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P r o t o k ó ł  Nr  XXXIII/2018 

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

w dniu  12 lutego 2018 roku. 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 285/XXXIII/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielanych z budżetu Gminy Poczesna dla publicznych i  niepublicznych: szkół, 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 
prawne  niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

2. Uchwała Nr 286/XXXIII/18 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum 

Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. 

3. Uchwała Nr 287/XXXIII/18 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

4. Uchwała Nr 288/XXXIII/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 

5. Uchwała  Nr 289/XXXIII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych 

kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

6. Uchwała Nr 290/XXXIII/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta 

Częstochowy  z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie. 

7.  Uchwała Nr 291/XXXIII/18 w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie 

zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy Poczesna, które stały się 

własnością Powiatu Częstochowskiego z przeznaczeniem pod realizację 

inwestycji drogowych. 

8.  Uchwała Nr 292/XXXIII/18 uchylająca uchwałę Nr 282/XXXII/17                                                        

Rady Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 -2022. 
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                                  Protokół  Nr XXXIII/2018 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 12 lutego 2018 roku 

w godzinach od 1400 do 1555. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0 

 

Porządek obrad XXXIII zwyczajnej Sesji  Rady Gminy Poczesna: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy. 

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

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych 
na terenie gminy.  

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 
rok. 

8. Informacja o realizacji  na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości                                                       
i porządku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielanych z budżetu Gminy Poczesna dla publicznych i  niepublicznych: szkół, 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 
prawne  niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej. 

11. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2017 roku 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów 
budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta 
Częstochowy   z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie.  
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16. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie zrzeczenia się 
odszkodowania za nieruchomości Gminy Poczesna, które stały się własnością 
Powiatu Częstochowskiego z przeznaczeniem pod realizację inwestycji 
drogowych. 

17.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr 282/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna                               
z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 - 2022. 

18. Wnioski i zapytania radnych.   

19. Wolne wnioski i informacje.  

20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

21. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XXXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy wójta, 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. 
Głos zabierali: 
Wójt gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzeniu po punkcie 16 punktu 17 w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr 282/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 
28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy w latach 2018 – 2022”. 

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

 
Ad. 3 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXII Sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy został podczas głosowania 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 poinformował także, o  konieczności złożenia przez 
mieszkańców dodatkowych dokumentów  niezbędnych do złożenia przez Gminę   
wniosku dotyczącego Odnawialnych źródeł energii w tym paneli fotowoltaicznych                                         
i kolektorów słonecznych. 

 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 
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Ad. 6 

Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz  wykorzystania obiektów sportowych na 
terenie gminy omówili: 

- działalność PKS „VICTORIA” – Piotr Drwal, 

- działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  - Łukasz Wlazło, 

- działalność  Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” - 
Barbara Wąsińska, 

- działalność Klubu Sportowego „GROM” – Patryk Kozłowski, 

Głos zabierali: 

- Wójt gminy podziękował  i złożył gratulacje na ręce koordynatorów klubów sportowych.  

- Iwona Choła w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji podziękowała 
wszystkim koordynatorom sportu za pracę, oddanie i zaangażowanie. 

 -Przewodnicząca Rady Gminy życzyła wszystkim dalszych sukcesów i wytrwałości. 
Podkreśliła, że na terenie gminy nie można się nudzić, ponieważ sport jest w ciągłym 
rozwoju. 

 
Na tym dyskusję zakończono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok 
przedstawiła pracownica GOPS Pani Małgorzata Brzozowska. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 

Ad.8 

Informację o realizacji  na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
przedstawiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 

Ad.9 

Punkt  9 porządku obrad XXXIII Sesji Rady Gminy tj.: podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poczesna 
dla publicznych i  niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                                                        
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez osoby fizyczne i osoby prawne  niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,                                                                                                                          
przedstawiła Kierownik SAPO – Agata Adamus.. 

Głosu nikt nie zabrał 
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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 285/XXXIII/18. 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury, Informacji                                            
i Rekreacji w Poczesnej omówiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik. 

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 286/XXXIII/18. 

Ad. 11 

Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                             
w 2017 roku omówiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik. 

Głosu nikt nie zabrał 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2018 rok omówiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik. 

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 287/XXXIII/18. 
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Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji 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 288/XXXIII/18. 

Ad. 14 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na 
częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej przedstawił 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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 289/XXXIII/18. 

Ad. 15  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Częstochowy                                            
z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie omówiła Sekretarz 
gminy – Renata Smędzik. 

 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 290/XXXIII/18. 

Ad. 16  

Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy odnośnie zrzeczenia się 
odszkodowania za nieruchomości Gminy Poczesna, które stały się własnością Powiatu 
Częstochowskiego z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowych przedstawił 
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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 291/XXXIII/18. 

 

Ad. 17 

Projekt uchwały uchylającej uchwałę Nr 282/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 
grudnia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy w latach 2018 – 2022 przedstawił 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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 292/XXXIII/18. 

Ad. 18 

W tym punkcie głos zabierali: 

Grzegorz Sikora 

- zawnioskował  o synchronizowanie sygnalizacji świetlnej w m. Kolonia Poczesna na 
skrzyżowaniu ul. Kwiatowa z DK-1.  
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Rafał Dobosz 

- poprosił o zamontowanie znaku zawracania dla samochodów osobowych                                                                                   
na skrzyżowaniu DK-1 ( ul. Katowicka) z ul. Długą.  

Ad.19 

W tym punkcie głos zabierali: 

-Agnieszka Pidzik  podziękowała za utworzenie świetlicy wiejskiej w Hucie Starej A. 

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

- od Pana Henryka Kołodziejczyka w sprawie protokołu z Komisji Rewizyjnej  z dnia                                     
28 listopada 2017r. i Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017r, 

- od Wójta gminy w związku z pismem Pani Kucharzewskiej.  

-od Pana Jarosława Kity dotyczące ul. Jałowcowej. 

- od Pana Henryka Kołodziejczyka pismo z dnia 08.02.2018r i z dnia 12.02.2018r.                                         
w sprawie budowy ośrodka zdrowia w Nieradzie.                                    

Ad. 20 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

 

Ad. 21  

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

 

 

. 

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 

         Wioletta Przybylska 


