
1 

 

                                                 Protokół nr  26/2017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy Poczesna  z dnia 28 listopada2017 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 
Tematy: 
1. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie złożonego wniosku 

dotyczącego unieważnienia zebrania wiejskiego we Wrzosowej i podjętej 
uchwały. Opracowanie projektu uchwały z uzasadnieniem. 

2. Zapoznanie się ze skargą i wypracowanie projektu uchwały z uzasadnieniem w 
sprawie skargi na Wójta Gminy. 

3. Sprawy różne. 
Ad.1 
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Bajdor odczytał pismo Pana J.K. w 
sprawie złożonego wniosku dotyczącego unieważnienia zebrania wiejskiego we 
Wrzosowej i podjętej uchwały. 
 Głos zabierali: 
 
- Tadeusz Bajdor zapytał obecnego na posiedzeniu komisji Pana J. K. 
 o przedstawienie swojego wniosku. 
- J.K. wyjaśnił, iż wnosi o unieważnienie zebrania wiejskiego z dnia 27. 09.2017r i 
podjętej w tym dniu uchwały. 
- Tadeusz Bajdor spytał pana J.K. czy był obecny na zebraniu wiejskim. 
- J. K. odpowiedział, że nie był. 
- Lidia Kaźmierczak spytała, czy Pan J. K. zapoznał się z decyzjami jakie zapadły na 
zebraniu w dniu 27 .09.2017r. 
- J. K. oznajmił, że  zapoznał się. 
- Lidia Kaźmierczak podkreśliła, że w dzisiejszych czasach kurenda nie jest już 
stosowana, ze względu na duże ryzyko zagubienia. 
- Tadeusz Bajdor poprosił przybyłego na posiedzenie komisji Sołtysa m. Wrzosowa  
o wyjaśnienia. 
- Robert Gajecki poinformował, że informację o zebraniu wiejskim  w dniu 12.09.2017  
umieścił na tablicach ogłoszeń i innych punktach , min:  
- przy ulicy Polnej 
- przy skrzyżowaniu ulicy Polnej z Długą, 
- przy ulicy Cementowej, 
- przy ulicy Leśnej, 
- w sklepie ABC przy ulicy Długiej,  
- na drzwiach sklepu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska przy ulicy Długiej.  
-Tadeusz Bajdor poinformował, że komisja przeprowadzi postępowanie wyjaśniające 
i  wyda opinie w przedmiotowej sprawie, a także wystąpił z wnioskiem o 
zamontowanie tablicy informacyjnej  na ulicy Sabinowskiej. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta z dn. 25.10.2017r i Sołtysa  
m. Wrzosowa wypracowała następujące stanowisko. 
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W dniu 23 października 2017 r. do Rady Gminy Poczesna wpłynęło pismo  
Pana J. K. o unieważnienie zebrania wiejskiego z dnia 27.09.2017 roku i podjętej w 
tym dniu uchwały.  
Jako uzasadnienie wniosku skarżący wskazał brak kurendy zawiadamiającej o 
zebraniu. 
Rada Gminy Poczesna po zapoznaniu się, ze złożonym wnioskiem i na podstawie 
złożonych w dniu 28 listopada 2017 roku przez J. K.  wyjaśnień, a także wyjaśnień 
Wójta Gminy Poczesna z dnia 25 października2017r. ustala co następuje; 
Zgodnie z §15 ust 2 Statutu Sołectwa Wrzosowa informację o terminie i miejscu 
zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w 
Sołectwie w formie ogłoszeń i kurend . 
Jest wieloletnią praktyką przyjętą w Sołectwie, że informacja o zebraniu umieszczana 
jest na tablicach ogłoszeń w Sołectwie. 
Treść ogłoszenia sporządzona była w tutejszym Urzędzie Gminy w dniu 11.09.2017r. 
z numerem URO.0021.11.2017 r., gdzie czytamy „Wójt Gminy Poczesna, Radni, 
Sołtys , Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Sołectwa Wrzosowa na zebranie, 
które odbędzie się 27  września 2017 r. ( środa ) o godz. 17 00 , drugi termin 1715  w 
strażnicy OSP we Wrzosowej z następującym porządkiem obrad: 
1.Omówienie realizacji funduszu sołeckiego za 2017 r oraz podjęcie uchwały w 
sprawie funduszu sołeckiego na 2018 r.  
2.Omówienie realizowanych inwestycji na terenie Sołectwa.  
3.Sprawy różne”.  
Rada Gminy Poczesna stwierdza na podstawie informacji złożonych przez Wójta 
Gminy Poczesna w dniu 25.10.2017 roku  i wyjaśnień Sołtysa Sołectwa Wrzosowa w 
dniu 28.11.2017 r , że; 
Sołtys umieścił powyższą informacje na tablicach ogłoszeń i innych punktach , min:  
- przy ulicy Polnej 
- przy skrzyżowaniu ulicy Polnej z Długą 
- przy ulicy Cementowej 
- przy ulicy Leśnej 
- w sklepie ABC przy ulicy Długiej  
- na drzwiach sklepu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska przy ulicy Długiej.  
W ocenie Rady Gminy zebranie wiejskie odbyło się  zgodnie ze Statutem Sołectwa 
Wrzosowa , ponieważ każdy z mieszkańców miał możliwość zapoznania się z 
ogłoszeniem o zebraniu. 
Kurendy  w obecnych czasach rzadko stosuje się,  ponieważ są nieskutecznym 
sposobem informowania mieszkańców Sołectwa. Kurenda stosowana była w okresie, 
kiedy środki komunikacji publicznej były mniej zaawansowane od dzisiejszych.  
W dobie postępu informatycznego jakim jest internet , telefony komórkowe kurenda 
ma znikome znaczenie i jest dokumentem o niskiej skuteczności. 
Występuje bardzo duże ryzyko zagubienia kurendy  lub zaniechania jej dalszego 
posłania do sąsiadów. 
Statut Sołectwa Wrzosowa przyjęty został uchwałą nr 13/III/02 Rady Gminy 
Poczesna w 2002 roku, to jest 15 lat temu. W tym czasie kurenda miała swoje 
uzasadnione znaczenie jako sposób powiadamiania mieszkańców. 
Pomimo braku kurendy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z treścią 
ogłoszenia o zebraniu. 
Brak kurendy stanowi naruszenie Statutu Sołectwa jednak Rada Gminy Poczesna  
uznaje je za nieistotne i stwierdza brak przesłanek, by uznać podjętą uchwałę na 
zebraniu wiejskim w dniu 27.09.2017r. za nieważną. 
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Ad.2 
 
Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak, poinformowała zebranych, iż do 
biura Rady wpłynęły dwa pisma:  
- pierwsze od Wojewody Śląskiego stanowiące skargę Pana H. K. na działalność 
Wójta Gminy Poczesna,   
- drugie złożył osobiście Pan H.K. ws. Planu Przestrzennego Zagospodarowania. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Bajdor odczytał pisma Pana H. K. w 
sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna przekazane za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego  do biura   Rady, gdyż ona jest odpowiednim organem do rozpatrzenia 
skargi, a także pismo, które Pan H.K. złożył osobiście do biura Rady w dniu 
27.10.2017r. 
Skarżący H.K.  nie przybył na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  
 Zaproszenie do uczestniczenia w posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej zostało wysłane 
do zainteresowanego w dniu 20 listopada 2017r. listem poleconym. 
Zawiadomienie o posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej  zainteresowany odebrał 
23.11.2017r. 
 
Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta i pracownika Urzędu Gminy  
w sprawie skargi, która wpłynęła za pośrednictwem Wojewody Śląskiego 
wypracowała następujące stanowisko. 
 
W dniu 30 października do Rady Gminy Poczesna za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego wpłynęła skarga Pana H. K. na działalność Wójta.  
Skarga dotyczyła nieudzielenia  skarżącemu  informacji dotyczącej pobudowanej  
pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej  w Nieradzie.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że odpowiedź 
na pismo skarżącego z dnia 21 lipca 2017r. została udzielona z naruszeniem 
obowiązujących w kodeksie postępowania administracyjnego terminów tj. w dniu 
2listopada 2017r.  
Pracownik odpowiedzialny za nieudzielenie w ustawowym terminie odpowiedzi Panu 
H.K . został ukarany karą upomnienia.  
Niemniej jednak należy zauważyć , że;  
Temat dotyczący wybudowanej pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej w 
Nieradzie był wielokrotnie  omawiany z Panem H. K., ustnie w Urzędzie Gminy 
(notatka służbowa z dnia 02.08.2017 r.) i pisemnie w odpowiedziach Wójta gminy 
Poczesna z dnia 17.10.2016r. oraz z dnia 13.04.2017 r. W związku z  powyższym 
wyjaśnienia kierowane do Pana H. K. zostały uznane za wystarczające i aktualne a 
tym samym stanowiące odpowiedź na przedmiotowe pismo z dnia 21.07.2017 r. 
Stwierdzenie przez skarżącego, że sala sesyjna jest źle nagłośniona jest 
bezzasadne, gdyż Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytuje projekty uchwał 
przez mikrofon,  osoby zabierające głos, także korzystają z  nagłośnienia.  
Skarżący H.K.  nie przybył na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 28 listopada 
2017 r. 
 Zaproszenie do uczestniczenia w posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej zostało wysłane 
do zainteresowanego w dniu 20 listopada 2017r. listem poleconym.  
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W sprawie złożonego osobiście pisma przez Pana H.K. komisja wypracowała 
następujące stanowisko. 
       
