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P r o t o k ó ł  Nr XIII/2015 
 

ze  zwyczajnej   Sesji  Rady  Gminy  P o c z e s n a 

w dniu 28 października 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczesna, dnia  2015-10-28 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XIII/2015 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  P o c z e s n a 

w dniu  28 października 2015 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 83/XIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na  

2015 rok. 

2. Uchwała Nr 84/XIII/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

3. Uchwała Nr 85/XIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

4. Uchwała Nr 86/XIII/15 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poczesna. 

5. Uchwała Nr 87/XIII/15 w sprawie nabycia nieruchomości. 

6. Uchwała Nr 88/XIII/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 

7. Uchwała Nr 89/XIII/15 w sprawie odpowiedzi na wezwanie ISD Huta Częstochowa 

do usunięcia naruszenia prawa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół  Nr XIII/2015 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 28 października 2015 roku 

                                              w godzinach od 1300 do 1530. 
 
Radnych obecnych w/g listy obecności               15 
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2.  Przyjęcie porządku obrad.  

3.  Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy. 

4.  Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między 

      sesjami. 

5.  Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6.  Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 

7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poczesna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2016-2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie ISD Huta Częstochowa do 
usunięcia naruszenia prawa. 

14. Omówienie funkcjonowania komunikacji na terenie gminy Poczesna – wybór 
wariantu rozwiązania. 

15. Wnioski i zapytania radnych.   

16. Wolne wnioski i informacje.  

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

18. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Sekretarza gminy, Radnych gminy, Sołtysów, zaproszonych 
gości  i przybyłych mieszkańców gminy stwierdziła, że obecni na sali radni w/g listy 
obecności stanowią quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały Rada Gminy Poczesna. 
Ad. 2 
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad 
sesji i zapytała, czy mają uwagi lub chcą zabrać głos. 

Głos zabierali: 
- Wójt gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku sesji, jako punktu 11, 
projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
Wójt gminy podkreślił, że przedmiotowa nieruchomość zostanie przejęta nieodpłatnie od 
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu w celu realizacji inwestycji  
o znaczeniu lokalnym. Podjęcie tej uchwały przyspieszy procedurę i podpisanie aktu 
notarialnego. 
Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie wniosku Wójta gminy. 
 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
 
Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XIII zwyczajnej Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XII Sesji był wyłożony do wglądu 
w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XII Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  

Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie między 
sesjami.  
Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady - Lidię Kaźmierczak została przyjęta 
przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 5 
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  
Podczas wystąpienia Wójt gminy w sprawie firmy Fajkier poinformował, że  w Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie toczy się postępowanie upadłościowe przeciwko firmie 
Fajkier. Z wypowiedzi nadzorcy sądowego  Marii Kosiarz – Szewczykowskiej wynika, że 
firma Fajkier w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie zostały 
sporządzone listy wierzytelności, które oczekują na sprawdzenie i podpisanie przez 
Sędziego- Komisarza. W sprawie tej w dalszym ciągu występuje aż 130 uprawnionych, 
pokrzywdzonych wierzycieli z całego kraju. Nasza gmina w postępowaniu tym dochodzi 



 

 

zapłacenia kwoty 38 108,62 zł. Po podpisaniu listy wierzytelności sprawa niniejsza 
będzie prowadzona w trybie postępowania upadłościowego. 
Gmina Poczesna wniosła pozew przeciwko firmie Fajkier o zapłatę kwoty 2 456 852,62 
zł . W dniu 22 października 2015 roku odbyła się pierwsza rozprawa, na której zostało  
przesłuchanych dwóch świadków. W dalszym ciągu pozostało do przesłuchania 
dalszych dwóch świadków, którzy obecnie przebywają na zwolnieniu lekarskim.  
W przedmiotowej sprawie Sędzia orzekający zaproponował stronom zawarcie ugody.  
W związku z tym Gmina nasza wystosowała pismo do firmy Fajkier z prośbą o podanie 
terminu i miejsca spotkania stron. Przedmiotowa sprawa jest bardzo trudna pod 
względem stanu faktycznego i prawnego.  

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 6 

Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2014/2015 
przedstawiła kierownik SAPO, Grażyna Rakowska. 

Głos zabierali: 

- Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała przedstawicielom placówek i życzyła 
utrzymania osiągniętych wyników w przyszłym roku. 

- Iwona Choła podziękowała dyrektorom za pracę. Podkreśliła, że przekazany materiał 
jest obszerny. Dostaliśmy informację o konkursach, projektach, programach 
edukacyjnych, w których uczestniczą nasze placówki począwszy od oddziałów 
przedszkolnych poprzez szkoły podstawowe i gimnazja. Mamy laureatów konkursów, 
olimpiad przedmiotowych i jest to powód do dumy. To świadczy o tym, że nauczyciele 
właściwie odczytują zainteresowania uczniów i potrafią te pasje rozwijać. 

