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P r o t o k ó ł  Nr XXI/2016 
 

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

w dniu 13 września 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Poczesna, dnia  2016-09-13 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXI/2016 

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

w dniu  13 września 2016 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 157/XXI/16  w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem 

Częstochowskim zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 

S w km 0+050-0+880 w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna” w ramach 

projektu pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci 

TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury-

Młynek – Wąsosz – DW 908”.  

2. Uchwała Nr 158/XXI/16  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

3. Uchwała Nr 159/XXI/16  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016 - 2030. 

4. Uchwała Nr 160/XXI/16  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

5. Uchwała Nr 161/XXI/16  w sprawie przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym Gminy Poczesna wraz z oceną aktualności studium i planów 

miejscowych”. 

6. Uchwała Nr 162/XXI/16  w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do 

Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego. 

7. Uchwała Nr 163/XXI/16  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta 

Częstochowy z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Polskich Noblistów 

w Częstochowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Protokół  Nr XXI/2016 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 13 września 2016 roku 

w godzinach od 1300 do 1545. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S w km 
0+050-0+880 w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna” w ramach projektu pn. 
„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T 
poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury-
Młynek – Wąsosz – DW 908”.  

5. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017. 

6. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku. 

7. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2016 rok 
oraz zadań inwestycyjnych na lata 2016 – 2018. 

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gminy Poczesna wraz z oceną aktualności studium i planów 
miejscowych”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do Stowarzyszenia 
do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta 
Częstochowy z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Polskich Noblistów 
 w Częstochowie. 

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

15. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

16. Wnioski i zapytania radnych. 



 

 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie obrad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 
 

Otwarcia XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta Gminy, Zastępcę Wójta,  Sekretarza Gminy, Wicestarostę Powiatu 
Częstochowskiego - Henryka Kasiurę, Przewodniczącego Rady Powiatu - Andrzeja 
Kubata, Radnego Powiatu – Andrzeja Cupiała, Komendanta Komisariatu Policji  
w Poczesnej – podkom. - Radosława Włodarka, 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 następującymi wnioskami: 

  - przeniesienie  projektu uchwały z punktu 12 jako punktu 4 oraz zmianę tytułu tej    
    uchwały na następujące brzmienie: „w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem  
    Częstochowskim zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1057  
    S w km 0+050-0+880 w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna” w ramach projektu  
    pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T  
    poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury-Młynek –  
    Wąsosz – DW 908”. 
-  wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy  
   rzeczowej dla Miasta Częstochowy z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 im.  
   Polskich Noblistów w Częstochowie. 

- Wiceprzewodnicząca Rady, Eulalia Błaszak zaproponowała, aby punkty 4 i 5 
przesunąć odpowiednio do punktu 14 i 15. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak  poddała pod głosowanie wniosek 
zaproponowany przez Wiceprzewodniczącą Rady. 

Rada pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak  poddała pod głosowanie wnioski z 
którymi wystąpił Wójt Gminy. 

Rada pozytywnie zaopiniowała ww. wnioski. 

Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak  poddała pod głosowanie całość 
porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy po zmianach. 

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy po 
zmianach. 

 
 
 



 

 

Ad. 3 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XX Sesji był wyłożony do wglądu 
w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym Radnym. 
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XX Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S w km 0+050-0+880  
w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna” w ramach projektu pn. „Zwiększenie 
mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg 
powiatowych w ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury-Młynek – Wąsosz – DW 908” 
przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

Głos zabierali: 

- Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego, Henryk Kasiura powiedział, że na terenie 
gminy Poczesna jest 30 km dróg powiatowych, większość z nich zostało już 
przebudowanych, a pod względem alokacji środków na jeden kilometr dróg Gmina 
Poczesna zajmuje drugie miejsce w Powiecie Częstochowskim. Mając na uwadze 
wnioski miejscowych radnych Powiatu Zarząd wyszedł z inicjatywą, aby w tym roku 
realizować projekt o wartości ok. 2 800 000,00 zł w miejscowości Wrzosowa.  
W Powiecie Częstochowskim są takie standardy, które mówią, że w ramach tego 
programu  50% wartości inwestycji dofinansowuje Gmina, a drugie 50% Powiat. W tym 
przypadku zarówno Gmina jaki Powiat przekazują 800 000,00 zł, a pozostała część 
środków będzie pochodzić od Wojewody.  
Na zakończenie Wicestarosta poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego 
projektu uchwały. 

- Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Kubat podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za 
współpracę i przekazywanie środków z budżetu na inwestycje związane z przebudową 
dróg powiatowych. Podkreślił dużą rolę Radego Andrzeja Cupiała w zabieganiu o środki 
na tę drogę, której  przebudowa przyniesie poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Poczesna. Poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 

- Andrzej Cupiał wyraził zadowolenie, że projekt, o który zabiegali z Wójtem Gminy od 
ponad 1 roku jest realny. Podziękował Zarządowi Powiatu za przychylność w tej 
sprawie. 

- Marian Kołodziej   podziękował za planowaną inwestycję, podkreślił, że droga ta 
sprawia dużo kłopotu, jest niebezpieczna i wielokrotnie dochodziło na niej do wypadków. 

- Tadeusz Bajdor zapytał kiedy będzie realizowana przebudowa drogi w Hucie. 

- Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego, Henryk Kasiura odpowiedział, że w chwili 
obecnej trwają pracę nad projektem na przyszły rok i ma nadzieję, że uzyska on 
aprobatę od Wojewody i będzie można go realizować w  kolejnych latach. 

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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  157/XXI/16. 
 

W tym miejscu głos zabierali: 

- Wójt Gminy podziękował Zarządowi Powiatu, że to zadanie będzie na terenie Gminy 
realizowane, radnym za zgodność w głosowaniu i wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do tego, że ta uchwała mogła być na tej Sesji Wysokiej Radzie przedstawiona. 
Podkreślił, że sprawy infrastruktury drogowej są przez  wszystkich doceniane. Pozostała 
jeszcze do zrobienia ul. Tkacka, ul. Pszenna i ul. Południowa, jednak jeżeli będzie 
zgoda Powiatu to zadania na tych ulicach zostaną wykonane.  

- Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego, Henryk Kasiura podziękował za zgodność  
w głosowaniu i dobrą współpracę w realizowaniu wspólnych zadań. 

 

Przed omówieniem punktu 5, Pani dyrektor Alicja Janowska  z  Zespołu Szkół                      
we Wrzosowej, podziękowała wszystkim za 8 lat współpracy. Powiedziała, że były to 
piękne lata i  duże doświadczenie zawodowe. 
Na ręce Wójta Gminy złożyła podziękowania dla wszystkich pracowników urzędu gminy, 
na ręce Przewodniczącej Rady Gminy złożyła podziękowania dla wszystkich 
samorządowców, na ręce Iwony Choła złożyła podziękowania dla członków Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, oraz na ręce Justyny Wilk za współpracę. 
Na zakończenie podkreśliła, że oddaje szkołę w dobrej kondycji i z dobrą kadrą, gotową 
podejmować wiele wyzwań. 

- Iwona Choła życzyła dużo wiary, wytrwałości, żeby wiedza służyła nam wszystkim, nie 
tylko tutaj w Gminie, ale całej edukacji.  

- Wójt Gminy odczytał list pamiątkowy, w którym m.in. podziękował, Pani Alicji 
Janowskiej za 8 lat pracy dla dobra oświaty i naszej społeczności, za postawę wobec 
młodego pokolenia i człowieka. Życzył serdeczności i zdrowia podczas dzielenia się 
swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 5  

Stan przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017 przedstawiła 
Kierownik SAPO w Poczesnej, Grażyna Rakowska. 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła życzyła dyrektorom, aby był to kolejny pomyślny rok, obfitujący  
w sukcesy, bezpieczny, przychylny od strony samorządu, pomyślności, zdrowia, 



 

 

 i wytrwałości.  Podkreśliła, że samorządowcy są dumni z placówek oświatowych, gmina 
Poczesna oświatą i kulturą stoi.  

