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P r o t o k ó ł  Nr  XXXII/2017 

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

w dniu  28 grudnia 2017 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 270/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek 

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 

planu finansowego, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i 

wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich 

zatwierdzania 

2. Uchwała Nr 271/XXXII/17 zmieniająca uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 

listopada 2016 roku Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu 

Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej. 

3. Uchwała Nr 272/XXXII/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 
4. Uchwała Nr 273/XXXII/17w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy 

Poczesna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 
5. Uchwała Nr 274/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017-2029.   
6. Uchwała Nr 275/XXXII/17 w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. 

Uchwała Nr 276/XXXII/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018 – 2029. 

7. Uchwała Nr 277/XXXII/17  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 

2018 rok. 

8.  Uchwała Nr 278/XXXII/17 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy  na rok 2018. 

9. Uchwała Nr 279/XXXII/17  w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy 

na 2018 rok. 

10. Uchwała Nr 280/XXXII/17  w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna 

11. Uchwała Nr 281/XXXII/17 w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania 

wiejskiego we Wrzosowej i podjętej uchwały z dnia 27.09.2017r. 

12. Uchwała Nr 282/XXXII/17  w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022. 

13. Uchwała Nr 283/XXXII/17 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – Strefa VII obejmująca 

sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 

14. Uchwała Nr 284/XXXII/17. w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXXI/17 Rady 

Gminy Poczesna z dnia 9 listopada 2017r.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 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok. 
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                                  Protokół  Nr XXXII/2017 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 28 grudnia 2017 roku 

w godzinach od 1000 do 1320. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0 

 

Porządek obrad XXXII zwyczajnej Sesji  Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek 
budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i 
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich 
zatwierdzania. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada 
2016 roku Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej 
Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej. 

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

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy 
Poczesna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017-2029.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poczesna na lata 2018 – 2029.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                                
na rok 2018. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy                                                                               
na 2018 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego we 
Wrzosowej i podjętej uchwały z dnia 27.09.2017r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022. 

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

20.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXXI/17 Rady Gminy 
Poczesna z dnia 9 listopada 2017r.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 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok. 

21. Wnioski i zapytania radnych 

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

24. Zakończenie obrad.  
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Ad.1 

Otwarcia XXXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy wójta, Sekretarza gminy, Radnych Powiatu,                                   
Pani Urszuli Giżyńskiej- Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej, 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 wprowadzeniu po punkcie 8 punktu 9 w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna z 
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok”                                                                                         
oraz po punkcie 19 punktu 20 w brzmieniu:                                                                                                                                                                            
” Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXXI/17 Rady Gminy Poczesna 
z dnia 9 listopada 2017r.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 2003r.o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  na 2018 rok”. 

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta gminy a następnie jednogłośnie przyjęła 
porządek obrad XXXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy po zmianach. 

 
Ad. 3 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXI Sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy został podczas głosowania jednogłośnie przez Radę 
przyjęty.  

Głos zabierali: 

-Wójt gminy podkreślił że, rok 2018 to rok Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, w związku  z powyższym odbył się  na terenie naszych placówek 
oświatowych Konkurs Plastyczny pt: „Sto lat Niepodległości”, najlepsza praca wyłoniona  
przez jury zilustrowała kalendarz gminny na bieżący rok. 

Wójt gminy wraz z Przewodniczącą Rady pogratulowali i wręczyli nagrody laureatom 
konkursu. 
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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 poinformował także, o terminie składania wniosków 
dotyczących odnawialnych źródeł energii, który upływa 5 stycznia 2018r. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Głos zabrali 

- Radny Powiatu- Andrzej Cupiał  złożył życzenia noworoczne i podziękował za 
całoroczną współpracę. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 6 

Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i 
ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania 
zmian w tym planie i ich zatwierdzania przedstawiła Kierownik SAPO – Agata Adamus 
omówiła Kierownik SAPO – Agata Adamus. 

Podczas wystąpienia Kierownik poprosiła o wprowadzenie autopoprawki  w §3 
polegającej na dopisaniu w treści słowa „w życie” w zdaniu: „uchwała wchodzi z dniem 
podjęcia”. 

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 270/XXXII/17. 

 

Ad. 7 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku 
Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji 
Placówek Oświatowych w Poczesnej omówiła Kierownik SAPO – Agata Adamus. 
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Podczas wystąpienia Kierownik poinformowała że, w związku z ustawą z dnia                                            
27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych art.76 pkt.25, art.54                             
Karty Nauczyciela ust.1-4 oraz ust.6-8 zostanie uchylony od dnia 1 stycznia 2018 roku 
dotyczący prawa do dodatku mieszkaniowego.  

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 271/XXXII/17 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok omówiła Skarbnik 
Gminy – Halina Paruzel Tkacz.  

