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P r o t o k ó ł  Nr  XVII/2016 

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

w dniu  29 marca 2016 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 121/XVII/16  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok. 

2.  Uchwała Nr 122/XVII/16  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego  Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 

2015 rok. 

3. Uchwała Nr 123/XVII/16  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

4. Uchwała Nr 124/XVII/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

5. Uchwała Nr 125/XVII/16  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków  

w drodze inkasa. 

6. Uchwała Nr 126/XVII/16  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

7. Uchwała Nr 127/XVII/16 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” 

na 2016 rok. 

8. Uchwała Nr 128/XVII/16 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna. 

9. Uchwała Nr 129/XVII/16 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy  

ul. Stawowej w Poczesnej. 

10. Uchwała Nr 130/XVII/16 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań 

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Protokół  Nr XVII/2016 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 29 marca 2016 roku 

w godzinach od 1200 do 1335. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XVI 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 działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji za 
2015 rok oraz informacja o programie działania na 2016 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego  Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2016 - 2030. 

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze 
inkasa. 

13. Ocena ściągalności podatków w 2015 roku. 

14. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku. 

15. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w 2015 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” 
na 2016 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Poczesna. 



 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy  
ul. Stawowej w Poczesnej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań 
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna. 

21. Wnioski i zapytania radnych.   

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

24. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcę Wójta,  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 XVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XVI Sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XVI 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 w dalszym ciągu toczy się 
postępowanie sądowe  przeciwko firmie Fajkier o zapłatę kwoty 2 456 852,62 zł wraz  
z odsetkami i kosztami procesu. W wyniku rozliczenia ostatecznego okazało się, że 
firma Fajkier zalega naszej gminie następujące należności: 

- kwotę 2 152 275,43 zł z tytułu odstąpienia od umowy, 

- kwotę 4 992,71 zł za nieterminowe przekazanie robót, 

- kwotę 249 330,74 zł z tytułu wad, 

- kwotę 37 108,62 zł za naprawę dróg gminnych, 

- kwotę 119 310,00 zł za wadliwe studzienki.          

      Natomiast firmie Fajkier należy się od gminy kwota 106 164,00 zł za roboty 
kanalizacyjne. Po dokonaniu kompensaty firma Fajkier zalega z zapłatą gminie 
Poczesna kwotę 2 456 852,62 zł. W chwili obecnej został wyznaczony termin rozprawy 
na dzień 14 kwietnia br. Na rozprawie tej będzie przesłuchany w charakterze świadka 



 

 

Zastępca Wójta Andrzej Lech, który przebywał na zwolnieniu lekarskim. Sąd dopuści 
dowód z przesłuchania stron po czym zostanie wydany wyrok. W sprawie tej złożyli 
zeznania w charakterze świadka Dagmara Młyńczyk, Agata Adamus i Inżynier 
Kontraktu. Przed wniesieniem przedmiotowej sprawy do sądu odbywały się narady 
robocze od października 2011 roku do marca 2012 roku, które nie doprowadziły jednak 
do ugodowego załatwienia i dlatego też postępowanie sądowe stało się konieczne  
i uzasadnione. 
Przeciwko firmie Fajkier z tytułu prowadzenia robót kanalizacyjnych na terenie gminy 
Poczesna toczy się druga sprawa w postępowaniu upadłościowym w Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie. Przeciwko firmie Fajkier oprócz naszej gminy występuje 
jeszcze 125 uprawnionych wierzycieli z całego kraju. Sprawa ta jest bardzo 
skomplikowana pod względem prawnym i stanu faktycznego i w dalszym ciągu trwa 
postępowanie sprawdzające o umieszczenie na liście wierzytelności  należności 
uprawnionych wierzycieli. W postępowaniu tym gmina nasza dochodzi należności 
38 108,62 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania. Po zakończeniu tej 
czynności zostanie ustalona lista wierzytelności poszczególnych wierzycieli wówczas 
Sąd podejmie decyzję o dalszym postępowaniu sądowym, które będzie zmierzało do 
zakończenia postępowania. 

 Głos zabierali: 

- Rafał Dobosz zapytał, kto został dyrektorem Zespołu Szkół we Wrzosowej. 