 
Na tym dyskusję zakończono.  

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
Ad. 6  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku przedstawiła 
Skarbnik Gminy, Halina Paruzel – Tkacz. 

Głos zabierali: 

- Rafał Dobosz zapytał z czego wynika taka duża kwota zaległości z tytułu podatku od 
nieruchomości oraz zaliczki i funduszu alimentacyjnego. 

- Skarbnik Gminy, Halina Paruzel – Tkacz wyjaśniła, że są to należności z tytułu podatku 
od nieruchomości z wielu lat, które nie zostały wpłacone przez mieszkańców. W sprawie 
zaliczki i funduszu alimentacyjnego Skarbnik poinformowała, że Gmina miała obowiązek 
wypłacania tych świadczeń. Część środków na ten cel pochodzi z dotacji, a część są to 
środki własne gminy. Niestety nie wszystkie pieniądze  zostały ściągnięte od dłużników, 
ale sukcesywnie są wpływy do budżetu gminy, od komorników bądź bezpośrednio od 
mieszkańców. 

- Rafał Dobosz zwrócił uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatku od 
nieruchomości i podatku od środków transportu, a następnie poprosił  
o pochylenie się nad tym problemem przy uchwałach na nowy rok budżetowy. 
Radny zapytał dlaczego nie została spłacona planowana kwota kredytu. 

- Skarbnik Gminy, Halina Paruzel – Tkacz wyjaśniła, że spłaty dokonywane są zgodnie 
 z umową kredytu rozłożone na konkretne raty. To co dotyczy tego okresu, zostało 
spłacone terminowo.  

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 
roku. 

Na tym dyskusję zakończono.  

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 

 

Ad. 7 

Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2016 rok oraz 
zadań inwestycyjnych na lata 2016 – 2018 przedstawiła Skarbnik Gminy, Halina Paruzel 
– Tkacz. 

Głos zabierali: 

- Wójt Gminy podkreślił, że przedstawione przez Skarbnik informacje są na dzień  
30 czerwca 2016 roku. Wiele innych zadań zostało do dnia dzisiejszego zrealizowanych 
jak np. budowa placu zabaw w Hucie Starej A czy  założenie monitoringu w Słowiku. 
 



 

 

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji. 
 

Na tym dyskusję zakończono.  

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 158/XXI/16. 
 

Ad. 9 

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 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 159/XXI/16. 
 

Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawiła 
Skarbnik Gminy, Halina 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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 160/XXI/16. 
 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gminy Poczesna wraz z oceną aktualności studium i planów 
miejscowych” 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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 161/XXI/16. 
 
Ad. 12  
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do Stowarzyszenia do spraw 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego ” 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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 162/XXI/16. 
 

Ad. 13  
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Częstochowy 
z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie 
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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 163/XXI/16. 
 

W tym miejscu głos zabierali: 

- Wójt Gminy poinformował, że od 1 sierpnia 2016 roku podkom. Radosław Włodarek 
pełni obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej, a następnie powitał 
Komendanta w  gminie Poczesna i pogratulował objęcia nowego stanowiska.  

- Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej, podkom. Radosław Włodarek zapewnił  
o współpracy i prosił o kontakt gdy tylko będzie potrzebna pomoc. Komendant 
poinformował o powołaniu z dniem 1 września 2016 roku Krajowej Mapy Zagrożeń  
i zaprosił do zapoznania się. Na zakończenie przestrzegł przed grupami romskimi 
poprosił o szybką informację, gdy tylko pojawią się na terenie gminy. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie między 
sesjami.  
Podczas wystąpienia Przewodnicząca Rady, w związku z obchodami 20 rocznicy 
odprawienia pierwszej Mszy Świętej w Kaplicy w Hucie Starej A, podziękowała radnemu 
Tadeuszowi Bajdor za pracę przy jej budowie i zagospodarowaniu terenu wokół. 

