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Poczesna, dnia  2015-12-28 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XV/2015 

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

w dniu  28 grudnia 2015 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 104/XV/15 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 

szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest gmina 

Poczesna do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

2. Uchwała Nr 105/XV/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

3. Uchwała Nr 106/XIV/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

4. Uchwała Nr 107/XV/15 w sprawie budżetu gminy na rok 2016. 

5. Uchwała Nr 108/XV/15 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poczesna na lata 2016 – 2030. 

6. Uchwała Nr 109/XV/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Uchwała Nr 110/XV/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok. 

8. Uchwała Nr 111/XV/15 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 

2016 rok. 

9. Uchwała Nr 112/XV/15 w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na  

2016 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Protokół  Nr XV/2015 

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

w godzinach od 1400 do 1530. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 13 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             1  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      1  

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy. 

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

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest gmina 
Poczesna do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów. 

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie: budżetu gminy na rok 2016. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poczesna na lata 2016 – 2030. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na  
2016 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie: planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na  
2016 rok. 

15. Wnioski i zapytania radnych.   

16. Wolne wnioski i informacje.  

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

18. Zakończenie obrad. 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XV 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. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XV zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XIV Sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XIV 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 poinformował, m.in. że  w Opolu podpisał Akt 
Notarialny dotyczący przejęcia działki w Hucie Starej B od Agencji Nieruchomości 
Rolnych – oddział w Opolu. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest gmina Poczesna do 
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów przedstawiła 
Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska. 

Głosu nikt nie zabrał. 
 

 



 

 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         13 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  104/XV/15. 

Ad. 7 
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 13 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  105/XV/15. 
Ad. 8 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015-2030 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 13 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  106/XV/15. 
 



 

 

Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2016 przedstawił Skarbnik gminy, Piotr 
Dobosz. 

Skarbnik gminy podczas wystąpienia przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta gminy Poczesna projektu 
uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

Głos zabierali: 

- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Grzegorz Sikora 
poinformował, że Komisja wysłuchała pozytywnych opinii Przewodniczących 
poszczególnych komisji na temat przedstawionego projektu budżetu gminy na 2016 rok, 
a następnie  pozytywnie go zaopiniowała. 
 
- Lidia Kaźmierczak powiedziała, że jako przewodnicząca Rady Gminy cieszy się  
z budżetu, który został pozytywnie przyjęty przez wszystkie Komisje, jednak jako radna 
sołectwa Nowa Wieś zwróciła uwagę na planowane zadania do realizacji w tej 
miejscowości. 
 

- Wójt gminy wyjaśnił, że przedstawiony budżet jest budżetem realnym, a drobne 
inwestycje zaplanowane do realizacji w 2016 roku wynikają z zobowiązań  
w poszczególnych sołectwach. Wójt podkreślił, że jest to okres przełomowy, wchodzimy 
w nowy okres programowania 2016 – 2020, będą nowe konkursy i wyraził nadzieję, że 
tak jak w poprzednim okresie gmina Poczesna pozyska dodatkowe środki finansowe. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              1 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  107/XV/15. 
 

- Wójt gminy podziękował za przyjęcie budżetu na rok 2016, pozwoli to realizować 
zaplanowane działania, by gmina mogła rozwijać się zgodnie z postawionym celem 
zrównoważonego rozwoju.  

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poczesna na lata 2016 – 2030 przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

Skarbnik gminy przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w sprawie przedłożonego przez Wójta gminy Poczesna projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030. 



 

 

 
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 13 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  108/XV/15. 
Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

Głosu nikt nie zabrał. 
 
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         13 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  109/XV/15. 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok 
przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
Głosu nikt nie zabrał. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         13 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 110/XV/15. 
 

 

 



 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na  2015 rok 
przedstawił Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor. 
Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         13 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 111/XV/15. 
Ad. 14 

Załączniki do projektu uchwały w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na 
2016 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         13 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 112/XV/15. 
Ad. 15 

W tym punkcie głos zabierali: 

Marian Kołodziej 

1. Czy zostało napisane pismo do Koła łowieckiego odnośnie szkód wyrządzonych 
przez dziki na ul. Sabinowskiej, ul. Wesołej i ul. Szkolnej, jeżeli nie to proszę o 
interwencję. 

