
uchwały Nr 325/XXXVII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
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ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych przedstawiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik.
Uwag i wniosków nikt nie zgłosił.
Komisje stałe w obecności 15 radnych- jednogłośnie 15 głosami „za” pozytywnie
zaopiniowały ww. projekt uchwały.
Ad.4
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił pisma, które
wpłynęły do Komisji tj.:
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz
z należnymi odsetkami powstałymi w opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny w
m. Dębowiec oraz wywóz nieczystości Pana J. B.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek,
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz
z należnymi odsetkami powstałymi w opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny w
m. Korwinów ul. Okólna 14 m.2 oraz wywóz nieczystości Pana I.P.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek,
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz
z należnymi odsetkami powstałymi w opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny w
m. Wrzosowa ul.Leśna 1 m.5 oraz wywóz nieczystości Pani H.R.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek,
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz
z należnymi odsetkami powstałymi w opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny w
m. Wrzosowa ul.Leśna 1 m.1 oraz wywóz nieczystości Pani M.R.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek,
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz
z należnymi odsetkami powstałymi w opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny w
m. Wrzosowa ul. Leśna 1 m.7 oraz wywóz nieczystości Pani J.S.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek,
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz
z należnymi odsetkami powstałymi w opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny w
m. Huta Stara B ul. Klubowa 1 m.20 oraz wywóz nieczystości Pani M.K.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek,
- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz
z należnymi odsetkami powstałymi w opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny w
m. Wrzosowa ul. Leśna 1 m.6 oraz wywóz nieczystości Pana J.C.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek,
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- wniosek od Wójta gminy Poczesna w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz
z należnymi odsetkami powstałymi w opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny w
m. Huta Stara B ul. Mała 1 m.8 oraz wywóz nieczystości Pana M.H. – który zmarł
17 listopada 2018r.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek.

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Wojciech Opiłka
Protokół sporządziła:

Przewodnicząca
Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Rekreacji

Wioletta Przybylska
Halina Synakiewicz
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Bożena Dobosz