Głos zabierali: 

- Jan Wawrzyńczak powiedział, że zabiegał o pieniądze i materiały budowlane  
niezbędne do budowy Kaplicy i okresie, gdy był radnym zostały wybudowane 
fundamenty. 

- Agnieszka Pidzik wyjaśniła, że podczas uroczystości starała się podziękować 
wszystkim, którzy w mniejszy bądź większy sposób przyczynili się do budowy Kaplicy. 
Miała nadzieję, że nikogo nie pomija, a mówiąc, że dziękuje wszystkim miała na myśli 
wszystkich, którzy pracowali na rzecz Kaplicy. Na zakończenie przeprosiła te osoby, 
które poczuły się pominięte i niedocenione.  

Na tym dyskusję zakończono. 

Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady - Lidię Kaźmierczak została przyjęta 
przez Radę Gminy do wiadomości. 

 



 

 

 

Ad. 15 

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 ciągu. Ostatnio w sprawie tej został wyznaczony termin rozprawy 
na dzień 06.10.2016 roku. Postępowanie mediacyjne nie przyniosło pozytywnego 
rezultatu. Na przedmiotową kwotę składają się następujące należności: 

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

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

- kwota 249 330,74 zł z tytułu wad, 

- kwota 119 310,00 zł za wadliwe studzienki.         

Kara umowna w konkretnym przypadku jest uzasadniona tym, że między przetargami 
dokonanymi między firmą Fajkier, a Firmą Wachelka wystąpiła kwota wyższa na korzyść 
firmy Wachelka około 5 mln. zł. Na kwotę tą składają się wyższa cena za robociznę  
i materiały budowlane. 
Na sprawie w dniu 06.10.2016 roku zostanie przesłuchany Zastępca Wójta Andrzej Lech 
w charakterze świadka oraz Wójt Gminy w charakterze strony powodowej. 

W sprawie firmy Fajkier w postępowaniu upadłościowym Wójt powiedział, że w Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie toczy się postępowanie upadłościowe przeciwko firmie 
Fajkier. Gmina nasza dochodzi zapłaty od upadłej firmy Fajkier kwoty 37 108,62 zł.  
W dalszym ciągu w sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające celem 
sporządzenia ostatecznej  listy wierzytelności. Po zakończeniu tej czynności zostanie 
powołane przez Sąd Zgromadzenie Wierzycieli. 

W sprawie rozliczenia robót kanalizacyjnych Wójt gminy poinformował, że obecnie 
rozliczenie robót kanalizacyjnych pomiędzy Gminą Poczesna, a firmą Fajkier zostało 
dokonane za pośrednictwem Banku w Warszawie z tytułu zaciągniętej, a nie spłaconej 
przez firmę Fajkier pożyczki. Przedmiotowa kwota 2 500 000,00 zł znajdowała się na 
koncie gminy Poczesna z przeznaczeniem dla Banku w Warszawie, a którą to kwotę 
bezprawnie zabrała firma Fajkier i przeznaczyła na własne potrzeby, natomiast miała 
obowiązek przekazania  tej kwoty do Banku w Warszawie.  Przedmiotową kwotę gmina 
będzie dochodzić  od firmy Fajkier w drodze postępowania sądowego.  
Obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach toczy się postępowanie z powództwa 
Banku w Warszawie  przeciwko gminie Poczesna o zapłatę 1 900 000,00 zł. 