- Grzegorz Sikora zwrócił uwagę na wyniki egzaminu końcowego, klasy VI w Szkole 
Podstawowej w Nieradzie. Wyraził zadowolenie z faktu, że z każdego przedmiotu szkoła 
ma najlepszy wynik w Gminie.  Radny pogratulował Dyrektor i nauczycielom,  
a następnie podkreślił, że nauczyciele zasługują na nagrodę. 

- Wójt gminy pogratulował dyrektorom i gronu pedagogicznemu dobrej pracy  
i osiągniętych wyników. Podkreślił, że są one uzależnione także od predyspozycji 
uczniów i zaangażowaniu rodziców.  

Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 7 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok przedstawił 
Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  



 

 

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  83/XIII/15. 
 

Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawił Skarbnik 
gminy, Piotr Dobosz. 
Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  84/XIII/15 
Ad. 9 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015 - 2030 przedstawił Skarbnik gminy, Piotr 
Dobosz. 
Głosu nikt nie zabierał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  85/XIII/15. 
Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poczesna 
przedstawiła Kierownik GOPS w Poczesnej, Elżbieta Różycka. 

Głosu nikt nie zabierał. 



 

 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  86/XIII/15. 
 

Na obrady przybył Radny Powiatu, Andrzej Cupiał. 

Przewodnicząca Rady Gminy powitała go i udzieliła mu głosu. 

- Radny Powiatu, Andrzej Cupiał powitał wszystkich i poinformował, że jest w stałym 
kontakcie z Wójtem m.in. w sprawie modernizacji dróg. Podkreślił, że jest do dyspozycji, 
prosił o zgłaszanie problemów i zapewnił, że w miarę swoich możliwości udzieli pomocy. 
Ad. 11  

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przedstawił Wójt gminy, Krzysztof 
Ujma, który poprosił o wykreślenie błędnie wpisanej daty podjęcia uchwały. 

Głosu nikt nie zabierał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  87/XIII/15. 
 

Ad. 12  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak odczytała Regulamin wyboru 
ławników. 
Głos zabierali: 

- Rafał Dobosz zapytał dlaczego do Sądu Pracy jest tylko jeden kandydat. 

- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak wyjaśniła, że więcej kandydatów się 
nie zgłosiło.  

Na tym dyskusje zakończono. 

Regulamin został, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęty. 

 



 

 

Sekretarz Gminy, Renata Smędzik, przedstawiła sprawozdanie z pracy Zespołu ds. 
wyboru ławników i przedstawiła wykazy kandydatów na ławników. 

Wykazy kandydatów zostały poddane pod głosowanie jawne – jednogłośnie za ich 
przyjęciem głosowało 15 radnych. 

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej: 

radna Eulalia Błaszak zgłosiła kandydaturę radnej Ewy Synoradzkiej, 

radna Ewa Synoradzka  zgłosiła kandydaturę radnej Iwony Choła, 

radna Iwona Choła zgłosiła kandydaturę radnego Grzegorz Sikory. 

 
Wskazane osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

 

Rada przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. 
 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu głosów Przewodnicząca  
Komisji Skrutacyjnej, Iwona Choła, odczytała protokół: 

Na ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie wybrany został: 

-  Andrzej Markowski 

Na ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie wybrana została: 
           - Barbara Maria Sarnat 
Na ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie do orzekania w sprawach 
 z zakresu prawa pracy wybrany został: 
           - Henryk Józef Lamch 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak odczytała projekt  uchwały  
w sprawie: wyboru ławników na kadencję na lata 2016-2019. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  88/XIII/15. 



 

 

Ad. 13  

Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie ISD Huta Częstochowa do 
usunięcia naruszenia prawa przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  89/XIII/15. 
Ad. 14  

Informację na temat funkcjonowania komunikacji na terenie gminy Poczesna przedstawił 
Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
Podczas wystąpienia Wójt powiedział, że gmina Poczesna jest stawiana jako pozytywny 
przykład zorganizowania komunikacji. Jednak co jakiś czas zarówno do mnie jak 
i radnych, sołtysów spływają od mieszkańców informacje, że są godziny, w których 
autobusy jeżdżą puste.  
Dyskusja na ten temat jest trudna, ale konieczna. Wójt  zapewnił, że nigdy nie było jego 
zamiarem i nie jest by likwidować komunikacje na terenie gminy. Jako gospodarz musi 
wydawać pieniądze racjonalnie i rozsądnie, ponieważ z budżetu gminy rocznie na 
komunikację wydawane jest ponad 3 mln. złotych o czym wielu mieszkańców nie ma 
świadomości. Wójt poinformował także, że były propozycje zmiany operatora, ale to nie 
uzyskało aprobaty.  
Po spotkaniach z firmą komunikacyjną zostały wypracowane i przekazane radnym  
i sołtysom warianty: 

1. Pozostawiamy wszystko bez zmian, tylko w miarę potrzeb kilkuminutowe 
przesunięcia kursów. 

2. Zmiany w dni robocze po godz. 1700, w sobotę i święta oraz skrócenie linii 53 i 69. 
Nic się nie zmienia od poniedziałku do piątku w godzinach 500 - 1700. Nie będzie 
wiec problemu związanego z dojazdem dzieci do szkoły czy pracy. 

