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P r o t o k ó ł  Nr  XX/2016 

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

w dniu  23 czerwca 2016 roku. 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 141/XX/16  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  

2015 rok. 

2. Uchwała Nr 142/XX/16  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

3. Uchwała Nr 143/XX/16  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. 

4. Uchwała Nr 144/XX/16  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

5. Uchwała Nr 145/XX/16  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016 - 2030 

6. Uchwała Nr 146/XX/16 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Poczesna na lata 2016 – 2020. 

7. Uchwała Nr 147/XX/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Poczesna na lata 2016 – 2020. 

8. Uchwała Nr 148/XX/16 w sprawie przyjęcia „Założeń do Planu zaopatrzenia  

w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2032r.” 

9. Uchwała Nr 149/XX/16 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Poczesna”. 

10. Uchwała Nr 150/XX/16 w sprawie określenia zasad gospodarowania 

nieruchomościami Gminy Poczesna. 

11. Uchwała Nr 151/XX/16 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” 

na lata 2016r. 

12. Uchwała Nr 152/XX/16 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Poczesna na lata 2016 – 2024. 

13. Uchwała Nr 153/XX/16 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna. 

14. Uchwała Nr 154/XX/16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – strefa IX obejmująca 

sołectwa Bargły. 

15. Uchwała Nr 155/XX/16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – strefa X obejmująca 

sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna. 

16. Uchwała Nr 156/XX/16 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie 

niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach. 

 

 

 



 

 

                                 Protokół  Nr XX/2016 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 23 czerwca 2016 roku 

w godzinach od 1300 do 1620. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych. 

4. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Gminy. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami. 

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2016/2017. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań  inwestycyjnych w 2015 roku.  

10. Odczytanie 2 opinii RIO: 

    - o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. 

    - o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna. 

11.  Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. 

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

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Poczesna na lata 2016 – 2020. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Poczesna na lata 2016 – 2020. 

19. Raport z wyników konsultacji „Założeń do Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, 
cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2030 roku. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do Planu zaopatrzenia w energię 
elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2032r.” 



 

 

21. Raport z wyników konsultacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Poczesna”. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Poczesna”. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Gminy Poczesna. 

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

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Poczesna na lata 2016 – 2024. 

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

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – strefa IX obejmująca 
sołectwa Bargły. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – strefa X obejmująca 
sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie 
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach. 

30. Wnioski i zapytania radnych.   

31. Wolne wnioski i informacje.  

32. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

33. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XX 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 wykreślenie z punktu 25 uchwały w sprawie 
przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Poczesna wraz  
z oceną aktualności studium i planów miejscowych” i wprowadzenie w tym punkcie 
uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Poczesna na lata 2016 – 2024. 

Na tym dyskusję zakończono. 

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

 
Ad. 3 
Sylwetki najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu gminy Poczesna przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - Iwona Choła. 
Najlepszymi absolwentami i laureatami nagrody Wójta są: 
 
- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej – Aleksandra Błaszak 
- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej –  Weronika Pentak 
- Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Hucie Starej B – Maciej Rataj 
- Gimnazjum w ZS nr. 2 w Częstochowie – Marta Sosna 
 
Podczas wystąpienia w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Iwona 
Choła pogratulowała i złożyła laureatom i rodzinom najserdeczniejsze życzenia, aby 
przedstawione sukcesy przynosiły jak najwięcej radości, żeby odkrywanie mądrości 
naszych przodków służyło do stawiania kolejnych kroków, do tego co jeszcze nieodkryte 
i aby żaden dzień w nowej szkole nie był dniem straconym. Rodzicom życzyła jak 
najwięcej takich chwil, w których będą mogli się cieszyć ze swoich dzieci. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy powiedział, że na sukcesy zaprezentowanych uczniów złożyło się wiele 
czynników tj. dobre wychowanie w domu, przedszkolu, szkole podstawowej, a następnie  
gimnazjum. Podkreślił, że gmina Poczesna ma dobre zaplecze, dobrych pedagogów  
i dobre szkoły.  
Na zakończenie Wójt pogratulował uczniom wysokich wyników i życzył laureatom, żeby 
wszystkie umiejętności zdobyte w placówkach z terenu gminy Poczesna procentowały  
w dorosłym życiu, żeby wybrali w życiu takie profesje, aby praca była przyjemnością i by 



 

 

wracali z uśmiechem na ziemię pocześniańską.  
 
- Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady pogratulowała laureatom wysokich 
ocen i wyboru nowych szkół, a na wakacje życzyła miłego wypoczynku. 
 
Następnie wręczono rodzicom listy gratulacyjne i kwiaty natomiast absolwentom 
nagrody pieniężne.  
 
1340– obrady opuścił radny Rafał Dobosz. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokoły z XVIII i XIX Sesji były wyłożone 
do wglądu w biurze Rady Gminy i przesłane drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokoły z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy zostały jednogłośnie przez Radę przyjęte.  
 

Ad. 5 
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. 6 
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  

W sprawie sądowej, cywilnej przeciwko firmie Fajkier Wójt gminy powiedział, że 
przedmiotowa sprawa w dalszym ciągu toczy się przed Sądem Okręgowym  
w Częstochowie o zapłatę od firmy Fajkier na rzecz naszej Gminy kwoty 2 456 852,62 
zł. Na kwotę tą składa się: należność z tytułu kary umownej z tytułu odstąpienie od 
umowy z winy firmy Fajkier, na pozostałe należności składają się nieterminowe 
wykonanie robót, należność za wady techniczne, opóźnienia przekazania obiektu oraz 
należność za wadliwe studzienki. Sprawa ta jest prowadzona przez trzeciego sędziego. 
Sąd na ostatnim posiedzeniu zaproponował przekazanie tej sprawy do Mediatora celem 
zawarcia ugody. Po wykonaniu tej czynności Sąd podejmie dalsze postępowanie 
sądowe. W sprawie tej przed wydaniem wyroku zostanie przeprowadzony dowód  
z przesłuchania świadka Zastępcy Wójta Andrzeja Lecha oraz z przesłuchania stron. 

W sprawie firmy Fajkier w postępowaniu upadłościowym Wójt gminy poinformował, że  
w postępowaniu upadłościowym Gmina nasza dochodzi zapłaty od upadłej firmy Fajkier 
kwoty 38 108,62 zł. W dalszym ciągu toczy się postępowanie sprawdzające  
o umieszczenie na liście wierzytelności należności poszczególnych wierzycieli. Zgodnie 
z poleceniem Sądu Okręgowego w Częstochowie akta upadłościowe (cały komplet) 
zostały przekazane do Sądu Okręgowego w Częstochowie jako załącznik do innej 
sprawy sądowej. Po wykorzystaniu przedmiotowe akta zostaną zwrócone do Sądu 
Upadłościowego.  Do dnia dzisiejszego trwa postępowanie wyjaśniające, celem 



 

 

sporządzenia listy wierzytelności poszczególnych poszkodowanych wierzycieli. Po 
zakończeniu tej czynności zostanie powołane przez Sąd Zgromadzenie Wierzycieli. 

W sprawie spadkowej po Wiesławie Słaboszu Wójt poinformował, że na podstawie 
prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie Gmina Poczesna 
została ustanowiona spadkobiercą ustawowym. W związku z tym komornicy przy Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie Tomasz Nowakowski, Komornik przy Sądzie Rejonowym  
w Bytomiu Jacek Wiesiołek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura, 
Komornik przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski, Komornik przy 
Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk oraz Komornik przy Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk prowadzili postępowania egzekucyjne po 
zmarłym Wiesławie Słaboszu do składników majątkowych pozostałych po nim jako 
spadkodawcy. Mimo to, że postępowanie egzekucyjne po Wiesławie Słaboszu zostało 
prawomocnie zakończone to niektórzy komornicy w dalszym ciągu występują przeciwko 
Gminie zajmując rachunek bankowy. Należą do nich komornicy: Komornik przy Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki, Komornik przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy Woli w Warszawie Jacek Bogiel i Komornik przy Sądzie Rejonowym  
w Lublińcu Marcin Pierzchała. W związku z tym Gmina nasza jest zmuszona składać 
skargi na czynności komorników, by nie dopuścić do ściągnięcia bezpodstawnie naszej 
należności z konta. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
Ad. 7 
Informację o organizacji roku szkolnego 2016/2017 przedstawiła kierownik SAPO – 
Grażyna Rakowska. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja została przez radnych przyjęta. 

