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P r o t o k ó ł  Nr  XXXIV/2018 

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

w dniu  22 marca 2018 roku. 

Podjęto uchwały: 

1.  Uchwała Nr 293/XXXIV/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXXIII/18 Rady 
Gminy Poczesna z dnia 12 lutego 2018r. 

 
2. Uchwała Nr 294/XXXIV/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania  przedszkolnego w przedszkolach publicznych                                      
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Poczesna. 

 
3.  Uchwała Nr 295/XXXIV/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018-2029. 
 

4. Uchwała Nr 296/XXXIV/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 
 

5. Uchwała Nr 297/XXXIV/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady 
Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 
2018rok. 

 
6. Uchwała Nr 298/XXXIV/18 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poczesna” na 2018 r. 

 
7. Uchwała Nr 299/XXXIV/18 w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2023.  
 

8. Uchwała  Nr 300/XXXIV/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych 
kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

 
 

9. Uchwała Nr 301/XXXIV/18 w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi 
wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poczesna. 

 
10. Uchwała Nr 302/XXXIV/18 w sprawie  zmiany uchwały Nr 287/XXXIII/18 Rady 

Gminy Poczesna z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 
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Protokół  Nr XXXIV/2018 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 22 marca 2018 roku 

w godzinach od 1400 do 1645. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0 

 

Porządek obrad XXXIV zwyczajnej Sesji  Rady Gminy Poczesna: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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 285/XXXIII/18 Rady Gminy 
Poczesna z dnia 12 lutego 2018r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie                                                           
z wychowania  przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Poczesna. 

8. Ocena ściągalności podatków w 2017 roku. 

9. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2017 roku. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poczesna na lata 2018-2029 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy 
Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” 
na 2018 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2023. 
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15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów 
budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze                                                   
w wyborach do Rady Gminy Poczesna. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 287/XXXIII/18 Rady Gminy 
Poczesna z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 

18.  Wnioski i zapytania radnych.   

19. Wolne wnioski i informacje.  

20.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

21. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Ad.1 

Otwarcia XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy wójta, 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 wprowadzeniu po punkcie 16 punktu 17 w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 287/XXXIII/18 Rady Gminy Poczesna 
z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.” 

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

 
Ad. 3 
 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXIII Sesji był wyłożony                               
do wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXXIII 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. 

W sprawie z powództwa Michała Jędrzejewskiego przeciwko Gminie Poczesna                                       
o zapłatę kwoty 109 487 zł wraz z należnymi odsetkami i kosztami procesowymi wójt 
poinformował , że wartość sporu przedmiotowej sprawy wynosi kwotę 109 487 zł, 
natomiast sprawa ta pod względem stanu faktycznego i prawnego należała do  
trudnych, ponieważ Sąd oceniał cały spadek pozostały po Wiesławie Słaboszu oraz 
postępowanie spadkowe. 

 Wójt przypomniał, że  Rodzina zmarłego odrzuciła cały spadek po Wiesławie Słaboszu                                   
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i w początkowej fazie postępowania egzekucyjnego odmówiła udzielenia informacji                               
o składnikach majątkowych oraz o ich położeniu. Dopiero w październiku 2017 r. żona 
zmarłego udzieliła informacji o składnikach majątku, gdyż dowiedziała się o tym 
w późniejszym okresie od komorników. W związku z tym, spadkobiercą ustawowym na 
mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Częstochowie stała się gmina Poczesna. 
Wykonano aż 4 spisy składników majątkowych. Postępowanie egzekucyjne prowadzili 
komornicy: 

- komornik Figura przy Sądzie Rejonowym w Kole, 

- komornik Wiesiołek  przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu, 

- komornik Tomasz Nowakowski oraz komornik Krawczyk przy Sądzie Rejonowym                                  
w Myszkowie, 

- komornik Dariusz Olczyk przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 

- komornik Antoni Nowakowski przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli 

- oraz komornik Bogiel przy Sądzie Rejonowym w Warszawie. 

