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P r o t o k ó ł  Nr  XXII/2016 

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

w dniu  28 listopada 2016 roku. 

 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 164/XXII/16  w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia 

województwa częstochowskiego. 

2. Uchwała Nr 165/XXII/16  w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych 

jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna. 

3. Uchwała Nr 166/XXII/16  w sprawie uchylenia Statutu Samorządowej Administracji 

Placówek Oświatowych w Poczesnej. 

4. Uchwała Nr 167/XXII/16  w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji 

Placówek Oświatowych w Poczesnej. 

5. Uchwała Nr 168/XXII/16  w sprawie określenia wysokości stawek w  podatku od 

środków transportowych na rok 2017. 

6. Uchwała Nr 169/XXII/16  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości w 2017 roku. 

7. Uchwała Nr 170/XXII/16  w sprawie opłaty targowej. 

8. Uchwała Nr 171/XXII/16  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 

9. Uchwała Nr 172/XXII/16  w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XXI/16 w sprawie zmian   

w budżecie  gminy na 2016 rok. 

10. Uchwała Nr 173/XXII/16  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016 - 2030. 

11. Uchwała Nr 174/XXII/16  w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem 

Częstochowskim zadania pn.” Remont istniejącego chodnika w pasie drogi 

powiatowej DP 1058S ul. Staszica w miejscowości Brzeziny Kolonia od 

skrzyżowania z ul. Wirażową – I etap ”. 

12. Uchwała Nr 175/XXII/16  w sprawie zmiany uchwały   Nr 160/XXI/16 w sprawie trybu 

prac nad projektem uchwały budżetowej. 

13. Uchwała Nr 176/XXII/16  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2017 roku. 

14. Uchwała Nr 177/XXII/16  uchylająca uchwałę w sprawie gospodarki gruntami. 

15. Uchwała Nr 178/XXII/16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna- strefa VII obejmująca sołectwa: 

Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 



 

 

16. Uchwała Nr 179/XXII/16  w sprawie przystąpienia  do zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna- strefa V obejmująca  

zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 

17.  Uchwała Nr 180/XXII/16  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna- strefa X obejmująca sołectwa: 

Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna.  

18.  Uchwała Nr 181/XXII/16  w sprawie przystąpienia do opracowania Programu 

Rewitalizacji Gminy Poczesna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Protokół  Nr XXII/2016 

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

w godzinach od 1300 do 1650. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Poczesna: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.  

4. Podjęcie  uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa 
częstochowskiego. 

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

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego. 

8. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych 
jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Statutu Samorządowej Administracji 
Placówek Oświatowych w Poczesnej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek 
Oświatowych w Poczesnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w  podatku od środków 
transportowych na rok 2017.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
w 2017 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XXI/16 w sprawie zmian   
w budżecie  gminy na 2016 rok. 

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



 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim 
zadania pn.” Remont istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej DP 1058S 
 ul. Staszica w miejscowości Brzeziny Kolonia od skrzyżowania z ul. Wirażową – I etap ”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały   Nr 160/XXI/16 w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 
Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2017 roku.  

21. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie gospodarki gruntami. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna- strefa VII obejmująca sołectwa: 
Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna- strefa V obejmująca  zasadniczą 
część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 

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

25. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji  
Gminy Poczesna.  

26. Wnioski i zapytania radnych 

27. Wolne wnioski i informacje.  

28. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

29. Zakończenie obrad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcę Wójta,  Sekretarza gminy, Posła na Sejm – 
Konrada Głębockiego, Radnego Powiatu - Andrzeja Cupiała, 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 tytułu uchwały w punkcie 17 wyrazu 
„inwestycyjnego” oraz przeniesienie punktu 25 tj. Podjęcie  uchwały w sprawie 
stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego jako punktu 4. 

Na tym dyskusje zakończono. 