3. Wykluczenie kursów niepotrzebnych. 

Wariant drugi skonsultowany jest z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, jest 
również oszacowana kwota oszczędności. Jeżeli wybrany zostanie wariant 3 to 
propozycje zmian zostaną przekazane do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego, aby zostały przeanalizowane pod względem technicznym.  

Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora poinformował, o zebraniu rad sołeckich z m. Nierada, Michałów, 
Mazury, Bargły, na którym zdecydowano o wyborze wariantu 3 i zaproponowane zmiany 
przekazano do biura Rady. 



 

 

- Iwona Choła poinformowała, że warianty zostały przeanalizowane z Radą Sołecką 
 i mieszkańcami i nie ma zgody na wariant drugi, żeby połączyć linię 65 i 68. Wariant ten 
pozbawiałby mieszkańców Słowika zwłaszcza ul. Równoległej i Podlaskiej połączenia  
z Częstochową. Jeżeli ograniczymy kursy w godzinach mało uczęszczanych to Urząd 
Gminy też pozyska oszczędności. Jesteśmy za tym, aby reformować komunikację, ale 
tak, by służyła mieszkańcom. Przedstawiliśmy nasze propozycje i zostały one poparte 
przez Radnych z Zawodzia i Korwinowa.  

 
- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak poparła propozycję przedstawioną 
przez radnego Grzegorza Sikorę. Poinformowała, że wprowadzenie wariantu drugiego 
spowoduje odcięcie mieszkańców ul. Kopalnianej od komunikacji. Przewodnicząca 
poparła także propozycję radnej Iwony Choła dotyczącą linii nr 65.  

- Wojciech Opiłka poinformował, że na spotkaniu z mieszkańcami wariant drugi nie 
został pozytywnie zaakceptowany. Podkreślił, że pętla w Mazurach jest na terenie 
prywatnym.  Mieszkańcy wyrazili zgodę, aby pętla została zrobiona na placu przy Szkole 
Podstawowej w Nieradzie i by autobus linii 69 dojeżdżał do Nierady z możliwością 
przesiadania się do autobusu 68, żeby ten autobus do ul. Gajowej nie dojeżdżał, tylko 
kończył kurs przy boisku szkolnym. 

- Przemysław Zawadzki poparł propozycje przedstawioną przez radnego Grzegorza 
Sikorę. 

- Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zorganizowanie spotkania  
z przedstawicielami MPK w celu wspólnego wypracowania rozwiązania. 

- Wójt gminy poinformował, że zaproponowane zmiany zostaną przekazane dyrekcji 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w celu przeanalizowania. Propozycja 
przedstawiona przez radnego Wojciecha Opiłkę na temat kursowania linii 69 jest bardzo 
rozsądna. Na ten temat zostały już przeprowadzone wstępne rozmowy z Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Nieradzie. 

Ad. 15  

Wnioski zostaną przekazane na piśmie. 

Ad. 16 
W tym punkcie głos zabierali: 

- Leon Kuta podziękował Wójtowi i pracownikom gminy za przygotowanie, a radnym za 
pozytywne przegłosowanie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

  
- Malwina Strąk poinformowała, że w sierpniu pisała pismo do Częstochowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w sprawie wycinki drzew przy skrzyżowaniu  
ul. Wiosennej z ul. Kasprowicza. Poprosiła o interwencję gdyż prace nie zostały 
wykonane.  

Sekretarz gminy, Renata Smędzik poinformowała o piśmie Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Myszkowie dotyczącym oświadczenia majątkowego Zastępcy Wójta, 
piśmie Wojewody Śląskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
Przewodniczącą Rady Gminy oraz Wójta, a także o piśmie Naczelnika Drugiego Urzędu  



 

 

Skarbowego w Częstochowie dotyczącym oświadczeń majątkowych Skarbnika gminy  
i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Poczesnej. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura Rady 
Gminy m.in.: 

- od Rafała Badory w sprawie przebiegu ul. Nadrzecznej, a także odpowiedź Wójta 
gminy w tej sprawie. 

- wezwanie ISD Huta Cz-wa do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale NR 81/XII/15. 

- Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie Uchwały NR 81/XII/15. 

 

- Teresa Chałupka poinformowała, że wiata na ul. Kwiatowej nadal nie jest naprawiona. 

 
Ad. 17 
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 18 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu, 
ogłosiła, że XIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 
 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 

    Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