Głos zabrali 

- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- Grzegorz Sikora 
poinformował że, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali  ww. projekt uchwały. 

Na tym dyskusje zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 272/XXXII/17. 

Ad. 9  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna z 
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok omówiła 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 
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                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 273/XXXII/17. 

Ad. 10 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poczesna na lata 2017-2029 omówiła Skarbnik Gminy – Halina Paruzel Tkacz.  

 

Głosu nikt nie zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 274/XXXII/17. 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2018 rok omówiła 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 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

Głos zabierali: 

- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Grzegorz Sikora 
poinformował, że Komisja wysłuchała pozytywnych opinii Przewodniczących 
poszczególnych komisji na temat przedstawionego projektu budżetu gminy na 2018 rok, 
a następnie  pozytywnie go zaopiniowała. 
- Wójt gminy  podsumowując  rok 2017 poinformował o: 

- inwestycjach wykonanych na terenie gminy Poczesna,  

-działaniach kulturalnych i sportowych, 

 -finansowaniu oświaty,                                                       

-finansowaniu  komunikacji,  

oraz o planach inwestycyjnych na rok 2018 i o kontynuacji rozpoczętych już 
przedsięwzięć.                                            

 Podczas wystąpienia poprosił o przyjęcie budżetu na 2018 rok.  

Na tym dyskusje zakończono. 
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Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 275/XXXII/17. 

-Wójt gminy podziękował za przyjęcie budżetu na rok 2018rok, poinformował że, pozwoli 
to na realizacje zaplanowanych zadań. 

 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poczesna na lata 2018 – 2029 omówiła Skarbnik Gminy – Halina Paruzel Tkacz. 

Skarbnik gminy przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w sprawie przedłożonego przez Wójta gminy Poczesna projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2029. 

 

 Głosu nikt nie zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 276/XXXII/17. 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok 
przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
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 
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Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 277/XXXII/17. 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na  2018 rok 
przedstawił Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor. 
 

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 278/XXXII/17. 

Ad. 15  

Załączniki do projektu uchwały w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na 
2018 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji. 

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 279/XXXII/17. 

Ad. 16  

Stanowisko w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna przedstawił Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej- Tadeusz Bajdor. 

Obrady opuściła Radna Iwona Choła godz. 1150 

Powróciła na salę obrad godzina 1157 

 Przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak poprosiła obecnego na obradach 
XXXII sesji Rady Gminy  Poczesna,  skarżącego Pana H.K. o zabranie głosu. 

Skarżący oświadczył, że nie chce zabierać głosu. 

Głosu nikt nie zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
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głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 280/XXXII/17. 

-Radny Powiatu, Adam Morzyk pogratulował przyjęcia budżetu gminy na 2018 rok. 
Życzył pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku oraz podziękował za współprace. 
  

 

Ad. 17 

Stanowisko w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego we Wrzosowej i 
podjętej uchwały z dnia 27.09.2017r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- 
Tadeusz Bajdor. 

Głos zabrali 

Rafał Dobosz zasugerował zmianę statutu. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 281/XXXII/17. 

Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy w latach 2018-2022 omówił Zastępca Wójta – Andrzej Lech 

Głosu nikt nie zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 282/XXXII/17. 
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Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – Strefa VII obejmująca sołectwa: 
Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa omówił Zastępca Wójta – Andrzej 
Lech 

Głosu nikt nie zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 283/XXXII/17. 

Ad. 20 

Projekt  uchwały  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXXI/17 Rady 
Gminy Poczesna z dnia 9 listopada 2017r.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 2003r.o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok omówił Zastępca Wójta – Andrzej Lech 

Głosu nikt nie zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 284/XXXI/17. 

Ad. 21 

W tym punkcie głos zabierali: 

Marian Kołodziej 

- podziękował  w imieniu radnych i mieszkańców za zrobioną inwestycję w m. 
Wrzosowa. 

Przemysław Zawadzki 

- podziękował za wykonany chodnik w m. Bargły 

Teresa Chałupka 

- podziękowała za całoroczną współpracę i chodnik w m. Kolonia Poczesna 
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Ad.28 

W tym punkcie głos zabierali: 

-Robert Gajecki  podziękował za podjętą  uchwałę w sprawie złożonego wniosku przez 
Pana J.K. 

-Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły  od ostatniej 
sesji do biura Rady Gminy. 

- Sekretarz Gminy  i Przewodnicząca Rady Gminy poinformowały o analizie korekt 
oświadczeń majątkowych, którą dokonał  Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie. 

 Ad. 29 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

 

Ad. 30  

- Wójt gminy życzył obecnym, aby cały 2018 rok był optymistyczny oraz realizacji 
wszystkich  zamierzonych planów, uśmiechu, zdrowia i dobrych ludzi wokół siebie.  

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

 
 

 

. 

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 

         Wioletta Przybylska 


