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P r o t o k ó ł  Nr  XXXVII/2018 

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

w dniu  21 czerwca 2018 roku. 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 315/XXXVII/18 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach                                         

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poczesna. 

 

2.  Uchwała Nr 316/XXXVII/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 226/XXIV/09 Rady 

Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku. 

 

3. Uchwała Nr 317/XXXVII/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

 

4. Uchwała Nr 318/XXXVII/18 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna  

 

5. Uchwała Nr 319/XXXVII/18 w sprawie przekazania środków finansowych                               

na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.  

 

6. Uchwała Nr 320/XXXVII/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018-2029. 

 

7. Uchwała  Nr 321/XXXVII/18 w sprawie zmian w budżecie gminy                                         

na   2018 rok. 

 

8. Uchwała  Nr 322/XXXVII/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady 

Gminy Poczesna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 

rok. 

 

9. Uchwała Nr 323/XXXVII/18w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Poczesna. 

 

10. Uchwała Nr 324/XXXVII/18 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży                             

i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Poczesna. 

 

11. Uchwała Nr 325/XXXVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych. 
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12. Uchwała Nr 326/XXXVII/18 w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

13. Uchwała Nr 327/XXXVII/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna. 

 

14. Uchwała Nr 328/XXXVII/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 298/XXXIV/18 Rady 

Gminy Poczesna z dnia 22 marca 2018r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt                                           

na terenie Gminy Poczesna" na 2018r. 

 

15. Uchwała Nr 329/XXXVII/18 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Poczesna do 2026 roku. 

 

16. Uchwała Nr 330/XXXVII/18 w sprawie przyjęcia Diagnozy społeczno- 

gospodarczej Gminy Poczesna. 

 

17. Uchwała Nr 331/XXXVII/18 w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego –strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, 

Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 

 

18. Uchwała  Nr 332/XXXVII/18 w sprawie zwiększenia pomocy finansowej                               

dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe. 
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Protokół  Nr XXXVII/2018 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 21 czerwca 2018 roku 

w godzinach od 1300 do 1710. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0 

 

Porządek obrad XXXVII zwyczajnej Sesji  Rady Gminy Poczesna: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych. 

4. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI sesji Rady Gminy. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między 
sesjami. 

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2018/2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach                                                             
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poczesna. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/XXIV/09 Rady Gminy 
Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku. 

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. 

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań  inwestycyjnych w 2017roku.  

12. Odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. 

- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna. 

13. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki 
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2018 - 2029 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy Poczesna. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie gminy Poczesna. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych. 

23.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Poczesna. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 298/XXXIV/18 Rady Gminy 
Poczesna z dnia 22 marca 2018r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Poczesna" na 2018r. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 
2026 roku. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy społeczno- gospodarczej Gminy 
Poczesna. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego –strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz 
fragment sołectwa Wrzosowa. 

29.  Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na zadanie drogowe. 

30. Wnioski i zapytania radnych.   

31. Wolne wnioski i informacje.  

32. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

33. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy wójta, Sekretarza gminy, Radnych Powiatu, 
Radnych gminy, Sołtysów, zaproszonych gości  i przybyłych absolwentów wraz                                                          
z rodzicami, 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 28 punktu 29 w brzmieniu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na zadanie drogowe.” 

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

 
Ad. 3 
 
Sylwetki najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu gminy Poczesna przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - Iwona Choła. 
Najlepszymi absolwentami i laureatami nagrody Wójta są: 

- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej – Filip Szulżycki, 

- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej –  Martyna Nalewajka, 

- Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Hucie Starej B – Weronika Minkina 

- Gimnazjum w SP nr. 15 w Częstochowie – Natalia Musiał. 

Podczas wystąpienia w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Iwona 
Choła pogratulowała i złożyła najserdeczniejsze życzenia  absolwentom  i ich rodzicom.  
Głos zabierali: 

- Wójt Gminy pogratulował uczniom wysokich wyników i życzył, żeby wszystkie 
umiejętności zdobyte w placówkach z terenu gminy Poczesna procentowały  
w dorosłym życiu . 

- Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady pogratulowała absolwentom 
wysokich ocen i wyboru nowych szkół, a na wakacje życzyła miłego i bezpiecznego 
wypoczynku.  

Następnie wręczono rodzicom listy gratulacyjne i kwiaty, natomiast absolwentom 
nagrody pieniężne.  
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-Przedstawiciele Zarządu  Klubu Sportowego „Olimpia” podziękowali Wójtowi i Radzie 
Gminy za współpracę i wsparcie. 
- Radny Powiatu Adam Morzyk przekazał informacje z Rady Powiatu a także 
poinformował o złożonych wnioskach. 
- Radny Powiatu Andrzej Cupiał  pogratulował absolwentom i ich rodzicom, 
zaakcentował o współpracy Starostwa z gminą Poczesna.  
Ad 4 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXV i XXXVI Sesji był 
wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym Radnym. 
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokoły z XXXV, XXXVI Sesji Rady Gminy został podczas głosowania jednogłośnie 
przez Radę przyjęty.  

