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Poczesna, dnia  2016-04-28 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XVIII/2016 

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

w dniu  28 kwietnia 2016 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 131/XVIII/16  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2015 r. 

2. Uchwała Nr 132/XVIII/16 w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego do 

prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904  

w gminie Poczesna – etap III”. 

3. Uchwała Nr 133/XVIII/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Śląskiemu. 

4. Uchwała Nr 134/XVIII/16  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

5. Uchwała Nr 135/XVIII/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

6. Uchwała Nr 136/XVIII/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Poczesna. 

7. Uchwała Nr 137/XVIII/16 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poczesna. 

8. Uchwała Nr 138/XVIII/16 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poczesna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Protokół  Nr XVIII/2016 

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

w godzinach od 1200 do 1400. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2.   Przyjęcie porządku obrad.  

3.   Przyjęcie protokołu z XVII 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 Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za   
  2015 rok. 

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego     
  Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2015 rok. 

8.   Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy. 

9.    Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

10.  Ocena zasobów pomocy społecznej. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego do   prowadzenia   
zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie 
Poczesna – etap III”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

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

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

15.  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących  własność 
gminy Poczesna. 

16.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poczesna. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poczesna. 

18.  Wnioski i zapytania radnych.   

19.  Wolne wnioski i informacje.  

20.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

21.  Zakończenie obrad. 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XVIII 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. 
Głos zabierali: 
- Wójt gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku sesji jako punktu 10 - 
ocenę zasobów pomocy społecznej, jako punktu 11 – projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia od Województwa Śląskiego do   prowadzenia   zadania pn. „Budowa chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna – etap III”, jako punktu 16 - 
projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poczesna i jako punktu 17 - 
projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poczesna. 

 

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta gminy, a następnie jednogłośnie przyjęła 
porządek obrad XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy po zmianach. 

 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XVII Sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XVII 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 sądowej, cywilnej przeciwko firmie Fajkier Wójt gminy powiedział, że sprawa 
z powództwa Gminy Poczesna przeciwko firmie Fajkier o zapłatę kwoty 2 456 852,62 zł 
toczy się w dalszym toku postępowania, przedmiotową sprawę prowadzi trzeci z kolei 
Sądzia Sądu Okręgowego w Częstochowie. Na ostatniej rozprawie zapadła decyzja 
Sądu, aby obecnie nie przesłuchiwać w charakterze świadka Zastępcę Wójta Andrzeja 
Lecha i w charakterze strony powodowej Wójta Gminy Krzysztofa Ujmę. Na obecnym 



 

 

etapie postępowania sądowego Sędzia zaproponował, aby strony wyraziły zgodę na 
postępowania mediacyjne. W takim przypadku wyznaczony mediator po wysłuchaniu 
stron i sprawdzeniu dowodów zaproponuje stronom formę ugody.  
W przypadku, gdyby nie doszło do końcowego, ugodowego załatwienia sprawy to 
wówczas mediator zawiadomi Sąd Orzekający, a ten wyznaczy nowy termin rozprawy. 
W takiej sytuacji Sąd podejmie dalsze postępowania sądowe i po przeprowadzeniu 
końcowych dowodów wyda wyrok. Przedmiotowa sprawa jest bardzo trudna pod 
względem stanu faktycznego jak też prawnego. 

W sprawie firmy Fajkier w postępowaniu upadłościowym Wójt gminy powiedział, że 
sprawa z wniosku Gminy Poczesna przeciwko firmie Fajkier o zapłatę kwoty 38 108,62 
zł toczy się zmierzając do zakończenia. Obecnie trwa postępowanie sprawdzające  
o umieszczenie na liście wierzytelności  należności uprawnionych wierzycieli. 
Postępowanie to przeciąga się, gdyż każdy z wierzycieli musi uwierzytelnić, że jego 
należność w stosunku do upadłego jest wiarygodna i udowodniona. W oparciu o te 
ustalenia Sąd sporządzi aktualną listę uprawnionych wierzycieli, których ilość na dzień 
dzisiejszy wynosi 125 wierzycieli – zakładów. Powyższe dane zostały ustalone w dniu 
26 kwietnia 2016 roku przez Nadzorcę Sądowego w przedmiotowej sprawie.  
Po zakończeniu tej czynności zostanie powołane przez Sąd Zgromadzenie Wierzycieli. 
Sąd podejmie dalsze czynności przewidziane prawem. 

