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P r o t o k ó ł  Nr  XXV/2017 

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

w dniu  27 marca 2017 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała nr 210/XXV/17 z dnia 27.03.2017r.  w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna. 

2. Uchwała nr 211/XXV/17 z dnia 27.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 198/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie 

określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna. 

3. Uchwała nr 212/XXV/17 z dnia 27.03.2017r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2016 

rok. 

4. Uchwała nr 213/XXV/17 z dnia 27.03.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2017 rok. 

5. Uchwała nr 214/XXV/17 z dnia 27.03.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029. 

6. Uchwała nr 215/XXV/17 z dnia 27.03.2017r.  w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Poczesna” na 2017 rok. 

7. Uchwała nr 216/XXV/17 z dnia 27.03.2017r. w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego, istotnych dla mieszkańców Gminy Poczesna zapisów 

umieszczonych w projekcie „ Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska”. 
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                                  Protokół  Nr XXV/2017 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 27 marca 2017 roku 

w godzinach od 1300 do 1437. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2.Przyjęcie porządku obrad.  

3.Przyjęcie protokołu z XXIV 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 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna  

z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna. 

8. Ocena ściągalności podatków w 2016 roku. 

9. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2016 roku. 

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

11. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

12.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 roku. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2016 rok. 

14. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w 2016 rok.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 

2017 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego, istotnych dla 

mieszkańców Gminy Poczesna zapisów umieszczonych w projekcie „ Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica 

Polska”. 

19. Wnioski i zapytania radnych.   
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20. Wolne wnioski i informacje.  

21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

22. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1 

Otwarcia XXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, 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. 
 
Radni nie zgłosili uwag. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXV zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXIV Sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  

Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie między 
sesjami.  
W trakcie dyskusji 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 przedmiotowa sprawa ma wyznaczony termin na dzień 27 kwietnia 

2017 roku. Pełnomocnik firmy Fajkier Tomasz Olszenko przedłożył sądowi nowe fakty  

i dowody dotyczące wiarygodności protokołów oraz list obecności z narad. W związku  

z powyższym Gmina Poczesna została zobowiązana przez Sąd do przedłożenia 

oryginałów protokołów i list obecności. Zarządzenie Sądu zostało wykonane  

w wyznaczonym terminie. Na kolejnej rozprawie będę przesłuchiwany w charakterze 

świadka. 
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W sprawie firmy Fajkier w postępowaniu upadłościowym, Wójt poinformował, że sprawa 

ta jest bardzo trudna i zawiła, przede wszystkim z uwagi na to, że przeciwko tej firmie 

występuje, aż 125 uprawnionych wierzycieli, którzy w rozliczeniach zostali pokrzywdzeni 

przez przedmiotową firmę. W dalszym ciągu wierzyciele składają wnioski o 

umieszczeniu ich wierzytelności na liście wierzytelności, jak również składane są 

sprzeciwy, które na bieżąco są rozpoznawane. 

Po dokonaniu tych czynności procesowych zostanie ustalona aktualna lista 

wierzytelności, która następnie będzie zatwierdzana przez Sędziego Komisarza.  

 
W sprawie rozliczenia robót kanalizacyjnych Pan Wójt objaśnił, że sprawa trzech faktur 

obecnie znajduje się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i oczekuje wyznaczenia 

terminu rozprawy. Wyrok w przedmiotowej sprawie wydany przez Sąd Okręgowy w 

Częstochowie został zaskarżony przez Gminę Poczesna.  

Sporna kwota 2.500.000,00 zł, znajdowała się na koncie Gminy Poczesna z 

przeznaczeniem dla Banku w Warszawie, a którą bezprawnie zabrała firma Fajkier i 

przeznaczyła na własne potrzeby, zamiast przekazać kwotę do banku w Warszawie 

zgodnie z umową ramową, z zawartą umową cesji oraz pismem firmy Fajkier z dnia 4 

marca 2011 roku. W przypadku nie uwzględnienia apelacji odnoście Gminy Poczesna, 

gmina wystąpi z odrębnym pozwem przeciwko firmie  Fajkier o zapłatę kwoty 

1.900.000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. 