Wymienieni komornicy brali aktywny udział w postępowaniu spadkowym po Wiesławie 
Słaboszu. Sprawa spadkowa objęła wszystkie składniki majątkowe po Wiesławie 
Słaboszu. Po zakończeniu postępowania spadkowego jeszcze 4 komorników zgłosiło 
swoje żądania, lecz postępowania egzekucyjne w tych sprawach zostały umorzone. Jak 
się bowiem okazało, to składnikiem majątkowym była Kopalnia piasku Cichmiana 
położona w obrębie gminy Dąbie, powiat Koło, oddalona od Poczesnej o 300 km w 
jedną stronę, rozliczone należności przypadające firmie Sztrabag w Warszawie, działki 
rolne w obrębie gminy Koziegłowy. 

 Komornicy wymienieni w pierwszej fazie postępowania egzekucyjnego zajęli środki 
finansowe znajdujące się na koncie gminy. Na skutek tego gmina Poczesna utraciła, 
prawie zdolność finansową. 

W związku z tym gmina Poczesna składała skargi na czynności komorników, brała 
udział w czynnościach w Sądach urzędujących komorników, by zabezpieczyć interesy 
gminy Poczesna. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z 24.01.2018 r. 
powództwo zostało oddalone i zasądzone koszty postępowania, a zatem gmina 
Poczesna przedmiotową sprawę wygrała.  

W związku z tym pełnomocnik powoda Pan adwokat  Śleszyński złożył pismo                                     
o doręczeniu wyroku z uzasadnieniem, a następnie sporządził apelację od 
przedmiotowego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. W związku z tym gmina 
Poczesna w najbliższych dniach złoży odpowiedź na apelację  i przedmiotowa sprawa 
zostanie przesłana do Sądu Apelacyjnego w Katowicach,  celem dalszego rozpoznania.   

 Wójt podczas wystąpienia poinformował, że w  sprawie rozliczenia robót 
kanalizacyjnych Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dn. 07.07.2017 r. 
została zasądzona od gminy Poczesna kwota 2 671 712, 38 zł.   na rzecz Banku PKO 
SA  w Warszawie. Od wyroku tego gmina Poczesna złożyła apelację do Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach, który to sąd oddalił apelację, a zatem wyrok I Instancji 
został utrzymany w mocy.  
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W dn. 12.12.2017 r. została zawarta ugoda bankowa między Bankiem PKO SA                                 
w Warszawie i gminą Poczesna. Podczas ostatniej narady przedstawicieli gminy 
Poczesna z przedstawicielami Banku PKO S.A. ustalono, że Bank PKO SA                                     
w Warszawie ma zawartą umowę z firmą Fajkier, w myśl której wygrana należność od 
dłużnika z Mikołowa  zostanie ściągnięta przez Bank PKO SA  w Warszawie 
na likwidację zadłużenia firmy Fajkier i dlatego,  też o tyle zostanie zmniejszona spłata 
gminy Poczesna wynikająca z cytowanego wyroku. Może się okazać, że rozliczenie to 
doprowadzi do ustalenia i stwierdzenia, że gmina Poczesna spłaciła całą należność 
wynikającą z wyroku. 

W sprawie firmy Fajkier w postępowaniu upadłościowym Wójt  Gminy poinformował, że 
w sprawie tej występuje 125 uprawnionych wierzycieli, którzy również w wyniku 
rozliczeń zostali pokrzywdzeni przez firmę Fajkier. 9.08.2017 r. gmina Poczesna złożyła 
wniosek o zasądzenie nowej kwoty o 2 660 000,01 zł. 22.08.2017 r. odbyła się rozprawa 
wyznaczona przez nowego sędziego komisarza. Gmina Poczesna do nowego wniosku                             
o zapłatę kwoty 2 660 000,01 zł złożyła odpis wyroku Sądu Okręgowego w 
Częstochowie zasądzającego od gminy Poczesna kwotę 2 660 000,01 zł oraz odpis 
ugody bankowej  z dn. 12.12.2017 r., a więc dowody uzasadniające naszą należność. 