W sprawie spadkowej po Wiesławie Słaboszu Wójt Gminy powiedział, że sprawy 
związane z postępowaniami egzekucyjnymi po zmarłym Wiesławie Słaboszu prowadziło 
siedmiu komorników przy Sądach Rejonowych z całego kraju. Postępowanie 
egzekucyjne po zmarłym Wiesławie Słaboszu zostało prawomocnie zakończone  
i rozliczone przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusza 
Olczyka. Po fakcie tym zostały zgłoszone roszczenia do składników majątkowych  
przez następujących komorników: 
1. Komornika przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernesta Osickiego 
2. Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie Jacka Bogiel 



 

 

3. Komornika przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcina Pierzchały 
 
Komornik przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu zażądał, aby Gmina przedstawiła spisy 
składników majątkowych sporządzone przez właściwego Komornika oraz dokumenty 
rozliczające wszystkich Komorników prowadzących  postępowania egzekucyjne po 
Wiesławie Słaboszu.                                
W przypadku nie przedstawienia niniejszych dokumentów Komornik przy Sądzie 
Rejonowym w Lublińcu podał, iż zastosuje karę grzywny w celu przymuszenia Gminy 
do przekazania dokumentów. 
W związku z tym, Zastępca Wójta Andrzej Lech oraz Radca Prawny Henryk  
Kurdybelski byli w Kancelarii Komornika przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu, celem 
wyjaśnienia sprawy i przedłożenia dokumentacji. 
Następnie Gmina złożyła skargi na czynności Komornika. Sprawy te zostały 
zakończone. Komornik jednak w dalszym ciągu zgłaszał pretensje do Gminy, w związku 
z tym zwróciliśmy się do Nadzoru Komorniczego w Katowicach, Nadzoru Krajowego  
w Warszawie  i do Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawy te w dalszym ciągu znajdują 
się w toku postępowania. Nadmieniamy, że Komornicy Ci nie mają podstawy prawnej 
ani faktycznej do żądania przedmiotowych dokumentów. 
 
Ponadto Wójt poinformował, że w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach 
toczy się postępowanie z wniosku CZPK w Sobuczynie przeciwko SKO w Częstochowie 
o zapłatę kwoty tytułem kary za bezprawne wycięcie drzew na terenie składowiska  
w Sobuczynie. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 16  

W tym miejscu głos zabierali i zgłosili następujące wnioski: 

- Przemysław Zawadzki podziękował za założenie oświetlenia przy ul. Śląskiej  
w Bargłach. 

- Eulalia Błaszak 

1.  Naprawić nawierzchnię asfaltową na skrzyżowaniu ul. Jałowcowej  
     i ul. Górniczej. 

2. Zakupić i zamontować tablice z nazwami miejscowości  (nowa tablica  
    z nazwą „Kolonia Borek” jest zamontowana, z nazwą „Zawodzie” – nie ma        
    nowej, pozostała stara w białym kolorze). 

3. Zakupić latarnię i doświetlić rondo. 

4. Wykosić pobocze przy drogach gminnych na terenie sołectwa Zawodzie. 

5. Zamontować znaki ostrzegające przed zwierzyną leśną.  
    (Zawodzie ul. Cmentarna) 

- Rafał Dobosz 

1. Zwrócić się do Dyrektora Poczty Polskiej w celu ponownego uruchomienia punktu 
pocztowego we Wrzosowej. 



 

 

 

 

Ad. 17 
- Robert Gajecki 

1. Wydzielić 1/3 tablicy informacyjnej (w sołectwach) na ogłoszenia urzędowe. 

- Danuta Markowska  

1. Wybudować peron przy przystanku autobusowym w Nowej Wsi (Wierzby). 

- Jerzy Ślęzak 

1. Zamontować znak „droga bez przejazdu” na początku ul. Szczytowej. 

- Jarosław Kmieć podziękował za zamontowanie wiaty przystankowej przy drodze 
powiatowej w Nieradzie. 

- Jadwiga Strąk poinformowała, że w Ośrodku Zdrowia w Poczesnej odmówiono pomocy 
przy podłączeniu kroplówki osobie po operacji.  

- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak poinformowała o pismach, które 
wpłynęły do biura Rady Gminy. 

 
Ad. 18  

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

 
Ad. 19  

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

 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