 
Informację w sprawie wydanej decyzji przez Wójta Gminy Poczesna w przedmiocie 

usunięcia bez zezwolenia drzew przez CZPK w Sobuczynie przedstawił Wójt. 

Poinformował, iż sprawa na skutek skargi CZPK na decyzję Wójta Gminy Poczesna 

została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. WSA w 

Gliwicach utrzymało w mocy decyzję wydaną przez gminę oraz decyzję SKO w 

Częstochowie. Od wyroku Sądu w Gliwicach CZPK złożyło skargę kasacyjną do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna oczekuje na termin rozprawy. 

Rozpoznanie skargi nastąpi najpóźniej do końca 2018 roku. W tym postępowaniu jest 

również wstrzymanie wykonania tej decyzji. 

 

Wójt Gminy poinformował również, że w Sądzie Okręgowym w Częstochowie toczyła się 

sprawa z powództwa Gminy Poczesna przeciwko Gminie Częstochowa o zapłatę kwoty 

209.258,17 zł z tytułu dotacji na finansowanie komunikacji w Gminie Poczesna, pobranej 

w nadmiernej wysokości – podatek VAT. 

Pozwem dochodzono kwotę 209.258,17 zł jako części z całości roszczenia, które 

łącznie wyraża się w kwocie 1.173.242,81 zł. 

W dniu 2 marca 2017 roku odbyła się rozprawa, po przeprowadzeniu której odroczono 

publikację wyroku na dzień 9 marca 2017 roku.  W dniu 9 marca opublikowano wyrok 



6 
 

uwzględniający powództwo gminy zasądzając od Miasta kwotę 209.258,17 zł wraz  

z odsetkami oraz kosztami procesu.  

Wyrok w niniejszej sprawie nie jest prawomocny. Pozwana Gmina Częstochowa złożyła 

wniosek o uzasadnienie. Dalszy tok postępowania zależy od działań podejmowanych 

przez pozwaną, która w ciągu 14 dni od doręczenia jej wyroku wraz z uzasadnieniem 

będzie miała prawo do złożenia środka zaskarżenia. 

 
Informację w sprawie firmy FONBUD – światłowody, przedłożył Pan Wójt, objaśnił, iż  

Firma Fonbud – podwykonawca pozwem przeciwko Miastu Częstochowa i 15 gminom 

powiatu częstochowskiego, w tym również Gminie Poczesna, żąda zapłaty kwoty  

1. 926.296 zł z tytułu wykonywanych robót, pomimo, iż otrzymała od Zamawiającego 

całość wynagrodzenia, a roboty zostały odebrane bez zastrzeżeń. Pozwane Miasto 

Częstochowa i pozostałe gminy reprezentować w mediacji i przed Sądem będzie Miasto 

Częstochowa. Nie wyznaczono jeszcze terminu mediacji. 

 

W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.  

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna, przedstawiła kierownik SAPO, Pani 

Grażyna Rakowska. 

 

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 210/XXV/17. 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXIV/17 Rady Gminy Poczesna  

z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna, przedstawiła kierownik SAPO, 

Pani Grażyna Rakowska. 
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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 211/XXV/17. 

Ad. 8 

Ocena ściągalności podatków w 2016 roku. 

Ocenę ściągalności podatków w 2016 roku przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo 
– Podatkowego, Pani Agata Adamus. 

W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.  

Informacja została przez radnych przyjęta. 

Ad. 9 

Informację o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2016 roku przedstawiła 
Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Pani Agata Adamus. 

W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.  

Informacja została przez radnych przyjęta. 

 

Ad. 10 

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

Podczas wystąpienia Komendant przypomniał o szczególnym zadaniu, któremu zostały 
poddane wszystkie jednostki OSP z terenu gminy, mianowicie o pełnieniu służby 
podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016r. Nadmienił, że wszystkie oddziały na 
polecenie Komendanta Głównego Straży Pożarnej skoszarowane były w komendach,  
a dodatkowe posiłki oddelegowane były do zabezpieczania Miasta Częstochowy 
podczas wizyty Ojca Świętego. 

