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Protokół nr 18/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w połączeniu
z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz
Komisją Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy Poczesna
z dnia 17 czerwca 2020 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności
Porządek posiedzenia:
.

1. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych.
2. Analiza i ocena
działalności
Gminy
wKomisji
zakresiena
upowszechniania
sportu
1. Opracowanie
i zatwierdzenie
planu
pracy
2019rok.
i kulturymateriałów
fizycznej oraz
wykorzystania
obiektów
sportowych w 2019 roku.
2. Omówienie
na III
Sesję Rady Gminy
Poczesna.
3.
Analiza
i
ocena
sprawozdania
z
zarządzania
gminnym
zasobem mieszkaniowym.
3. Sprawy różne
4. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki oświatowe
na rok szkolny 2020/2021.
5. Omówienie materiałów na XVIII Sesję Rady Gminy Poczesna.
6. Sprawy różne.

Ad. 1
Analizę stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy
przedstawił Komendant Gminny ZOSP -Marian Kołodziej oraz specjalista do spraw OSP
Zbigniew Strugacz.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja została przez komisje przyjęta do wiadomości.
Ad. 2
Informację dotycząca oceny stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów
sportowych na terenie gminy omówili główny specjalistę ds. sportu w gminie Poczesna –
Paweł Wiśniewski oraz przedstawiciele klubów sportowych:
- Klubu Sportowego „OLIMPIA” - Tomasz Zasępa,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior” - Jarosław Ociepa,
- Parafialnego Klubu Sportowego „VICTORIA” - Damian Krzyczman,
- Gminnego Klubu Sportowego „GROM” - Patryk Kozłowski.
Głos zabrali
- Przedstawiciel Gminnego Klubu Sportowego „GROM” - Patryk Kozłowski poinformował
o aktualnej sytuacji klubu.
- Wójt Gminy zaproponował spotkanie przedstawicieli klubu oraz osób zainteresowanych
w celu omówienia i rozwiązania poruszanych zagadnień.
Informacja została przez komisje przyjęta do wiadomości.
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Ad.3
Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym przedstawił
Zastępca Wójta – Andrzej Lech.
Uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie zostało przez Komisję przyjęte do wiadomości.

Ad.4
Arkusze organizacyjne opracowane przez placówki oświatowe na rok szkolny 2020/2021
przedstawiła p.o Kierownik SAPO- Anna Ujma.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja została przez komisje przyjęta do wiadomości.
Ad. 5
Punkt 10 porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy tj. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy
Poczesna przedstawił Wójt gminy – Krzysztof Ujma
Uwag nie zgłoszono.
Informacja została przez komisje przyjęta do wiadomości.
Punktu 12 porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy tj. rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym przedstawiła
Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja została przez komisje przyjęta do wiadomości.
Punktu 13 porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy tj. odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna
przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz.
Uwag nie zgłoszono
Informacja została przez komisje przyjęta do wiadomości
Projekt uchwały z punktu 15 porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2019 rok przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz.
Uwag nie zgłoszono
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Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 radnych- 11 głosami „za”,
2 głosami „ wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały z punktu 17 porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej przedstawiła
Skarbnik gminy –Halina Paruzel – Tkacz.
Uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały z punktu 18 porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej przedstawiła
Kierownik GOPS –Elżbieta Różycka
Uwag nie zgłoszono
Projekt uchwały z punktu 19 porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy tj. w sprawie przyjęcia
oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna za rok 2019
przedstawiła Kierownik GOPS –Elżbieta Różycka.
Uwag nie zgłoszono
Ad. 6
W tym punkcie głos zabrali
- Przewodnicząca Rady – Iwona Choła poinformowała o pismach, które wpłynęło do biura
Rady,
- Radny Wojciech Opiłka w sprawie toru motokrosowego, koszenia trawy koło świetlicy w
Mazurach, oraz wiaty przystankowej w m. Młynek,
-Radny Mateusz Kołodziej w sprawie zamontowania spowalniaczy i znaków na
ul. Cmentarnej.

Ponadto w tym punkcie radni zgłosili konieczność dokonania drobnych prac porządkowych
w poszczególnych miejscowościach.
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

