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Protokół nr 24/2020
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 15 września 2020 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności
Porządek posiedzenia:
.

1. Ocena realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
2. Ocena przygotowania
placówek
oświatowych
1. Opracowanie
i zatwierdzenie
planu pracy
Komisji do
na rozpoczęcia
2019rok. nowego roku szkolnego
2020/2021.
2. Omówienie
materiałów na III Sesję Rady Gminy Poczesna.
3.
Omówienie
3. Sprawy różne materiałów na XX Sesję Rady Gminy Poczesna.
4. Sprawy różne.
Ad. 1
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. przedstawiła Skarbnik gminy Halina Paruzel – Tkacz.
Uwag nie zgłoszono
Sprawozdanie zostało przez Komisje stałe przyjęte do wiadomości.
Ad. 2
Informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2020/2021 przedstawiła p.o. Kierownik SAPO – Anna Ujma.
Głos zabrali
-Przewodnicząca Rady- Iwona Choła zapytała o bezpieczeństwo: czy wszystkie przeglądy
techniczne i atesty są aktualne na terenie placówek oświatowych.
-p.o Kierownik SAPO – Anna Ujma poinformowała, że wszystkie placówki oświatowe z
terenu gminy Poczesna złożyły informacje o gotowości placówek do rozpoczęcia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od 1 września 2020.
Przeprowadzone zostały kontrole terenów i obiektów należące do szkół i przedszkoli pod
kątem bezpiecznych i higienicznych warunków.
Uwag nie zgłoszono
Informacja została przez Komisje stałe przyjęta do wiadomości.
Ad. 3
Projekt uchwały z punktu 9 porządku obrad XX Sesji Rady Gminy tj.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu przedstawiła
Skarbnik gminy - Halina Paruzel – Tkacz.
Uwag nie zgłoszono
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych – jednogłośnie
12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
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Projekt uchwały z punktu 10 porządku obrad XX Sesji Rady Gminy tj.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2020-2029 przedstawiła Skarbnik gminy – Halina Paruzel Tkacz.
Uwag nie zgłoszono
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych – jednogłośnie
12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
Projekt uchwały z punktu 11 porządku obrad XX Sesji Rady Gminy tj.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok przedstawiła Skarbnik gminy Halina Paruzel – Tkacz.
Uwag nie zgłoszono
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 radnych – jednogłośnie
12 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Projekt uchwały z punktu 12 porządku obrad XX Sesji Rady Gminy tj.
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy – Iwona Choła.
Uwag nie zgłoszono
Ad.4
Wójt gminy poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad XX Sesji Rady Gminy
Poczesna projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola w Poczesnej poprzez
utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
Uwag nie zgłoszono.
Podczas wystąpienia Wójt gminy poinformował o pismach:
- od Motocrossowego Klubu Sportowego TRYB w sprawie wydzierżawienia działek na
terenie byłego poligonu w m. Nierada,
- od radnego M. Markowskiego w sprawie niekontrolowanych szlaków poruszania się
guadów po terenach prywatnych na terenie gminy Poczesna.
Ponadto, Wójt przekazał informację z otwarcia ofert przetargu na:” Świadczenie usługi
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli
nieruchomości powstałych na terenie Gminy Poczesna”,
Wójt poinformował także o konieczności podjęcia uchwał dotyczących gospodarki odpadami
oraz poruszył temat dotyczący stawek podatku od nieruchomości i od środków
transportowych na 2021 rok.
Wójt przekazał informację dotyczącą nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Gminy Poczesna położonej w m. Wrzosowa ul. Długa oraz poinformował że, CzPK w
Sobuczynie zamierza przystąpić do realizacji pozwolenia na budowę – II etap kwatery
składowej nr 2.

3
- Przewodnicząca Rady – Iwona Choła zapoznała z wnioskiem w sprawie utworzenia Budżetu
Obywatelskiego w gminie Poczesna.
W wyniku głosowania członkowie komisji stałych nie wyrazili zgody na utworzenie w gminie
Poczesna Budżetu Obywatelskiego.

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