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

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

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXI Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
Ad. 4 
Projekt  uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa 
częstochowskiego przedstawił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 

Podczas wystąpienia Wójt powiedział, że utworzenie województwa częstochowskiego  
leży w interesie społeczeństwa lokalnego, a także całego kraju. Region częstochowski 
posiada potencjał społeczny, gospodarczy, ekonomiczny naukowy oraz kulturowy by 
sprostać wszystkim wyzwaniom stawianym przed nowym województwem. Utworzenie 
województwa częstochowskiego będzie impulsem do dalszego rozwoju całego regionu. 

Głos zabierali: 

- Poseł na Sejm, Konrad Głębocki  w imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia 
Województwa Częstochowskiego podziękował za inicjatywę podjęcia takiej uchwały. 
Podkreślił, że Region Częstochowski potrzebuje własnego województwa, pozostając  
w strukturze województwa śląskiego doznaje licznych strat przede wszystkim 
finansowych. Nie ma możliwości kształtowania własnej strategii rozwoju ponieważ nie 
da się pogodzić charakterystyki Regionu Częstochowskiego z Górnym Śląskiem.  

- Radny Powiatu, Andrzej Cupiał poinformował, że Rada Powiatu również podjęła 
uchwałę popierającą przywrócenie województwa częstochowskiego, a następnie 
powiedział, że gdyby ktoś potrzebował od niego pomocy to prosi o kontakt, niezależnie 
od dnia i godziny. 



 

 

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  164/XXII/16. 
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.  

Podczas wystąpienia Wójt Gminy poinformował, że 20 września 2016r.  w Urzędzie 
Gminy odbyło się spotkanie otwarte z przedstawicielami spółki Częstochowskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego. Dotyczyło ono wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie placu 
kompostowania odpadów, dedykowanego odpadom zielonym i bio, o powierzchni ok. 
6000 m2 , zlokalizowanego na terenach Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 
zarządzanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  
w Sobuczynie”, a także zaprosił na rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa 
w tej sprawie, zaplanowaną na 12 grudnia 2016 r. w tut. Urzędzie Gminy. 

 

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 przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. Postępowanie 
mediacyjne nie dało pozytywnego rezultatu, gdyż przedstawiciele firmy Fajkier 
oświadczyli, że mogą zawrzeć ugodę, ale tylko pod warunkiem jeżeli ich stan zadłużenia 
względem Gminy Poczesna będzie wynosił „0”. Oczywistym jest, iż Gmina nasza na 
tego rodzaju propozycję nie wyraziła zgody i dlatego też doszło do rozpoznania przez 
Sąd sprawy cywilnej. W sprawie tej zostały przeprowadzone prawie wszystkie dowody  
w postępowaniu sądowym. Rozprawa w tej sprawie została wyznaczona na 15 grudnia 
2016 roku. Zgodnie z postanowieniem Sądu w sprawie tej mają być przesłuchane tylko 
strony z tym, że w charakterze strony powodowej ma być przesłuchany Wójt Gminy. 
Szczegółowe rozliczenie między stronami zostało przedstawione na poprzedniej sesji. 
Po przeprowadzeniu tych dowodów Sąd Okręgowy wyda wyrok rozstrzygający 
merytorycznie przedmiotowa sprawę.  

Sprawa w postępowaniu upadłościowym przeciwko firmie Fajkier w dalszym ciągu toczy 
się w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. W przedmiotowej sprawie występuje aż 125 



 

 

uprawnionych wierzycieli z całego kraju. W chwili obecnej została sporządzona lista 
wierzytelności, która musi być zatwierdzona przez Sędziego Komisarza. Czynność ta 
ma być wykonana w najbliższym czasie, po czym nastąpią dalsze czynności urzędowe 
w trybie postępowania upadłościowego. Sprawa ta jest skomplikowana zarówno pod 
względem faktycznym, jak i prawnym. 