- Wójt gminy odpowiedział, że Alicja Janowska. 

- Rafał Dobosz złożył wniosek o wyjaśnienie dotyczące postępowania,  które toczyło się 
wobec Pani Alicji Janowskiej w sprawie naruszenia art. 4 ustawy antykorupcyjnej.  

Na tym dyskusję zakończono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
Ad. 6 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 roku przedstawiła 
Dyrektor, Jolanta Szczepanik. 

Dyrektor podczas wystąpienia odczytała list Dyrektora Biblioteki Śląskiej, w którym 
działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej została oceniona na bardzo 
wysokim poziomie, a wysoki wskaźnik liczby woluminów zakupionych ze środków 
samorządowych uplasował Bibliotekę w czołówce województwa śląskiego.  
Na zakończenie Dyrektor podziękowała wszystkim za wsparcie i pomoc przy remoncie 
Biblioteki we Wrzosowej. 
Głos zabierali: 

- Iwona Choła poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji bardzo 
wysoko oceniła działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej, jak również 
przyjęła sprawozdanie finansowe. Wszystkie wskaźniki dotyczące wypożyczeń, zakupu 
nowych książek, organizowane imprezy dla różnych grup wiekowych i możliwość 
wypożyczania książek włącznie z sobotą pozwoliła na to, że nasza Biblioteka 
uplasowała się bardzo wysoko w Województwie Śląskim. 

Na tym dyskusję zakończono. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 



 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok przedstawił Główny Księgowy, Marcin 
Huras. 
 

1235 – obrady opuścił radny Tadeusz Bajdor na około 10 minut. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  121/XVII/16. 
 

Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji za  
2015 rok oraz informację o programie działania na 2016 rok przedstawiła Dyrektor, Anita 
Imiołek. 
Podczas wystąpienia Dyrektor podziękowała za współpracę i obecność na wszystkich 
uroczystościach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji. 
Głos zabierali: 

- Iwona Choła  podziękowała w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za 
dotychczasową działalność, która widoczna jest na każdym kroku. Życzyła, aby ta 
działalność nadal służyła wszystkim i była chlubą nie tylko na terenie gminy. 

 

Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego  Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2015 rok przedstawił 
Główny Księgowy, Marcin Huras. 
 

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  122/XVII/16. 
 

 



 

 

Ad. 10 

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  123/XVII/16. 
 

Ad. 11  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2016 - 2030 przedstawił Skarbnik gminy, Piotr 
Dobosz. 
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  124/XVII/16. 
 

Ad. 12  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 
przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 
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  125/XVII/16. 
 

Ad. 13 

Ocenę ściągalności podatków w 2015 roku przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 

 
Ad. 14 

Informację o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku przedstawił 
Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 

 

Ad. 15  
Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w 2015 roku przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik.  

Głos zabierali: 

- Rafał Dobosz zapytał dlaczego modernizacja placu we Wrzosowej nie jest 
wydatkowane w programie  z pkt. 4 ppkt. d, lecz z pkt. 7 jako inne. 

- Sekretarz gminy wyjaśniła, że działanie to zapłacono zgodnie z harmonogramem 
realizacji  zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Budowa placów zabaw we Wrzosowej wpisała się w działanie z tytułu wspomagania 
działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące profilaktyce. 
Na tym dyskusję zakończono. 

 
Ad. 16  
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 rok przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 

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  126/XVII/16. 
 

 



 

 

Ad. 17  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2016 rok 
przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 

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  127/XVII/16. 
 

Ad. 18  

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy Poczesna przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 

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  128/XVII/16. 
 

Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Stawowej  
w Poczesnej przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

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  129/XVII/16. 
 



 

 

 

Ad. 20  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna przedstawił Zastępca 
Wójta, Andrzej Lech. 

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  130/XVII/16. 
 

Ad. 21 

Decyzją Rady Gminy wnioski i zapytania zostaną przedstawione Wójtowi Gminy na 
piśmie. 

Ad. 22 
W tym punkcie głos zabierali: 

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

- od Wojewody Śląskiego dotyczące terminu składania oświadczeń majątkowych. 

Ad. 23  

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 24 

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

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


