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P r o t o k ó ł  Nr  XXIII/2016 

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

w dniu  29 grudnia 2016 roku. 

 

Podjęto uchwały: 
 

 

1. Uchwał  Nr 182/XXIII/16w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXII/16 w sprawie 

określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości w 2017 roku. 

2. Uchwała Nr 183/XXIII/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

3. Uchwała Nr 184/XXIII/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016-2030. 

4. Uchwała Nr 185/XXIII/16 w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 

5. Uchwała Nr 186/XXIII/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 – 2029. 

6. Uchwała Nr 187/XXIII/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli 

i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

7. Uchwała Nr 188/XXIII/16 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe 

udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Poczesna. 

8. .Uchwała Nr 189/XXIII/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 

2017rok. 

9. Uchwała Nr 190/XXIII/16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy na rok 2017. 

10. Uchwała Nr 191/XXIII/16 w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy 

na 2017 rok. 

11. Uchwała Nr 192/XXIII/16 w sprawie skargi Państwa Władysławy Kita, 

Jarosława Kita, Jerzego Kita na Wójta Gminy Poczesna.  

12. Uchwała Nr 193/XXIII/16 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do 

opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Poczesna. 

13. Uchwała Nr 194/XXIII/16 w sprawie budowy bezpiecznego przejścia lub kładki 

dla pieszych w miejscowości Wrzosowa Gmina Poczesna. 

14. Uchwała Nr 195/XXIII/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 

 i deklaracji podatkowych. 

15. Uchwała Nr 196/XXIII/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr 176/XXII/16 Rady 

Gminy Poczesna z dnia 28 listopada 2016r. 

 

 

 



Protokół Nr XXIII/2016 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 29 grudnia 2016 roku 

w godzinach 1000–1225 

 

Radnych obecnych w/g listy obecności               15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych           0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0 

 

Porządek obrad XXIII zwyczajnej Sesji  Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXII/16 w sprawie określenia 
wysokości stawek  podatku od nieruchomości w 2017 roku. 

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poczesna na lata 2017 – 2029.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków 
budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez 
przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2017. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Państwa Władysławy Kita, Jarosława Kita, Jerzego 
Kita na Wójta Gminy Poczesna.  

17.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania 
Programu Rewitalizacji Gminy Poczesna. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie budowy bezpiecznego przejścia lub kładki dla pieszych w 
miejscowości Wrzosowa Gmina Poczesna. 



19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 176/XXII/16 Rady Gminy Poczesna z 
dnia 28 listopada 2016r.  

21. Wnioski i zapytania radnych.   

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

24. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ad.1 

Otwarcia XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia 
Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Sekretarza gminy, Przewodniczącego Rady Powiatu - Andrzeja 
Kubata, 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 wprowadzenie autopoprawek  polegających na:  
dopisaniu w punkcie 9  słowa „rok”, w punkcie 10 zamianie 2030 na 2029, dopisaniu  
w punkcie 11 słów „niepublicznych i „wykorzystywania”, dopisaniu w punkcie 14  słowa 
„rok”. 

Ponadto Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie punktu 12 w brzmieniu: podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola 
publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna,  
punktu 17 w brzmieniu: podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 
opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Poczesna, 
punktu 18 w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie budowy bezpiecznego przejścia lub 
kładki dla pieszych w miejscowości Wrzosowa Gmina Poczesna, 
punktu 19 w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych, 
punktu 20 w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 176/XXII/16 
Rady Gminy Poczesna z dnia 28 listopada 2016r.  

- W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Kubat , odniósł się do 
budżetu gminy i podkreślił dobre gospodarowanie nim o czym świadczy brak deficytu, a 
następnie w imieniu radnych powiatu i własnym życzył wszelkiej pomyślności w nowym 
2017 roku, dobrych decyzji 
i spokoju. 

- Radny Powiatu, Andrzej Cupiał życzył dużo zdrowia, szczęścia , by gmina nadal się 
rozwijała. Podkreślił, że jest w stałym kontakcie z Wójtem gminy i dba o sprawy Gminy na 
szczeblu Powiatu. 

- Wójt gminy podziękował za życzenia i współpracę w 2016 roku. Podkreślił, że wspólnych 
przedsięwzięć jest wiele m.in. modernizacja drogi biegnącej przez centrum Wrzosowej, na 
które zostały zabezpieczone środki i wszystko wskazuje na  to, że to zadanie zostanie 
zrealizowane w 2017 roku.  

- Przewodnicząca Rady Gminy, podziękowała za przybycie i dobrą współpracę z Radą 
Powiatu, życzyła aby rok 2017 był kontynuacją tego co dzieje się do tej pory, a także 
dobrego zdrowia, szczęścia, radości. 

Na tym dyskusję zakończono.  
 



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

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

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie między 
sesjami.  
Głosu nikt nie zabrał. 