W sprawie rozliczenia robót kanalizacyjnych Wójt poinformował, że w chwili obecnej 
zostało dokonane całkowite rozliczenie robót kanalizacyjnych wykonanych na terenie 
Gminy Poczesna. 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, 
zamiast przekazać  kwotę 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, gdyż pierwotna kwota z tego 
tytułu wynosiła 2 500 000,00 zł. Przedmiotowa sprawa oczekuje na wyznaczenie 
terminu rozprawy przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.  

W sprawie wydanej decyzji przez Wójta Gminy Poczesna w przedmiocie usunięcia bez 
zezwolenia  drzew przez CZPK w Sobuczynie Wójt Gminy poinformował, że w dniu 29 
stycznia 2016 roku wydał decyzje na mocy, której wymierzył CZPK karę w kwocie 1 047 
215,31 zł za usunięcie bez zezwolenia 104 drzew (122 pnie) położonych na 
nieruchomościach w obrębie Młynek. Decyzje powyższą zaskarżyło CZPK do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.  Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze po przeprowadzeniu rozprawy, decyzję Wójta Gminy Poczesna utrzymało 
w mocy. CZPK w związku z tym wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach. Przedmiotowa sprawa oczekuje na termin rozpoznania. 

Wójt Gminy poinformował także, że 12 października 2016 roku do tutejszego Urzędu 
wpłynął odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Poznaniu przez firmę 
Fonbud S.A.Sp.k we Wrocławiu przeciwko Miastu Częstochowa i gminom powiatu 
częstochowskiego oraz Wykonawcy Projektu Budowy Infrastruktury Informatycznej dla 
regionu częstochowskiego –firmie RCI sp. z o.o. w Poznaniu. 19 października  –  
w Kamienicy Polskiej, wraz z radcą prawnym, brałem udział w spotkaniu  Wójtów gmin  
z powiatu  częstochowskiego i przedstawicieli Miasta Częstochowy  w sprawie firmy 
Fonbud, której roszczenia wynikają z zawartej w dniu 12 listopada 2009 roku przez  
gminy z powiatu częstochowskiego  umowy  o realizację  wspólnego projektu pod nazwą 
„Budowanie infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-region 
częstochowski”. Liderem projektu było Miasto Częstochowa. Lider był bezpośrednio 
odpowiedzialny przed instytucją zarządzającą za właściwe, zgodnie z prawem, 
wykorzystanie całości środków przeznaczonych na projekt, ich rozliczenie oraz 
wykorzystanie osiągniętych efektów projektu, a także koordynacji i nadzór wspólnego 
przedsięwzięcia. Lider i partnerzy zobowiązali się do zabezpieczenia w swoich 
budżetach przypadającego na nich wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych. 
Partnerzy zobowiązali się także, do zapłaty - w terminie – faktur wystawionych na 
poszczególnych partnerów. 



 

 

Inwestycja dotyczyła budowy szerokopasmowej sieci teleinformatycznej                                                   
w technologii światłowodowej w pasie drogowym dróg publicznych, w kanalizacji 
doziemnej na terenie - trzydziestu gmin (w tym także Gminy Poczesna).                                           
Termin realizacji umowy określono na dzień 30 października 2015 roku, a następnie 
termin ten został przedłużony do 21 grudnia 2015 roku. Umowa z dnia 16 stycznia 
2015 przewidywała możliwość zlecenia przez wykonawcę części robót do wykonania 
podwykonawcom. Umowa podwykonawcza z Fonbud S.A.Sp.k  została zaakceptowana 
przez Lidera. Gminy w tym również Gmina Poczesna – uregulowały swoje zobowiązania 
finansowe wobec Wykonawcy.  Firma Fonbud – podwykonawca twierdzi iż Wykonawca 
nie zapłacił mu kwoty 1. 926.296 zł z tytułu wykonywanych robót, pomimo iż otrzymał od 
Zamawiającego całość wynagrodzenia , a roboty zostały odebrane bez zastrzeżeń. 
Zgodnie z prawem za zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy odpowiadają solidarnie 
Wykonawca i Zamawiający tj. Miasto Częstochowa i 15 gmin z powiatu 
częstochowskiego. Uczestnicy spotkania ustalili,  iż pozwane Miasto Częstochowa i 
Gminy reprezentować w mediacji i przed Sądem będzie Miasto Częstochowa za 
pomocą zespołu prawników wskazanych przez uczestników spotkania. Wójt Gminy 
Poczesna i pozostali Wójtowie oraz Miasto Częstochowa ustanowili pełnomocnikami 
procesowymi trzech uzgodnionych przez zebranie radców prawnych, którzy złożyli 
odpowiedź na pozew.  

