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Poczesna, dnia  2016-01-28 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XVI/2016 

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

w dniu  28 stycznia 2016 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 113/XVI/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu. 

2. Uchwała Nr 114/XVI/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

3. Uchwała Nr 115/XVI/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

4. Uchwała Nr 116/XVI/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów 
budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

5. Uchwała Nr 117/XVI/16 w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w trybie 
bezprzetargowym. 

6. Uchwała Nr 118/XVI/16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca 
zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe  
(w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 

7. Uchwała Nr 119/XVI/16 w sprawie odpowiedzi na wezwanie Henryka Kowalczyka do 
usunięcia naruszenia prawa. 

8. Uchwała Nr 120/XVI/16 w sprawie odpowiedzi na wezwanie ISD Huta Częstochowa 
sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Protokół  Nr XVI/2016 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 28 stycznia 2016 roku 

w godzinach od 1200 do 1520. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XV 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 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań 
      i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna. 
7. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych   
    na terenie gminy.  
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za  
    2015 rok. 
9. Informacja o realizacji  na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości 
    i porządku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
     Częstochowskiemu. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
      Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2016 - 2030. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji   
      celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów   
      budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w trybie   
      bezprzetargowym. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu             
      zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca   
      zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część  
      miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie Henryka Kowalczyka  
      do usunięcia naruszenia prawa. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie ISD Huta Częstochowa  
      sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa. 
18. Wnioski i zapytania radnych.   
19. Wolne wnioski i informacje.  
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
21. Zakończenie obrad. 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XVI 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: 
- Teresa Chałupka wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie punktu 14 tj.    
   podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań 
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna do punktu 6. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy 
po zmianach. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XV Sesji był wyłożony do wglądu 
w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XV 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.  

W sprawie firmy Fajkier Wójt gminy powiedział, że kwotę 2 456 852,62 zł wraz  
z odsetkami i kosztami procesu dochodzimy pozwem w Sądzie Okręgowym  
w Częstochowie. Dotychczas zeznania w tej sprawie złożyli świadkowie Dagmara 
Młyńczyk i inżynier kontraktu Marek Łyszczarz. Dalsze czynności procesowe obejmują 
złożenie zeznań przez  świadków: Agatę Adamus oraz Zastępcę Wójta Andrzeja Lecha, 
W sprawie tej został wyznaczony przez Sąd termin dalszego postępowania na dzień  
4 lutego tego roku. W tym dniu zostanie przesłuchana w charakterze świadka Agata 
Adamus i jeżeli będzie to możliwe, Zastępca Wójta Andrzej Lech. Po przesłuchaniu 
świadków Sąd Okręgowy w Częstochowie podejmie decyzję odnośnie dopuszczenia 
dowodu z przesłuchania stron. O zamknięciu postępowania sądowego zdecyduje fakt, 
czy w dniu 4 lutego br. będzie przesłuchany w charakterze świadka Zastępca Wójta 
Andrzej Lech. Zeznania Andrzeja Lecha, jako świadka w tej sprawie mają istotnie 



 

 

znaczenie, gdyż był on kierownikiem JRP – Jednostki Realizującej Projekt, która 
sprawdzała i rozliczała roboty wykonywane przez firmę Fajkier. 

Sprawa w trybie upadłościowym przeciwko firmie Fajkier w dalszym ciągu toczy się  
w postępowaniu upadłościowym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Jest to sprawa 
bardzo skomplikowana pod względem stanu faktycznego i prawnego, gdyż bierze w niej 
udział 130 uprawnionych wierzycieli z całego kraju. Obecnie w dalszym ciągu trwa 
sprawdzanie wniosków wierzycieli o umieszczenie poszczególnych, wymaganych 
należności na liście wierzytelności. W przypadku, gdy zostanie zamknięte postępowanie 
w tym zakresie to Sąd podejmie decyzję  o dalszym postępowaniu zmierzającym do 
końcowego, merytorycznego zakończenia. 

Podczas wystąpienia Wójt gminy poinformował, m.in. że MPK przekazało projekty zmian 
kursowania autobusów na terenie gminy, które obowiązywać będą od 1 marca 2016 
roku. Poprosił o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag. 

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

 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna przedstawił Wójt gminy. 