Ad. 5 

 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. 6 

Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami. 

Głos zabrali 

-Przewodnicząca Rady zaznaczyła dlaczego nie zorganizowano połączonych obchodów 
w Hucie Starej B   z 70 – leciem  istnienia osiedla w Nowej Wsi, poprosiła o wsparcie 
prac dotyczących  przyłączenia instalacji  gazowej do bloków w Nowej Wsi . 

- Wójt gminy w kwestii gazu poprosił Zarządcę Osiedla  Pana Krzysztofa Koguta                                    
o  wyjaśnienia.  

- Krzysztof Kogut szczegółowo wyjaśnił temat związany z przyłączem instalacji gazowej 
bloków przy ul. Kopalnianej 1,2,3 w Nowej Wsi. Poinformował, że termin realizacji został 
przedłużony ze względu na utrudnienia związane z wejściem w teren. Zgody na wejście 
w teren nie udzielił hipermarket AUCHAN. 

Informacja złożona przez Wójta Gminy – Krzysztofa Ujmę została przyjęta przez Radę 

Gminy do wiadomości. 
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Ad. 7 

Informację o organizacji roku szkolnego 2018/2019 przedstawiła Kierownik SAPO- 
Agata Adamus 

Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja została przez Radę Gminy  przyjęta do wiadomości 

 

 Ad. 8 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych                                                                      
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach                                                                            
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poczesna, przedstawiła Kierownik SAPO – 
Agata Adamus. 

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 315/XXXVII/18. 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna                                 
z dnia 26 marca 2009 roku, przedstawiła Kierownik SAPO – Agata Adamus. 

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 316/XXXVII/18 
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Ad. 10 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił 
Krzysztof Kogut. 
Głosu nikt nie zabrał. 

 Sprawozdanie zostało przez Radę Gminy przyjęte do wiadomości. 

 

Ad. 11 

Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2017 roku przedstawiła 
Skarbnik Gminy – Halina Paruzel - Tkacz. 

Głos zabrali 

-Rafał Dobosz spytał dlaczego wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego są takie 
niskie. 

- Skarbnik wyjaśniła, że w grudniu został przeprowadzony przetarg, ale nikt do niego nie 
przystąpił, dlatego nie doszło do sprzedaży mienia. 

- Rafał Dobosz poprosił o wyjaśnienie  dlaczego na stronie 2 w zestawieniu zmian planu 
dochodów w paragrafie 0690 pn. wpływy z różnych opłat – opłata środowiskowa  jest 
kwota -1 171 369,00zł a na stronie 4 jest plan kwota 854 231,00 zł i wykonanie 
855 231,00 zł. 

-Skarbnik gminy wyjaśniła, że na  stronie 2 w tabeli zostały przedstawione zmiany tj. 
zmniejszenie planu dochodu z tytułu opłaty środowiskowej, natomiast na str. 4 
przedstawione są planowane  wpływy z opłaty oraz wykonanie. 

- Rafał Dobosz- zapytał dlaczego na stronie 2 i 3 w tabeli zmiany dochodów                             
w poszczególnych paragrafach nie ma informacji o wpływach z opłaty                                               
za zagospodarowanie odpadów zaś na stronie 4 jest plan 1 100 000,00 zł i wykonanie 
1 149 898,37 zł. 

- Skarbnik gminy wyjaśniła, że w 2017r. nie było zmiany planu w zakresie dochodów                                 
z opłaty za zagospodarowanie odpadów. 

Na tym dyskusję zakończono 

Sprawozdanie zostało przez Radę Gminy przyjęte do wiadomości. 

Ad. 12 

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy z 
wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 
odczytała Skarbnik Gminy – Halina Paruzel - Tkacz. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor odczytał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
dla Wójta Gminy Poczesna za 2017rok. 

Głosu nikt nie zabrał 
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Ad. 13 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej, w którym Komisja rozpatrzyła i pozytywnie oceniła sprawozdanie  
z wykonania budżetu za 2017r. wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz 
sprawozdanie finansowe za 2017 rok i zawnioskowała w jej imieniu o udzielenie 
absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

Głosu nikt nie zabrał. 

 

 

Ad. 14 

Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok przedstawiła Skarbnik 
Gminy – Halina Paruzel - Tkacz. 