W sprawie spadkowej po zmarłym mieszkańcu Gminy Wiesławie Słaboszu Wójt 
poinformował, że ta sprawa mimo tego, została zakończona wraca. Na mocy 
prawomocnego Sądu Rejonowego w Częstochowie gmina Poczesna została 
ustanowiona przez Sąd spadkobiercą ustawowym. W związku z tym uprawnieni 
spadkobiercy przy pomocy komorników z całego kraju prowadzili postępowanie 
egzekucyjne do składników majątkowych pozostałych po zmarłym Wiesławie Słaboszu. 
Komornik przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk pismem podał, iż 
postępowanie spadkowe po Wiesławie Słaboszu zostało prawomocnie zakończone.  
Niemniej jednak wierzyciele przy pomocy komorników w dalszym ciągu w trybie 
postepowania egzekucyjnego zgłaszają swoje roszczenie do pozostałej masy 
spadkowej. Komornik przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki wystąpił 
do gminy Poczesna o zajęcie rachunku bankowego Gminy prowadzonego przez Bank 
Spółdzielczy w Poczesnej w imieniu uprawnionego wierzyciela. W związku z tym Gmina 
wystąpiła niezwłocznie ze skargą na czynności komornika do Sądu Rejonowego  
w Częstochowie. W wyniku szybkiego działania komornik umorzył postępowanie 
egzekucyjne. Również komornik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli, Jacek 
Bogiel zajął z konta Gminy środki finansowe. Gmina niezwłocznie złożyła do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie dwie skargi na czynności komornika. W wyniku 
postępowania Sądowego postepowanie egzekucyjne pozostało prawomocnie 
umorzone. W ostatnim okresie komornik przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu, Marcin 
Pierzchała zażądał dokumentów spadkowych dotyczących Wiesława Słabosza,  
a w szczególności dotyczących rozliczenia składników majątkowych dla spadkobierców. 
Z uwagi na to, że postepowanie spadkowe po Wiesławie Słaboszu zostało prawomocnie 
zakończone dlatego też nie możemy przekazać żadnych dokumentów. W sprawie tej 
zwróciliśmy się do nadzoru komorniczego gdyż postepowanie komornika zmierza do 
zagrożenia pobrania z naszego konta środków finansowych. W sprawie tej oczekujemy 
odpowiedzi. 

Głosu nikt nie zabrał. 



 

 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

1235 – na obrady przybyła radna Bożena Dobosz. 
 

Ad. 6 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za   
2015 rok przedstawiła Główna księgowa - Hanna Muchla. 

Głos zabierali: 

- Ewa Synoradzka poinformowała, że Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska 
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie. 

 
- Andrzej Cupiał pogratulował Dyrektorowi GZOZ-u wyboru na stanowisko i życzył 
wszystkiego najlepszego. 
 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak w imieniu Rady dołączyła się do gratulacji  
i życzyła dobrej współpracy. 

 
- Dyrektor GZOZ Janusz Opara podziękował za gratulacje. 

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

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego     
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2015 rok przedstawiła Główna księgowa - 
Hanna Muchla. 

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  131/XVIII/16. 
 

Ad. 8 
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 
przedstawił Komendant Gminny OSP dh. Marian Kołodziej. 



 

 

Podczas wystąpienia Komendant podkreślił, że koszt wyposażenia strażaka w ubiór, tak 
by mógł brać udział w akcji to 5 040,00 zł, dodatkowo są inne koszty np. zakupu sprzętu 
czy ich legalizacji. W związku z tym poprosił o podniesienie kwoty przeznaczonej  
w budżecie gminy na funkcjonowanie jednostek OSP.  
Głos zabierali: 

- Rafał Dobosz zapytał, która jednostka z terenu Gminy ma najwięcej wyjazdów. 

- Komendant, Marian Kołodziej odpowiedział, że Jednostki  z Poczesnej i Wrzosowej, 
wynika to z bliskiej lokalizacji Trasy DK-1 i częstych wezwań tych jednostek do 
wypadków. 