Wójt podczas wystąpienia przedstawił tabelę zgłaszania uwag do projektu Planu 
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022. 
Uwagi do Urzędu Marszałkowskiego zostały przesłane w terminie.  

W projekcie PGO ujęto budowę nowej instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych i pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, 
planowanej do zlokalizowania na terenie gminy Poczesna. 
Gmina Poczesna negatywnie zaopiniowała projekt planu gospodarki odpadami                       
dla Województwa śląskiego.                                                               
W ww. projekcje  brakuje działań  (lub zapisu o obowiązku ich utworzenia                         
i przeprowadzenia), które  zmniejszałyby /niwelowałyby uciążliwe oddziaływanie 
Regionalnej Instalacji   do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (znany jako RIPOK 
MBP), zlokalizowanej  na terenie gminy Poczesna w miejscowości Sobuczyna. 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie przy 
ul. Konwaliowej 1, 42-263 Wrzosowa, zarejestrowane jest w systemie EMAS, co 
oznacza, że w prowadzonej działalności powinno spełniać najbardziej maksymalne 
wymagania ochrony środowiska, zgodnie z art. 35 ust 6  ustawy o odpadach  
(Dz.U.2013 poz. 21 z późn. zm.) 

Wójt przedstawił także, negatywne stanowisko mieszkańców w sprawie budowy placu 
kompostowania odpadów, dedykowanego odpadom zielonym i bio, o powierzchni 
ok.6000 m2, zlokalizowanego na terenach  Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 
zarządzanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.zo.o.                   
w Sobuczynie. 

Wójt poinformował także, że przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka został  
przygotowany ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
Przeprowadzany jest on od 14 lat i w najnowszym rankingu - na blisko 1600 gmin 
wiejskich - Gmina Poczesna zajęła 138 miejsce. Najważniejsze wskaźniki, które brano 



 

 

pod uwagę to m.in. wydatki na inwestycje, udział dochodów własnych 
w inwestycjach jak również jaki procent wydatków przeznaczany jest na inwestycje 
długoterminowe.  

Na zakończenie Wójt odniósł się do ustawy oświatowej, która w najbliższym czasie 
będzie obowiązywać. Podkreślił, że Gmina Poczesna jest w dobrej sytuacji, nie ma na 
terenie Gminy małych szkół i nie przewiduje dużych zmian w oświacie. Wójt zwrócił 
uwagę na fakt, że zwolnią się pomieszczenia po Gimnazjum w Poczesnej.  W chwili 
obecnej prowadzona jest analiza, by w skrzydle południowo zachodnim, gdzie obecnie 
uczą się klasy I-III ulokować przedszkole, natomiast w dotychczasowych 
pomieszczeniach przedszkola, znajdującego się na parterze jest możliwość 
uruchomienia żłobka, który jest w planach. 

Głos zabierali: 

- Teresa Chałupka zapytała czy analizując przeniesienie przedszkola do budynku szkoły 
brane jest pod uwagę problem stołówki i toalet. Wszystko to powinno być w jednym 
budynku, żeby nie było przenoszenia i przeprowadzania dzieci. 

- Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej robimy analizę rozwiązań technicznych. 