 

Ad. 8 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił 
Krzysztof Kogut. 
Głosu nikt nie zabrał. 

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 

 

Ad. 9 
Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2015 roku przedstawiła 
Skarbnik Gminy – Halina Paruzel - Tkacz. 

Głos zabierali: 

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

Na tym dyskusję zakończono. 

 



 

 

Ad. 10 

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy  
z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2015 rok odczytała Skarbnik Gminy – 
Halina Paruzel - Tkacz. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor odczytał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
dla Wójta Gminy Poczesna. 

Głosu nikt nie zabrał. 

 
Ad. 11  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej, w którym Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu 
i zadań inwestycyjnych w 2015 roku oraz zawnioskowała w jej imieniu  o udzielenie 
absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Ad. 12  

Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 
odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  141/XX/16. 
 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna odczytała 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  142/XX/16. 
 



 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy pogratulował Wójtowi udzielonego, przez Radę, 
absolutorium. 

- Wójt gminy podziękował za zaufanie i pozytywną ocenę pracy całego zespołu w 2015 
roku. Zapewnił, że to co było robione do tej pory nadal będzie kontynuowane 
 i utrzymywane na tym samym poziomie. 

- Adam Morzyk dołączył się do słów gratulacyjnych Przewodniczącej Rady. 
Poinformował o odpowiedzi, jaką otrzymał od Starosty Powiatu Częstochowskiego  
w sprawie przebudowy drogi powiatowej 1057, zachodniej obwodnicy, a następnie 
poinformował, że złożył w tej sprawie kolejny wniosek, w którym wskazał możliwe źródła 
finansowania tego zadania oraz zwrócił uwagę na fakt, że powinno być ono podzielone 
na etapy. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 
Ad. 14 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2016 rok 
przedstawiła Skarbnik gminy, Halina Paruzel – Tkacz. 

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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  143/XX/16. 
 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedstawiła Skarbnik 
gminy, Halina Paruzel - Tkacz. 

Podczas wystąpienia Skarbnik gminy poprosiła o wprowadzenie autopoprawki  
w zakresie numeracji paragrafów tj. §4 należy zastąpić §3. 
 
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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  144/XX/16. 
 

Ad. 16 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2016 - 2030 przedstawiła Skarbnik gminy, Halina 
Paruzel - Tkacz. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  145/XX/16. 
 

Ad. 17 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Poczesna na lata 2016 – 2020 przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Elżbieta Różycka. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  146/XX/16. 
 

Ad. 18  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w Gminie Poczesna na lata 2016 – 2020 przedstawiła Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Różycka. 



 

 

Podczas omawiania Kierownik poprosiła o wprowadzenie autopoprawki  
w zakresie numeracji w załączniku tj. numery od I-VII zastępuje się odpowiednio  
od I do X. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  147/XX/16. 
 

Ad. 19  

Raport z wyników konsultacji „Założeń do Planu zaopatrzenia w energię elektryczną, 
cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2030 roku przedstawił Zastępca Wójta, 
Andrzej Lech oraz przedstawiciel  Centrum Doradztwa Energetycznego sp. z o.o. z 
Mikołowa, Wojciech Płachetka. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Raport został przez Radę Gminy przyjęty do wiadomości. 

 

Ad. 20 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do Planu zaopatrzenia w energię 
elektryczną, cieplną i gazową dla Gminy Poczesna do 2032r.” przedstawił Zastępca 
Wójta, Andrzej Lech. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  148/XX/16. 