W sprawie sądowej- cywilnej przeciwko firmie Fajkier Wójt poinformował, że sprawa                           
z powództwa gminy Poczesna przeciwko Zakładowi Inżynieryjno Budowlanemu Fajkier 
w upadłości układowej w Porębie o zapłatę kwoty 2 456 852, 62 zł została zakończona 
przez Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy. Sąd, po 
przeprowadzeniu wszystkich dowodów podanych przez Strony w dn. 22.05.2017 r., 
wydał wyrok, w którym oddalił powództwo. Sąd I Instancji w uzasadnieniu podał, iż 
przedmiotowa sprawa ma charakter rozliczeniowy i dlatego też byłoby celowym, aby w 
sprawie tej wystąpił biegły z listy sądowej, który rozliczyłby koszty między Stronami. 
Gmina Poczesna zwróciła się o dopuszczenie dowodu z biegłego celem rozliczenia 
należności. Sąd odesłał pismo mimo to, że były dowody doręczenia tego pisma dla 
Stron. Zgodnie z art. 232 kpc sąd miał obowiązek z urzędu dopuścić dowód z biegłego. 
Sąd jednak obowiązku tego nie wykonał, dlatego też między innymi fakt ten stał się 
przedmiotem złożenia apelacji do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Przedmiotowa 
sprawa znajduje się już w Sądzie w Katowicach i oczekuje na wyznaczenie terminu 
rozprawy.  

W sprawie wydania decyzji  przez Wójta Gminy Poczesna w przedmiocie usunięcia bez 
zezwolenia drzew przez CzPK w Częstochowie Wójt powiedział, że sprawa na skutek 
skargi CZPK na decyzję Wójta gminy Poczesna została rozpoznana przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Gliwicach. WSA w Gliwicach utrzymał w mocy decyzję wydaną 
przez gminę oraz decyzje SKO w Częstochowie. Od wyroku Sądu w Gliwicach CZPK 
złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna 
oczekuje na termin rozprawy.  Należność dla Gminy wynosi ponad 1 mln zł. 

Wójt powiedział, że sprawa sądowa z pozwu podwykonawcy firmy Fonbud S.A. sp.k p-

ko  wykonawcy robót RCI sp. Z o.o.  oraz inwestorom   Miastu  Częstochowa i 15 

gminom w tym Gminie Poczesna   o zapłatę 1.926.296 zł toczy się przed Sądem 

Okręgowym w Poznaniu. 

 Pozew opiera się na treści art. 6471   kodeksu cywilnego, który zakłada solidarną 

odpowiedzialność Wykonawcy i Inwestora za zapłatę wynagrodzenia zaakceptowanemu 
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podwykonawcy.                                                                                                                                                                 

Przedmiotem umowy o roboty budowlane była budowa sieci światłowodowej na terenie                    

30 Gmin.                                                                                                                                                                                   

Liderem projektu było Miasto Częstochowa pozostałe pozwane gminy były partnerami                                     

w projekcie.                                                                                                                                                                                  

Sprawa została skierowana na drogę postępowania mediacyjnego, które nie 

doprowadziło do zawarcia ugody . 

Do września 2017r. Lidera i partnerskie gminy reprezentowała wybrana na spotkaniu 

Wójtów i przedstawicieli  Miasta trójka radców prawnych tj. Jacek Mroziński, Aneta 

Sosnówka i Renata Wojtaszewska – Riedel, którzy  przedłożyli  Sądowi wspólne 

stanowisko pozwanych gmin. 

Z końcem października 2017r.Prezydent  Miasta Częstochowy wypowiedział w/w 

radcom prawnym pełnomocnictwa a nowy pełnomocnik procesowy wniósł o oddalenie 

powództwa w stosunku do Lidera stwierdzając iż nie ponosi on odpowiedzialności za 

wykonanie umowy, bowiem powód nie realizował żadnych robót na terenie 

Częstochowy.  

W tym stanie  dotychczasowi pełnomocnicy wypowiedzieli pełnomocnictwa pozwanym 

gminom. 

Od listopada 2017r. każda z pozwanych gmin reprezentuje się przez własnego                   

pełnomocnika , ewentualnie konsultując swoje stanowiska w sprawie. 

Obecnie trwa wymiana pism procesowych zawierająca aktualne stanowiska stron. 