- Mieszkaniec, Marek Trynda odniósł się do  Planu gospodarki odpadami dla 
województwa śląskiego i do planowanej budowy spalarni na terenie CzPK Sp.zo.o. w 
Sobuczynie. 

- Wójt Gminy odpowiedział, że Zarząd CzPK w Sobuczynie ma swoje cele, ale to nie 
oznacza, że samorząd Gminy Poczesna i Wójt ma takie same cele. Nie ma zgody 
samorządu Gminy Poczesna na budowę spalarni (obróbki termicznej odpadów),   
w Sobuczynie. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 7 

Informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego przedstawiła Kierownik, Elżbieta Różycka. 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła zapytała czy ktoś nadzoruje życie osób samotnych i nieudolnych 
społecznie, czy mają napalone, czy zjadły ciepły posiłek. 

 
- Kierownik GOPS w Poczesnej,  Elżbieta Różycka odpowiedziała, że jest nadzór 
pracownika socjalnego. 

 
- Rafa Dobosz zapytał czy wielkość udzielanej pomocy ma tendencję rosnącą czy też 
malejącą. 
 

- Kierownik GOPS w Poczesnej,  Elżbieta Różycka odpowiedziała, że struktura 
udzielanej pomocy z chwilą wejścia świadczenia 500+ uległa zmianie. Obecnie mamy 
spadek o 14%  korzystania rodzin z pomocy Ośrodka, natomiast wzrosła liczba osób 
samotnie gospodarujących. 



 

 

 
Na tym dyskusję zakończono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2015/2016 
przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła powiedziała, że osiągnięte przez placówki oświatowe wyniki zasługują na 
pochwałę. W skali Powiatu i kraju uplasowały nas dość wysoko, jest się czym chwalić  
i za co podziękować. 

Informacja została przez radnych przyjęta 

1500 Radny Rafa Dobosz opuścił obrady. Wrócił na sale sesyjną o godzinie 1510. 

1500 Radny Piotr Brzozowski opuścił obrady. Wrócił na sale sesyjną o godzinie 1505. 

Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek 
organizacyjnych Gminy Poczesna przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 

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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  165/XXII/16. 

Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Statutu Samorządowej Administracji Placówek 
Oświatowych w Poczesnej przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 

Podczas wystąpienia Kierownik poprosiła o wprowadzenie autopoprawki, polegającej 
zmianie numeracji § 4 na § 3. 

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  166/XXII/16. 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek 
Oświatowych w Poczesnej przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 

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  167/XXII/16. 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w  podatku od środków 
transportowych na rok 2017 przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego 
Agata Adamus. 

 

 

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  168/XXII/16. 

Ad. 13  

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
w 2017 roku przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego Agata 
Adamus. 

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  169/XXII/16. 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo 
– Podatkowego Agata Adamus. 

Podczas wystąpienia Kierownik poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w § 3 
polegającej na zastąpieniu zwrotu „rachunek bankowy Urzędu Gminy Poczesna” na 
zwrot „rachunek bankowy Gminy Poczesna”. 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
zwiększyła stawkę opłaty targowej do kwoty 100,00 zł. 

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  170/XXII/16. 

Ad. 15 

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 radny 



 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  171/XXII/16. 
Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XXI/16 w sprawie zmian   
w budżecie  gminy na 2016 rok przedstawiła Skarbnik gminy, Halina Paruzel - Tkacz. 

Podczas wystąpienia Skarbik  gminy poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w § 1, 
polegającej na zmianie numeru uchwały z 158/XXXI/16 na 158/XXI/16. 

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  172/XXII/16. 

 

 

Ad. 17 

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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  173/XXII/16. 

Ad. 18 
Projekt uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim zadania 
pn.” Remont istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej DP 1058S ul. Staszica  
w miejscowości Brzeziny Kolonia od skrzyżowania z ul. Wirażową – I etap ” przedstawił 
Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

Podczas wystąpienia Zastępca Wójta poprosiła o wprowadzenie autopoprawki 
polegającej na wykreśleniu w tytule uchwały wyrazu „inwestycyjnego”. 