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

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

Podczas wystąpienia Wójt Gminy w sprawie sądowej, cywilnej przeciwko firmie Fajkier 
poinformował, że postępowanie cywilne przeciwko firmie Fajkier o zapłatę kwoty  
2 456 852,62 zł w dalszym ciągu się toczy i będą przeprowadzane dalsze dowody. 
Przedmiotowa sprawa miała wyznaczony termin na 15 grudnia i odbyła się lecz nie została 
zakończona z przyczyn obiektywnych.  
W ostatniej sprawie nie wziął udziału pełnomocnik firmy Fajkier z przyczyn obiektywnych i 
niezależnych. Radca prawny nadesłał informację, iż przebywa na leczeniu w związku z 
przeprowadzonym zabiegiem. Z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wynika, iż okres 
dalszego leczenia prawdopodobnie zakończy się około 10 lutego 2017 roku. Fakt ten 
potwierdza nadesłane do tut. Urzędu Gminy zaświadczenie lekarskie. W związku z tym Sąd 
Okręgowy odroczył przedmiotową sprawę do dnia 22 lutego 2017 roku.  
 

Wójt poinformował, że Gmina Kamienica Polska zgodnie z przepisami zwróciła się do 
gminy w sprawie  zaopiniowania projektu „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska”. Opinię taką Gmina 
Poczesna musi wydać do 30 grudnia 2016 roku, jest ona przygotowywana. Wójt poprosił 
osoby zainteresowane tą sprawą o kontakt. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja złożona przez Wójta gminy – Krzysztofa Ujmę została przyjęta przez Radę 
Gminy do wiadomości. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 169/XXII/16 w sprawie określenia wysokości 
stawek  podatku od nieruchomości w 2017 roku przedstawiła Kierownik Referatu 
Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 

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  182/XXIII/16. 
 

Ad. 7 

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 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  183/XXIII/16. 

  
Ad.8 

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 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  184/XXIII/16. 

 

 



 
Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2017 przedstawiła Skarbnik gminy -  
Halina Paruzel - Tkacz 

Skarbnik gminy podczas wystąpienia przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta gminy Poczesna projektu uchwały 
budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

1100- na obrady przybyła Radna Bożena Dobosz. 

W czasie dyskusji 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  185/XXIII/16 

 
Ad.10. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna 
na lata 2017 – 2029 przedstawiła Skarbnik gminy -  Halina Paruzel - Tkacz 
Skarbnik gminy podczas wystąpienia przedstawiła pozytywną- z zastrzeżeniami opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Wójta gminy Poczesna 
projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2029. 

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  186/XXIII/16 

Głos zabrali 

-Wójt gminy podziękował za przyjęcie budżetu na rok 2017,poinformował,że pozwoli to 
realizować zaplanowane działania, by gmina mogła rozwijać się zgodnie z postawionym 
celem zrównoważonego rozwoju. 

 
Ad.11. 

Projekt  uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków 
budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania przedstawiła Kierownik SAPO- Grażyna Rakowska 



W czasie dyskusji 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  187/XXIII/16. 

 

Ad.12 

Projekt  uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez 
przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna 
przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 

Po otwarciu dyskusji 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  188/XXIII/16. 

 
Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017rok przedstawiła 
Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 

Po otwarciu dyskusji 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  189/XXIII/16. 

 

 



 
Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2017 
przedstawił Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor 

Po otwarciu dyskusji 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  190/XXIII/16. 

 
Ad. 15 

Załączniki do projektu uchwały w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na 
2017 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji. 

Po otwarciu dyskusji 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 191/XXIII/16. 

 
Ad. 16  

Projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Władysławy Kita, Jarosława Kita , Jerzego Kita 
na Wójta Gminy Poczesna przedstawił Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor. 

W trakcie dyskusji 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 192/XXIII/16. 



 

Ad. 17 

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu 
Rewitalizacji Gminy Poczesna  przedstawił Wójt gminy- Krzysztof Ujma 

W trakcie dyskusji 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  193/XXIII/16 

 
Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie budowy bezpiecznego przejścia lub kładki dla pieszych 
 w miejscowości Wrzosowa Gmina Poczesna przedstawił Wójt gminy- Krzysztof Ujma. 

W trakcie dyskusji 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  194/XXIII/16 

 
Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego Agata Adamus. 

W trakcie dyskusji 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  195/XXII/16. 

 
 



Ad. 20 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 176/XXII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 
28 listopada 2016r przedstawił Wójt gminy- Krzysztof Ujma. 

W trakcie dyskusji 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  196/XXII/16. 

 
Ad. 21 
Decyzją Rady Gminy wnioski i zapytania zostaną przedstawione Wójtowi Gminy na piśmie. 

 
Ad. 22 

W tym punkcie głos zabierali 

- Jarosław Kmieć podziękował za zakup samochodu ratowniczego. 

 

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

- od Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie rozwiązania z radnym 
stosunku pracy. 

- od Starostwa Powiatowego w Częstochowie w sprawie przyjmowania wniosków do 
Statuetek Starosty Częstochowskiego. 

- od Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Częstochowie  w sprawie skargi 
Państwa Haliny i Marka Trynda. 

- od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie terminu posiedzenia. 

- od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego   w Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania 
dot. uchwały Nr 176/XXII/16. 

- od Henryka Kołodziejczyk w sprawie pobudowanego chodnika.  

 
Ad. 23 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

 

Ad.24 

- Wójt gminy życzył obecnym, aby cały 2017 rok był optymistyczny oraz realizacji 
wszystkich planów, uśmiechu, zdrowia i dobrych ludzi wokół siebie.  



-Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim, za całoroczną pracę i życzyła  
w Nowym Roku dużo sił do pracy, dobrego zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności,  
a następnie podziękowała za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że XXIII zwyczajną Sesję 
Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 
 

 
                                                                                                   Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Wioletta Przybylska 