2. Na jakim etapie jest projekt dotyczący budowy obwodnicy od DK1 – ul. Długa w 
kierunku Poczesnej. 

3. Kiedy planowane jest zrobienie boiska we Wrzosowej. 

4. Jaka inwestycja budowana jest na terenie P. Włodarczyka. 

Grzegorz Sikora 

1. Ogłosić na początku roku przetarg na przełomy zimowe. 

 



 

 

Wojciech Opiłka 

1. Czy będzie budowana spalarnia śmieci na terenie CzPK w Sobuczynie. 

Rafał Dobosz 

1. Mieszkańcy ul. Górskiej w Nieradzie przypominają się w sprawie oświetlenia 
 i proszą o nawiezienie tłuczniem kolejnej długości tej drogi. 

Iwona Choła 

1. Wyrównać ul. Przybrzeżną od strony centrum Słowika (droga została zniszczona 
podczas budowy centrum). 

2. Wyrównać ul. Zieloną. 

3. Zainstalować lampy w lasku Wrzosowskim. 

Tadeusz Bajdor 

1. Kiedy planowana jest budowa chodnika przy ul. Tkackiej i ul. Pszennej. 

Teresa Chałupka 

1. Podłączyć  kanalizację do pięciu domostw sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków 
na ul. Katowickiej. 

2. Mieszkańcy proszą o dofinansowanie do wyjazdów na pływalnię (chociaż 60+). 

3. Rozwiązać problem nieprzyjemnego zapachu pochodzącego z oczyszczalni 
ścieków w Kolonii Poczesna. 

4. Wybudować drogę dojazdową bezpośrednio do oczyszczalni ścieków wzdłuż 
rowu od ul. Szkolnej. 

5. Zmienić nawierzchnię ul. Żwirowej, aby zlikwidować unoszący się tam pył. 

6. Połatać dziury na ul. Szkolnej i ul. Prostej. 

7. Wysypać żwir na parkingu przy stacji w Korwinowie. 

Lidia Kaźmierczak 

1. Wyrównać drogę dojazdową do pól w Nowej Wsi wykorzystując fundusz sołecki 
za 2015 rok. 

Ad. 16 
W tym punkcie głos zabierali: 

- Robert Gajecki poinformował o wyróżnieniu jakie otrzymało sołectwo Wrzosowa  
w konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego”, a następnie podziękował Wójtowi  
i Sekretarz gminy za pomoc w tym przedsięwzięciu. 

Jerzy Ślęzak 

1. Podjąć działania dotyczące zniszczeń dokonanych przez dziki w Brzezinach 
Nowych i Sobuczynie. 

Danuta Markowska 

1. Utwardzić nawierzchnię po budowie światłowodu na zakręcie koło  
P. Gawrona oraz na odcinku od Poczesnej do m. Korwinów. 



 

 

Anna Rak 

1. Podciąć gałęzie drzew  lub usunąć drzewa rosnące  przy drodze w Kolonii Borek 
wzdłuż ul. Przemysłowej. 

 

- Sekretarz gminy, Renata Smędzik poinformowała o pismach od Wojewody Śląskiego 
w sprawie oświadczeń majątkowych Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta gminy. 

 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak poinformowała o piśmie, które wpłynęło do 
Rady Gminy w sprawie wezwanie ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. do usunięcia 
naruszenia prawa. 

Ad. 17  

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 18  

- Wójt gminy życzył obecnym, aby cały 2016 rok był optymistyczny oraz realizacji 
wszystkich planów, uśmiechu, zdrowia i dobrych ludzi wokół siebie.  

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i życzyła  
w Nowym Roku dużo sił do pracy, dobrego zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności,  
a następnie podziękowała za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że XV zwyczajną Sesję 
Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