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  174/XXII/16. 

Ad. 19 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały   Nr 160/XXI/16 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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  175/XXII/16. 

1600 Radny Piotr Brzozowski opuścił obrady.  

Ad. 20 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 
roku 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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  176/XXII/16. 

Ad. 21 

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie gospodarki gruntami 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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  177/XXII/16. 

 

Ad. 22 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna- strefa VII obejmująca sołectwa: 
Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa 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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  178/XXII/16. 

 

Ad. 23 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna- strefa V obejmująca  zasadniczą 
część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B 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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  179/XXII/16. 

Ad. 24 



 

 

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. 

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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  180/XXII/16. 

 

Ad. 25 

Projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji  
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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  181/XXII/16. 

Ad. 26 

 

W tym punkcie głos zabierali: 

- Wojciech Opiłka  

1.podziękował za inwestycje, która powstała przy drodze 904 
 w miejscowości Michałów i Bargły. 

2.Wyjaśnić przebieg granic  między miejscowościami Nierada-Mazury ul. Leszczynowa 
– przenieść znaki. 

- Iwona Choła 

1.Przenieść lampy na ulicy Podlaskiej, Równoległej i Spacerowej wg. przekazanego 
wykazu do Urzędu Gminy. 

2.Założyć oświetlenie we „wrzosowskim  lasku” (1-2lampy). 

3. Dokonać przeglądu poboczy przy ulicy Równoległej w Słowiku. 



 

 

- Teresa Chałupka 

1. Wybudować ekrany akustyczne przy ul. Katowickiej w Kolonii Poczesna. 

2. Ująć w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017, budowę kanalizacji sanitarnej w 
Kolonii Poczesna  przy ul. Katowickiej od nr 1 do nr 9.. 

- Tadeusz Bajdor 

1.Wybudować kanalizację sanitarną na  ul. Jaśminowa w Hucie Starej B. 

- Grzegorz Sikora 

1. Podziękował za wstawienie szyb w wiatach przystankowych i założenie lampy na pętli 
69. 

 

Ad. 27 

W tym punkcie głos zabierali: 

- Marcin Caban przeprosił Wójta za ciągłe i nachalne wizyty w sprawie budowy chodnika 
w miejscowości Michałów. Wyjaśnił, że wynikały one z troski o bezpieczeństwo 
mieszkańców. Następnie podziękował Wójtowi i Radzie za przekazanie środków na tę 
inwestycję, dzięki której mieszkańcy, a przede wszystkim dzieci mogą bezpiecznie 
poruszać się wzdłuż bardzo ruchliwej drogi jaką jest DW 904. 

 

 

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

- od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w sprawie 
petycji, dotyczącej składowiska odpadów w Sobuczynie. 

- od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie zawiadomienia o 
rozprawie. 

- od  Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w sprawie analizy 
oświadczenia majątkowego  Pana Grzegorza Sikory. 

- od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu  w sprawie analizy oświadczenia 
majątkowego Pani Małgorzaty Kocielińskiej. 

- od Wojewody Śląskiego  w sprawie analizy złożonych oświadczeń majątkowych. 

- od Wójta Gminy Poczesna w sprawie  zabezpieczenia ogrodzeniem urządzeń 
gazowych zlokalizowanych w m.  Nowa Wieś. 

- od Wójta Gminy Poczesna w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody w m. 
Korwinów.  

- od Klubu Sportowego GROM-ZŁOTA DAMA w sprawie Zarządu Klubu. 

 

 



 

 

- Sekretarz Gminy poinformowała o analizie oświadczeń majątkowych, Alicji Janowskiej i 
Pani Justyny Wilk, którą dokonał  Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie. 

 

Ad. 28  

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 29 

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

 

 

 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Wioletta Przybylska 