Na tym dyskusję zakończono. 
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 9 
Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił Komendant 
Komisariatu Policji, podinsp. Stanisław Kubacki. 

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

1315 – obrady opuścił radny Waldemar Kucia na około 15 minut. 

 

Ad. 10 

Informacje na temat oceny zasobów pomocy społecznej przedstawiła Kierownik GOPS 
w Poczesnej, Elżbieta Różycka. 

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

 
Ad. 11  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego do   prowadzenia   
zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna – 
etap III” przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

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 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 
 



 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  132/XVIII/16. 
 

Ad. 12  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu 
przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

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 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  133/XVIII/16. 
 

Ad. 13 

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  134/XVIII/16. 
 

Ad. 14 

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  135/XVIII/16. 

Ad. 15  
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących  własność gminy 
Poczesna przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że miejscowa rada sołecka i cały samorząd lokalny 
pozytywnie zaopiniowali sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jednak pod warunkiem, 
że część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na inwestycje w tym sołectwie tj. 
budowa chodnika, ośrodka zdrowia. Poinformował także, że Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

- Wójt gminy poinformował, że areał jest dużo mniejszy niż w poprzedniej wersji.  
Cena wyjściowa do sprzedaży w przetargu będzie adekwatna do wartości tego terenu  
i będziemy dążyć, by była jak najwyższa . 

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  136/XVIII/16. 
 

Ad. 16  
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poczesna przedstawił Wójt 
gminy, Krzysztof Ujma. 
Wójt poinformował, że projekt uchwały zostaje przedstawiony w związku z rezygnacją 
złożoną w dniu 26 kwietnia 2016 roku przez Pana Piotra Dobosza. 
 
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  137/XVIII/16. 

 

Ad. 17  

Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poczesna przedstawił Wójt 
gminy, Krzysztof Ujma i zarekomendował na stanowisko Skarbnika Gminy, Panią Halinę 
Paruzel – Tkacz. 

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  138/XVIII/16. 

 

W tym miejscu głos zabierali: 

- Wójt gminy powiedział, że z jednej strony jest żal, że drogi się rozchodzą, a z drugiej 
radość, że Pan Piotr Dobosz się rozwija i awansuje. Podziękował za prace w naszej 
gminie i życzył osiągniecia celów i by wszystko na drodze zawodowej dobrze się 
układało. 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak w imieniu Rady podziękowała za czuwanie 
nad finansami Gminy, życzyła dużo zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności i wsparcia 
od rodziny i dobrych ludzi. 

- Piotr Dobosz powiedział, że przez ostatnie 2,5 roku ze zrozumieniem podchodził do 
problemów mieszkańców gminy i w miarę możliwości służył pomocą. Podziękował 
wszystkim za współpracę, okazaną życzliwość i pomoc wtedy, kiedy jej potrzebował. 
Podkreślił, że szefowie tacy jak Wójt są rzadkością i praca dla Wójta była zaszczytem. 
Powiedział także, że ze spokojem i ufnością pozostawia finanse Gminy w dobrej 
kondycji i w dobrych rękach, życzył sukcesów i radości zarówno w życiu prywatnym jak  
i zawodowym.  
Na zakończenie poinformował, że w miniony piątek odebrał w Ministerstwie Rolnictwa 
nominację na stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 

 

- Wójt gminy wyraził zadowolenie, że finanse Gminy trafiają w dobre ręce Pani Haliny 
Paruzel – Tkacz i życzył dobrej współpracy z Radą Gminy. 



 

 

Przewodnicząca Rady wraz z Wiceprzewodniczącą Rady pogratulowały powołania 
i wręczyły kwiaty nowemu Skarbnikowi Gminy. 

- Skarbnik Gminy, Halina Paruzel – Tkacz podziękowała za powołanie i zapewniła, że 
będzie wykonywać swoje zadania w sposób jak najlepszy.  

Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 18  

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

Ad. 19 

W tym punkcie głos zabierali: 

- Wojciech Opiłka podziękował Wójtowi za wyrażenie zgody, a Radzie za podjęcie 
uchwały dotyczącej budowy chodnika w Michałowie. 

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

- od Wojewody Śląskiego w sprawie wszczęcia postepowania dotyczącego uchwały  
Nr 127/XVII/16. 

Ad. 20  

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 21 

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

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