Wójt gminy powiedział, że podjęcie tej uchwały ułatwi przeprowadzenie procedury, 
jednak  zapewnił, że zmiana przebiegu ul. Nadrzecznej uzależniona jest od informacji  
o porozumieniu się zaangażowanych w to stron. Bez takiego porozumienia procedura 
nie zostanie wszczęta. 

Głos zabierali: 

- Teresa Chałupka odczytała pismo mieszkańców, które wpłynęło do biura Rady Gminy 
dotyczące uchwały Nr 78/XII/15 w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna. 

- Rafał Badora poinformował, że w raz z żoną nie zgadzają się na zmianę przebiegu tej 
drogi. Jeżeli Pan Kopaczewski wykupi ode mnie całą posesję łącznie z dwiema 
działkami to wtedy będzie mógł robić co uważa za stosowne. Na dzień dzisiejszy nie ma 
żadnych ustaleń między nami. 
 
- Wójt gminy powiedział, że odbyły się spotkania Państwa Badora z Panem 
Kopaczewskim podczas, których zostało ustalone i spisane, że strony ze sobą negocjują 
i o wynikach tych negocjacji Wójt gminy zostanie poinformowany. Po tym spotkaniu 
byłem głęboko przekonany, że Państwo chcecie tę posesję sprzedać, a Pan 
Kopaczewski chce ją kupić. Dlatego też, by być przygotowanym do tej sytuacji został 
przedstawiony Radzie Gminy odpowiedni projekt uchwały. Podjęcie uchwały w chwili 
obecnej nic nie zmieni, ponieważ jeżeli nie uzyskam żadnych informacji zwrotnych od 
zainteresowanych stron nie będę podejmował żadnych czynności.  
Na zakończenie Wójt gminy odczytał notatki z ww. spotkań z dnia 20 października 2015 
roku i 9 listopada 2015 roku, potwierdzające ww. ustalenia. 
 



 

 

Na tym dyskusję zakończono. 
Rada Gminy jednogłośnie podjęła decyzję o zdjęciu ww. projektu uchwały z porządku 
sesji. 

W tym miejscu głos zabierali: 

- Radny Powiatu, Adam Morzyk życzył wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, aby 
przyniósł same sukcesy, a następnie poinformował o Sesji Rady Powiatu, na której 
uchwalono „Strategię rozwoju Powiatu częstochowskiego na lata 2016 – 2020”. 

- Grzegorz Sikora poprosił o interwencję w sprawie dziur, które znajdują się na 
„Schetynówce” na odcinku Sobuczyna – Nierada. 
 
- Radny Powiatu, Adam Morzyk zapewnił, że zwróci się w  tej sprawie do Zarządu Dróg 
Powiatowych. 

- Marian Kołodziej czy na sesji była mowa o budowie odcinka drogi od świateł w stronę 
Huty Starej B. 

- Radny Powiatu, Adam Morzyk na Sesji nie było o tym mowy, jednak gmina mocno o to 
zabiega i mamy sygnały, że prace w tym roku będą rozpoczęte. 

 

Ad. 7 

Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz  wykorzystania obiektów sportowych na 
terenie gminy omówili: 

- działalność PKS „VICTORIA” - Alicja Krzyczman 

- działalność „Ligi Gimnazjum” i „Ligi Podstawówek” - Iwona Skorupa 

- działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  - Jarosław Wlazło. 

- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” - Jarosław Ociepa 

- działalność  Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” - 
Barbara Wąsińska. 

- działalność Ośrodka „MONAR” - Marek Świderski 
- działalność Klubu Sportowego „GROM” - Sylwester Ujma 

-   informację o wykorzystaniu Hali Sportowej przedstawił – Dyrektor gimnazjum Paweł   
Wiśniewski. 

Głos zabierali: 

- Wójt gminy podkreślił, że sport w gminie Poczesna jest na wysokim poziomie, jednak 
nie funkcjonowałby tak, gdyby nie zaangażowanie i praca wielu osób.  

- Iwona Choła w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji podziękowała 
wszystkim koordynatorom sportu szkolnego i sportu gminnego za pracę, oddanie 
i zaangażowanie. Z wystąpienia Dyrektora Gimnazjum w Poczesnej widać, że obiekt, 
który kiedyś powstał jest bardzo potrzebny i  jednoczy środowiska. Rada gminy widzi 
potrzeby rozwoju obiektów, których brakuje tj. budowa sali gimnastycznej dla Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Słowiku, rozbudowa bazy sportowej dla KS „OLIMPIA”  
i bazy do treningu dla KS „GROM”. 