 W odpowiedzi na  pismo z   dnia 27.10.2017 r. (27.10.2017r. – data wpływu do biura 
Rady) w sprawie Planu Przestrzennego Zagospodarowania dla miejscowości  
Nierada-Michałów Młynek –Mazury oraz budowy ośrodka zdrowia informuję, że: 
odpowiedź  na treść Pana pisma została udzielona przez Wójta Gminy Poczesna w 
piśmie  z dnia 02.08.2017 r. Nr URO.0005.2.3.2017.R.S. 
Przedmiotowe pismo zostało przekazane do Rady Gminy  tytułem do wiadomości. 
Podtrzymuję stanowisko zawarte ww. piśmie i po raz kolejny informuję, że: 
Rada Gminy Poczesna uchwałą nr 12/II/14  z dnia 11 grudnia 2014 r., przyjęła 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - strefa III  obejmująca  sołectwa 
Nierada, Michałów, część Sołectwa Młynek-Mazury, który został opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r  
poz. 6583  z dnia 17 grudnia 2014r). 
Nadmieniam iż Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - strefa III  
obejmująca  sołectwa Nierada, Michałów, część Sołectwa Młynek-Mazury przyjęty 
uchwałą Rady Gminy Poczesna nr 12/II/14  z dnia 11 grudnia 2014  wszedł w życie 
po upływie 30 dni od opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego tj. 17 stycznia 2015r. 
W przedmiotowej uchwale znajduje się zapis  
„ Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UZ ustala się:  

1) Przeznaczenie podstawowe- usługi ochrony zdrowia:” 
Taki zapis dopuszcza lokalizację budynku użyteczności publicznej np.: 
ośrodka zdrowia.  
Po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na 2018r. projekt 
techniczny będzie zaktualizowany zgodnie z ustaleniami obowiązującego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego.  
W projekcie budżetu gminy zaplanowano środki finansowe na rozpoczęcie budowy 
Ośrodka Zdrowia w Nieradzie . 
 Z  informacji uzyskanych od Urzędu konieczność weryfikacji wymaga na dzień 
dzisiejszy dokumentacja projektowa budynku Ośrodka Zdrowia w Nieradzie .  
Taki dokument powstał na przełomie 2007/2008 roku w związku z powyższym 
wymaga aktualizacji. 
Po uchwaleniu budżetu gminy na 2018 r. w ramach realizacji uchwały, Wójt Gminy 
jako organ wykonawczy rozpocznie procedurę administracyjną dotyczącą 
dokumentacji projektowej budynku pn. „Ośrodek Zdrowia w Nieradzie” . 
 Rada Gminy podejmuje uchwały w sposób świadomy z odpowiednim 
przygotowaniem merytorycznym . 
Uchwała Nr 235/XXVIII/17 z dnia 26 czerwca 2017r. , została przygotowana zgodnie 
z procedurą wymaganą z tytułu skargi.  
Rada Gminy podjęła decyzję w formie uchwały ( w załączeniu po raz kolejny 
kserokopia uchwały Nr 235/XXVIII/17 z dnia 26 czerwca 2017r wraz z załącznikiem).  
Jeszcze raz zaznaczam , że pracownicy urzędu odnośnie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego przygotowali uchwałę w 2014r., a Rada Gminy podjęła uchwałę                              
Nr 12/II/14 z dnia 11 grudnia 2014r., zgodnie z obowiązującym prawem. 
Przedmiotowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem aktualnym 
i obecnie obowiązującym.  
 Dopuszcza on na tym terenie  jako przeznaczenie podstawowe „ usługi – ochrony 
zdrowia”. 
Uznaje się powyższą odpowiedź jako merytoryczną i wyczerpująca na pismo z dnia 
27.10.2017r.  
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Ad.3 
 
W tym punkcie głosu nikt nie zabrał. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       
 
 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Wioletta Przybylska                          Bajdor Tadeusz       – Przewodniczący Komisji   

                                                         Kucia Waldemar      – członek                           

                                                         Sikora Grzegorz      – członek                           

          Synoradzka Ewa     – członek                            

                                                         Wąsińska Barbara  – członek                           