 

Ad. 21 

Raport z wyników konsultacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poczesna” 
przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech oraz przedstawiciel  Centrum Doradztwa 
Energetycznego sp. z o.o. z Mikołowa, Wojciech Płachetka. 



 

 

Głosu nikt nie zabrał. 

Raport został przez Radę Gminy przyjęty do wiadomości. 

Ad. 22 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Poczesna” przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  149/XX/16. 

Ad. 23 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy 
Poczesna przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

Podczas omawiania Zastępca Wójta poprosił o wprowadzenie autopoprawki w §11, 
który po zmianie otrzymał brzmienie: „Cena nabycia lokalu użytkowego sprzedawanego 
w trybie bezprzetargowym może zostać rozłożona na raty miesięczne na okres nie 
dłuższy niż 5 lat, przy czym I rata nie może być niższa niż 30 % wartości zbywanego 
lokalu płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. Niespłacona część ceny podlega 
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 
stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Odsetki będą doliczane do każdej raty. 
Wierzytelność Gminy tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.” 

Głos zabierali: 

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

Projekt uchwały, po zmianach, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia 
Błaszak. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  150/XX/16. 

 



 

 

Ad. 24 

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

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  151/XX/16. 

Ad. 25 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Poczesna na lata 2016 – 2024 przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

Podczas omawiania Zastępca Wójta poprosił o wprowadzenie autopoprawki polegającej 
na dopisanie w tytule uchwały „na lata 2016-2024”. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały, po zmianach, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia 
Błaszak. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  152/XX/16. 

Ad. 26 

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

Podczas omawiania Zastępca Wójta poprosił o wprowadzenie autopoprawki polegającej 
na wykreśleniu w preambule zapisu „w związku z wynikami analizy zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Poczesna wraz z oceną aktualności 
studium i planów miejscowych”. 

1555 – obrady opuściła radna Bożena Dobosz. 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora zapytał kto będzie wykonawcą zmian w studium. 



 

 

- Wójt gminy odpowiedział, że na tym etapie nie zna odpowiedzi na to pytanie, ponieważ 
procedura wyłonienia wykonawcy nie została jeszcze przeprowadzona. 

Projekt uchwały, po zmianach, 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  153/XX/16. 

Ad. 27 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – strefa IX obejmująca sołectwa 
Bargły przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

Podczas omawiania Zastępca Wójta poprosił o wprowadzenie autopoprawki polegającej 
na wykreśleniu w preambule zapisu „w związku z wynikami analizy zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Poczesna wraz z oceną aktualności 
studium i planów miejscowych”. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały, po zmianach, 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  154/XX/16. 

Ad. 28 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – strefa X obejmująca sołectwa: 
Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna przedstawił Zastępca 
Wójta, Andrzej Lech. 

Podczas omawiania Zastępca Wójta poprosił o wprowadzenie autopoprawki polegającej 
na wykreśleniu w preambule zapisu „w związku z wynikami analizy zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Poczesna wraz z oceną aktualności 
studium i planów miejscowych”. 

Głosu nikt nie zabrał. 



 

 

Projekt uchwały, po zmianach, 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  155/XX/16. 

Ad. 29 

Projekt uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego 
Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach przedstawiła Sekretarz gminy, Renata 
Smędzik. 

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  156/XX/16. 

 

Ad. 30 

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

Ad. 31 

W tym punkcie głos zabierali: 

- Sekretarz gminy, Renata Smędzik poinformowała o pismach od Naczelników Urzędów 
Skarbowego w sprawie korekt oświadczeń majątkowych składanych przez kierowników 
referatów jak i dyrektorów jednostek podległych.    

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

- od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w sprawie korekt 
oświadczeń majątkowych składanych przez radnych. 

Ad. 32 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

 



 

 

Ad. 33 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w posiedzeniu, życzyła miłego 
wypoczynku podczas wakacji i ogłosiła, że XX zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna 
uważa za zamkniętą. 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