 

 

Życzyła sukcesów w 2016 roku na miarę tych prezentowanych za 2015 rok i większych, 
radości, satysfakcji i wdzięczności od  zawodników i rodziców. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok 
przedstawiła Kierownik, Elżbieta Różycka. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
Ad. 9 
Informację o realizacji  na terenie gminy ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku 
przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 

Głos zabierali: 

- Piotr Brzozowski wyraził zadowolenie z funkcjonowania systemu w gminie Poczesna. 
  Zapytał na podstawie jakich przepisów nie może uzyskać informacji na temat 
wskaźnika poziomu odzysku recyklingu w gminie. 
 

- Sekretarz gminy wyjaśniła, że jest to informacja jawna i sprawozdania z lat 
poprzednich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Do końca stycznia 
wszystkie firmy mają obowiązek złożenia sprawozdania i w chwili obecnej informacja 
byłaby nierzetelna. Taką informację uzyska w najbliższym czasie. 

 
- Wójt gminy zapewnił, że jeżeli informacje wpłyną do urzędu i zestawienie zostanie 
zrobione to zostanie Panu radnemu przekazane. 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Częstochowskiemu przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

Głos zabierali: 

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

- Piotr Brzozowski zapytał ,czy te projekty zostały uwzględnione w planach finansowych 
czy rzeczowych powiatu. 

- Wójt gminy wyjaśnił, że ta kwota wynika z kwestii podziału działek.  Pozyskanie 
środków na tę drogę nie jest łatwe, ale jeżeli damy część swoich środków prace 
rozpoczną się szybciej.  

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  113/XVI/16. 
 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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  114/XVI/16. 

Ad. 12 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016-2030 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 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  115/XVI/16. 



 

 

Ad. 13 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na 
częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Wójt gminy wyjaśnił, że uchwała dotyczy udzielania dotacji celowych na częściowe 
dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy nowych przyłączy do 
istniejącej na terenie gminy Poczesna sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach 
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach których do posesji doprowadzone były jedynie 
sięgacze. 

Głos zabierali: 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak zapytała dlaczego  § 7 Regulaminu 
otrzymuje brzmienie: „Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych w okresie od 16 listopada 
2015 roku do 30 listopada 2016 roku.” 

- Wójt gminy wyjaśnił, że dotacja dotyczy inwestycji robionej przez samorząd gminy 
Poczesna przed rokiem 2007, w regulaminie mowa jest o dofinansowaniu inwestycji 
wykonanej przez każdego mieszkańca tzn. przyłączenia robionego w podanym terminie. 

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  116/XVI/16. 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 
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  117/XVI/16. 

 



 

 

Ad. 15  
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu            
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca zasadniczą 
część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości 
Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B 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  118/XVI/16. 

 
Ad. 16  
Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie Henryka Kowalczyka do usunięcia 
naruszenia prawa przedstawił Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor. 
 

Głos zabierali: 
- Przemysław Zawadzki poinformował, że mieszkańcy 5 lat pisali pisma odwołujące się 
 i wygrali. Tego wiatraka miało nie być i jeżeli zajdzie konieczność, mieszkańcy nadal 
będą się przed nim bronić. 

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  119/XVI/16. 

 

Ad. 17  

Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. 
do usunięcia naruszenia prawa przedstawił Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor. 
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  120/XVI/16. 

Ad. 18 

W tym punkcie głos zabierali: 

  Barbara Wąsińska 

1. Wyrównać nawierzchnię przy przystanku przed GCKIiR w Poczesnej. 

2. Przewiesić lampę na Bocianiej Górce na słup po prawej stronie budynku, tak by 
oświetlała ulicę. (Obecnie lampa oświetla tył budynku). 

Ad. 19 
W tym punkcie głos zabierali: 

Malwina Strąk 

1. Naprawić nawierzchnię ul. Kasprowicza w Mazurach. 

Jarosław Kmieć 

1. Kiedy zostanie zamontowana wiata przystankowa przy drodze powiatowej  
w Nieradzie. 

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

- od Wójta gminy Poczesna w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 
Poczesna z prośbą o zgłaszanie uwag do 10 marca 2016 roku. 
 - Uchwała VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
z dnia 22 stycznia 2016 roku Nr 4200/VI/17/2016. 

Ad. 20  

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 21 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że XVI 
zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