Pan Kołodziej zwrócił także uwagę na problem, który dotyczy wykaszania zarośli  
i traw w miejscach, gdzie występuje duże zagrożenie wystąpienia pożaru. W takich 
przypadkach, gdzie zarośla maja ok. 2 m nie jest czasem możliwe skuteczne dotarcie  
w miejsce zagrożenia ogniowego. 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła zapytała, czy w związku z informacją Wójta Gminy, o konieczności 
wykaszania traw i zarośli na posesjach można zobowiązać mieszkańców konkretnym 
terminem, ponieważ skuteczność tych działań jest znikoma.  

- Pani Radca Prawny udzieliła odpowiedzi, że prawnie nie ma takiej możliwości. 
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Na tym dyskusję zakończono. 
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
Ad. 11 

Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił Wójt Gminy 
Krzysztof Ujma. 

W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.  

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
Ad. 12 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016roku przedstawiła 
Dyrektor, Jolanta Szczepanik. 

Dyrektor podczas wystąpienia odczytała list Dyrektora Biblioteki Śląskiej, w którym 
działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej została oceniona na bardzo 
wysokim poziomie, a wysoki wskaźnik liczby woluminów zakupionych ze środków 
samorządowych uplasował Bibliotekę w czołówce województwa śląskiego.  
 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji bardzo 
wysoko oceniła działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej, jak również 
przyjęła sprawozdanie finansowe. Wszystkie wskaźniki dotyczące wypożyczeń, zakupu 
nowych książek, organizowane imprezy dla różnych grup wiekowych i możliwość 
wypożyczania książek włącznie z sobotą pozwoliła na to, że nasza Biblioteka 
uplasowała się na I miejscu w Województwie Śląskim. Pani Przewodnicząca 
pogratulowała kreatywności podczas organizowanych spotkań promujących tzw. kulturę 
słowa. Na zakończenie zwróciła uwagę na wyremontowaną filię - Bibliotekę we 
Wrzosowej.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2016 rok przedstawiła Dyrektor, Jolanta 
Szczepanik. 

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  212/XXV/17. 
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Ad. 14 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2016 rok, przedstawiła Sekretarz, Pani Renata Smędzik. 
 
W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał. 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok., przedstawiła Skarbnik 
gminy, Pani 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 213/XXV/17. 

Ad. 16 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029, przedstawiła Skarbnik gminy, Pani Halina Paruzel 
- Tkacz. 
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 214/XXV/17 

Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2017 rok 
przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 
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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  215/XXV/17. 
 

Ad. 18 
 
Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego, istotnych dla mieszkańców 

Gminy Poczesna zapisów umieszczonych w projekcie „ Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska”, przedstawiła 

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Lidia Kaźmierczak. 

 
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 216/XXV/17 

Ad. 19 

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

Ad. 20 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
 

Ad. 21  
 

W tym punkcie głos zabierali: 

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

Radny Grzegorz Sikora, korzystając z obecności Pana Adama Morzyka, Radnego 
Powiatu, zwrócił uwagę na zły stan drogi powiatowej łączącej Nieradę z Brzezinami.  
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Pani Przewodnicząca Rady Gminy Pani Lidia Kaźmierczak zwróciła uwagę, aby 
odpowiednio zaznaczyć zakręt zlokalizowany na tej trasie, z uwagi na częste kolizje, 
które tam występują. 

Radny Powiatu Pan Adam Morzyk zapewnił, że wszystkie uwagi przekaże Zarządowi 
Dróg, równocześnie poinformował, że przedmiotowa droga była już w części 
modernizowana i dalsze prace związane z jej modernizacja przewidziane są jeszcze  
w tym roku. 

Ad. 22  

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

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Joanna Ociepa 