 Gmina Poczesna złożyła pismo procesowe. Termin rozprawy przed Sądem  

Okręgowym w Poznaniu  wyznaczony jest na 3.04.2018 r. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Po wystąpieniu Wójt gminy złożył wszystkim życzenia wielkanocne.  

Głos zabrali 

- Rodzic dziecka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku  spytał o decyzje podjęte 
w sprawie budowy sali gimnastycznej  w Słowiku. 

-Wójt poinformował, że obecnie w gminie omawianych jest wiele projektów 
technicznych. Po świętach umówione zostało spotkanie, w celu sprecyzowania co 
projekt dotyczący budowy sali gimnastycznej w Słowiku ma zawierać. Przede wszystkim 
projekt ten powinien obejmować budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej, bo 
umożliwi to wystąpienie o środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. Ponadto projekt 
ma zawierać budowę dodatkowych 2-3 sal dydaktycznych. W ramach projektu planuje 
się również  umieszczenie kotłowni gazowej w nowo budowanym obiekcie.  
Ogłoszenie dotyczące wykonania projektu technicznego może ukazać się w drugiej 
połowie kwietnia. 
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-Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat podziękował za zaproszenie                                                   
i za  współpracę z powiatem częstochowskim.  Pogratulował Wójtowi perfekcji                    
w organizacji,   przygotowaniu uroczystości w gminie, gdyż głęboko zapadają w pamięci 
uczestników.  

Przewodniczący Rady Powiatu w trakcie swojego wystąpienia poinformował                          
o bezpłatnych szczepionkach przeciwko wirusowi wywołującemu raka szyjki macicy 
(HPV) i zachęcał do szczepień.  

 Na zakończenie złożył wszystkim obecnym i ich rodzinom życzenia z okazji Świąt 
Wielkanocnych. 

- Radny powiatu Andrzej Cupiał dołączył się do życzeń Wielkanocnych i poinformował                                      
o planowanych przedsięwzięciach powiatu częstochowskiego na terenie gminy 
Poczesna. 

Na tym dyskusję zakończono 

 

Ad. 6 

Punkt  9 porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy tj. Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr 285/XXXIII/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 12 lutego 
2018r.omówiła Grażyna Rakowska. 

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 293/XXXIV/18 

Ad. 7 

Projekt  uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  
przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych                                              
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Poczesna omówiła Grażyna Rakowska. 

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 
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                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 294/XXXIV/18 

 

Ad.8 

Ocenę ściągalności podatków w 2017 roku przedstawiła Skarbnik gminy –Halina 
Paruzel- Tkacz. 

Głosu nikt nie zabrał.  

Informacja została przez radnych przyjęta do wiadomości. 

Ad. 9 

Informację o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2017 roku przedstawiła 
Skarbnik gminy –Halina Paruzel- Tkacz. 

Głosu nikt nie zabrał.  

Informacja została przez radnych przyjęta do wiadomości. 

Ad. 10 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Poczesna na lata 2018-2029 przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel- 
Tkacz. 

Głos zabrali 

-Wójt gminy poprosił o wprowadzenie autopoprawki  polegającej na tym, że w wykazie 
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniła się nazwa przedsięwzięcia. 
Było Budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie, obecna nazwa to Budowa Ośrodka Zdrowia 
w Nieradzie z siedzibą w Michałowie. 

W związku z powyższym w § 1uchwały pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„załącznik nr 2 o którym mowa w § 2  uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie                                               
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”. 

Aktualny pkt.2 z projektu otrzymuje  numerację pkt.3. 

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 295/XXXIV/18 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

 przedstawiła Skarbnik gminy –Halina Paruzel- Tkacz. 
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Głos zabrali 

- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- Grzegorz Sikora 
poinformował że, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego                                      
w połączeniu z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji członkowie ww. komisji 
pozytywnie zaopiniowali  ww. projekt uchwały 

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 296/XXXIV/18 

Ad. 12 

Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna                            
z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018rok przedstawiła 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 297/XXXIV/18 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2018r. 
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 
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                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 298/XXXIV/18. 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy w latach 2018-2023 przedstawił podinspektor ds. gospodarki 
mieszkaniowej, komunalnej i rolnej - Aleksandra Warzecha. 