Podczas wystąpienia Skarbnik gminy poprosiła o wprowadzenie autopoprawki 
polegającej na wykreśleniu  w podstawie prawnej stwierdzenia „ i art.13 pkt.7 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2017r., poz.1523) oraz  zastąpieniu paragrafu 2 zapisami paragrafu 
nr 3 wykreśleniu podlega zapis sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu 
w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zmiana wynika ze stanowiska 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

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”                                   1radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 317/XXXVII/18. 

 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna odczytała 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 
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                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 318/XXXVII/18. 
 

- Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Wójtowi udzielonego przez Radę, 
absolutorium. 

- Wójt gminy podziękował za zaufanie i pozytywną ocenę pracy całego zespołu w 2017 
roku. Zapewnił, że to co było robione do tej pory nadal będzie kontynuowane 
 i utrzymywane na tym samym poziomie. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Przerwa w obradach od 1530 do 1550. 

Tadeusz Bajdor nie wrócił po przerwie pozostało 14 radnych. 

Ad. 16  

Przewodnicząca Rady Gminu zasygnalizowała, że projekt uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej był szczegółowo omawiany na komisjach stałych.                                          

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 319/XXXVII/18. 

Ad. 17  

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

Głosu nikt nie zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 320/XXXVII 
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Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok omówiła Skarbnik 
gminy- Halina Paruzel- Tkacz 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
Na tym dyskusję zakończono  

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 321/XXXVII/18 

 

 

Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XXXII/17 Rady Gminy Poczesna                           
z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok, przedstawiła 
Skarbnik gminy- Halina Paruzel- Tkacz 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 322/XXXVII/18 
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Ad. 20 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy Poczesna, przedstawiła Sekretarz gminy – Renata 
Smędzik. 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 323/XXXVII/18 

Ad. 21 

 

Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy Poczesna, przedstawiła Sekretarz gminy – Renata 
Smędzik. 

Obrady opuściła Radna Barbara Wąsińska godz. 1605 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 13 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         13 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 324/XXXVII/18 

Ad. 22 

Projekt  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych, przedstawiła Kierownik GOPS-                                  
Elżbieta Różycka. 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 13 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         13 radnych 
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                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 325/XXXVII/18 

 

Ad. 23 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, przedstawił Zastępca Wójta Andrzej Lech 

Obrady opuściła Radna Bożena Dobosz godz. 1615 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 12 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 326/XXXVII/18 

Ad. 24 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku                             
na terenie Gminy Poczesna, przedstawił Zastępca Wójta -Andrzej Lech 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 12 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 327/XXXVII/18 

Ad. 25 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 298/XXXIV/18 Rady Gminy Poczesna 
z dnia 22 marca 2018r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna" na 
2018r, przedstawiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik. 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
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głosowało 12 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 328/XXXVII/18 

Ad. 26 

Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2026 roku, 
przedstawił Zastępca Wójta -Andrzej Lech 

Głos zabrali 

- Rafał Dobosz poprosił aby w punkcje dot. bieżąca modernizacja sieci wodociągowej                                                              
str. 82 dopisać  jeszcze rozbudowa.  

- Wójt poinformował, że zmiana zostanie  dopisana. 

- Iwona Choła dopytała czy w  tabeli str. 85 zostało dopisane- Budowa Sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Słowiku . 

-Wójt poinformował , że tak. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 12 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 329/XXXVII/18 

Ad. 27 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy społeczno- gospodarczej Gminy 
Poczesna, przedstawił Zastępca Wójta -Andrzej Lech 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania 

głosowało 12 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 330/XXXVII/18 
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Ad. 28 

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego –strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment 
sołectwa Wrzosowa, przedstawił Zastępca Wójta -Andrzej Lech 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 12 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 331/XXXVII/18 

Ad. 29 

 Projekt uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Częstochowskiego na zadanie drogowe przedstawił Zastępca Wójta -Andrzej Lech 

Głosu nikt nie  zabrał 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 12 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 332/XXXVII/18   

 Ad. 30                  

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

Ad. 31 

W tym punkcie głos zabierali: 

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

-od WSA w Gliwicach w sprawie Pana H.K, 

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

- od Wójta gminy dotyczące ulicy Jałowcowej, 

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

- od Pana R.K ws. ulicy Nadrzecznej, 
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- Sekretarz Gminy poinformowała o analizie złożonych  oświadczeń majątkowych,  

-Pan E.P jako pełnomocnik Pana R.K poinformował o konieczności zmiany przebiegu 
drogi na ul. Nadrzecznej i poprosił o przeprowadzenie wizji lokalnej. 

- Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Ewa Synoradzka 
poinformowała, że członkowie komisji zadecydowali o przeprowadzeniu wizji lokalnej                      
na ul. Nadrzecznej i zaznaczyła, że o terminie  wizji wnioskodawca zostanie 
poinformowany. 

 

Ad. 32 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

 

Ad. 33 

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

 

 

. 

 

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 

         Wioletta Przybylska 