Podczas wystąpienia Pani Aleksandra Warzecha poprosiła o wprowadzenie 
autopoprawki w tabeli w  § 3 polegającej  na zmianie numeracji porządkowej. 

W wierszu 7 omyłkowo wpisano cyfrę 3 zamiast 5. 

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 299/XXXIV/18. 

Ad. 15  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na 
częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej przedstawił                                                                               
Wójta gminy– Krzysztof Ujma. 

 
 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 300/XXXIV/18. 

Ad. 16  

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze                                                   
w wyborach do Rady Gminy Poczesna omówiła Sekretarz gminy- Renata Smędzik 

Głosu nikt nie zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 
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Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 301/XXXIV/18. 

Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr 287/XXXIII/18 Rady Gminy Poczesna                                         
z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia 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 302/XXXIV/18. 

Ad. 18 

W tym punkcie głos zabierali: 

Grzegorz Sikora 

- dopytał o  wykonanie chodnik przy drodze 904.   

Wójt gminy 

- poinformował, że jeżeli Urząd Marszałkowski w swoim budżecie zabezpieczy środki, to 
w tym roku gmina  przystąpi do realizacji tego zadania. 

Wójt podkreślił, że wszystkie inwestycje  zapisane w wieloletniej prognozie finansowej  
będą realizowane lub już są w trakcie realizacji. 

Teresa Chałupka 

1. zwróciła się z wnioskiem mieszkańców ul. Błękitnej o założenie rynienek, które 
umożliwiałyby odpływ wody z jezdni.  

Ad. 19 

W tym punkcie głos zabierali: 

Ewa Synoradzka  

- poinformowała o zaproszeniu nadesłanym przez Panią Halinę Synakiewicz                                       
na szkolenie w dniu 23 marca 2018r o godz. 1700 w Sali Konferencyjnej w Poczesnej. 
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Jadwiga Strąk 

1. zwróciła się z wnioskiem mieszkańców prosząc o zainstalowanie słupów                                       
z łańcuchami na zakręcie ul. Szkolnej wzdłuż posesji P. Gomoluch i Choła-(zakręt 
stanowi niebezpieczeństwo dla dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły), 

2. poprosiła w imieniu mieszkańców ul. Granicznej o zamieszczenie znaku „zakaz 
wjazdu za wyjątkiem mieszkańców 

 

Danuta Markowska  zawnioskowała o: 

1.  uzupełnienie ubytków w jezdni ul. Krakowska, Kopalniana                                          
i Sadowa, 

2. zamontowanie kosza na śmieci na placu zabaw ul. Kopalniana, 

3.  zwrócenie uwagi firmie zajmującej się wywozem nieczystości z bloków przy                                   
ul. Kopalnianej, aby pojazdy odbierające odpady komunalne  nie wjeżdżały  
pomiędzy bloki, gdyż niszczą nawierzchnie, 

4. wymianę istniejących tablic, które mieszczą się na płotach ul. Wąska, Sadowa, 
Działkowa lub umieścić nazwy na stojakach, 

5. zdjęcie  eternitu z dachu przystanku ul. Częstochowska (koło wierzb), 

6. naprawę zniszczonego pobocza ul. Częstochowska posesja Nr. 45,60,77                  
( zniszczone przez samochody o wyższym tonażu) 

 

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

- od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie oświadczeń 
majątkowych. 

Przewodnicząca poinformowała o terminie składania oświadczeń majątkowych przez 
Radnych, który upływa 30 kwietnia 2018r.  

-od WSA w Gliwicach w sprawie skargi Pana J.K. 

- od Wójta gminy dotyczące ulicy Jałowcowej, 

-od Wójta gminy w związku z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie, 

-od Pana J. K. dotyczące ul. Jałowcowej, 

- od Pani B. S. dot. odwodnienia działki. 

 

 

 

Ad. 20 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
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Ad. 21  

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

 Na zakończenie  Wójt gminy wraz z Przewodniczącą  złożyli  ponownie życzenia                              
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

 

 

. 

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 

         Wioletta Przybylska 


