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P r o t o k ó ł  Nr IV/2019 

 

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

w dniu 14  marca 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczesna, dnia  2019-03-14 



P r o t o k ó ł  Nr  IV/2019 

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

w dniu  14 marca  2019 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 

1. Uchwała Nr 28/IV/19  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. 

 

2. Uchwała Nr 29/IV/19 zmieniająca uchwałę Nr 165/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych 

Gminy Poczesna. 

 

 

3. Uchwała Nr 30/IV/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

4. Uchwała Nr 31/IV/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

 

 

5. Uchwała Nr 32/IV/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

Gminy Poczesna w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 

6. Uchwała Nr 33/IV/19 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy 

Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

 

 

7. Uchwała Nr 34/IV/19 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole 

Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

 

8. Uchwała Nr 35/IV/19 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poczesna na lata 2019-2029. 

 

 



9. Uchwała Nr 36/IV/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

 

10. Uchwała Nr 37/IV/19 w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej. 

 

 

11. Uchwała Nr 38/IV/19 w sprawie zmiany uchwały nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z 

dnia  16 czerwca 2011r. 

 

12. Uchwała Nr 39/IV/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych 

na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy 

kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

 

13. Uchwała Nr 40/IV/19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 

2019 r. 

 

 

14. Uchwała Nr 41/IV/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna. 

 

15. Uchwała Nr 42/IV/19 w sprawie uchylenia uchwały nr 15/II/18 Rady Gminy Poczesna z 

dnia  29 listopada  2018 roku.  

 

 

16. Uchwała Nr 43/IV/19 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Hucie Starej B. 

 

17. Uchwała Nr 44/IV/19 w sprawie nadania Statutu  Gminnemu  Żłobkowi  w Hucie Starej 

B. 

 

 

18. Uchwała Nr 45/IV/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego -  strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment 

sołectwa Wrzosowa. 

 

19. Uchwała Nr 46/IV/19 w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

20. Uchwała Nr 47/IV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/18 z dnia 21 grudnia 2018 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                                                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

 

 



Protokół  Nr IV/2019 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 14 marca 2019 roku 

w godzinach od 1400 do 1645. 

Obrady rozpoczęto 14 marca 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:45 tego 

samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych. 

Obecni: 

1.Tadeusz Bajdor 

2. Piotr Brzozowski 

3. Iwona Choła 

4. Bożena Dobosz 

5. Mateusz Kołodziej 

6. Waldemar Kucia 

7. Alicja Łyko 

8. Wojciech Opiłka 

9. Agnieszka Pietrzak 

10. Artur Sosna 

11. Halina Synakiewicz 

12. Łukasz Szumera 

13. Anna Wasiak 

14. Danuta Woźniakowska 

Nieobecny 

1.Michał Markowski 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Poczesna : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z III 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 2018 rok. 

Informacja o planie działań na rok 2019. 

8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 

roku. 

9. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

10. 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. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 165/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych 

Gminy Poczesna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy 

Poczesna w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Gminnym 

Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków 

Zdrowia w Poczesnej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna 

na lata 2019-2029. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia        

16 czerwca 2011r. 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na 

częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy 

kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2019 r. 

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Poczesna. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/II/18 Rady Gminy Poczesna z dnia                                             

29 listopada  2018 roku.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Hucie Starej B. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu  Gminnemu  Żłobkowi  w Hucie Starej B. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

-  strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 



29.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna                                           

z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

30. Wolne wnioski. 

31. Odpowiedzi na wnioski. 

32. Zakończenie obrad. 

Ad.1 

Otwarcia IV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodniczaca Rady Gminy Iwona Choła. 

Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz gminy, Skarbnika gminy, radnych gminy,  

sołtysów, zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców stwierdziła, że obecni na sali radni w/g 

załączonej listy obecności stanowią quorum, przy którym może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały Rada Gminy Poczesna.  

Przedstawiciele  Klubu Sportowego Olimpia Tomasz Zasępa i Jarosław Wlazło  złożyli 

podziękowania Wójtowi Gminy oraz  Przewodniczącej Rady Gminy za wsparcie i pomoc. 

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali projekt porządku obrad sesji                                   

i zapytała, czy mają uwagi lub chcą zabrać głos.  

 

Radni nie  zgłosili uwag. 

 

Wójt gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie po punkcie 28 punktu 29 w brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna                                           

z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”. 

 

Przewodnicząca  Rady Gminy  poddała pod głosowanie zmianę  porządku obrad.  

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła  zmianę 

porządku obrad.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Przewodnicząca  Rady Gminy  poddała pod głosowanie  porządek obrad.  

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła 

porządek obrad.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z III Sesji był wyłożony do wglądu 

w biurze Rady Gminy. Zapytała czy są uwagi do protokołu. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczaca Rady Gminy  poddała pod głosowanie protokół z III sesji Rady Gminy. 



Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęła protokół 

z III Sesji Rady Gminy.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie między sesjami.  

Głosu nikt nie zabrał.  

Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady – Iwonę Choła  została przyjęta przez                                    

Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 5 

Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami. 

W trakcie wystąpienia Wójt Gminy pogratulował nowo wybranym sołtysom. 

Głosu nikt nie zabrał. 

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

do wiadomości.               

Ad. 6 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  informacja dotycząca  oceny stanu sportu i kultury 

fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy została szczegółowo 

omówiona przez przedstawicieli klubów sportowych na posiedzeniu    komisji.  

 Przewodnicząca poprosiła Kierownik Referatu Spraw Społeczno -Obywatelskich                               

Panią Agatę Adamus o krótkie podsumowanie ww. informacji. 

 Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Informacja złożona została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady poinformowała,  że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 2018 rok zostało radnym dostarczone w materiałach sesyjnych  oraz 

szczegółowo omówione i zaakceptowane na  posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.  

Radni nie zgłosili uwag. 

Informacja złożona została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 

 

 



 

Ad.8 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku zostało radnym dostarczone w 

materiałach sesyjnych  oraz szczegółowo omówione i zaakceptowane na  posiedzeniu komisji. 

 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.  

Radni nie zgłosili uwag.  

Informacja złożona została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad.9. 

Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił                                   

Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej – Adam Pierz . 

Wójt gminy oraz  Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowali                                                 

Komendantowi Komisariatu Policji za przybycie, wystąpienie i współpracę. 

Na tym dyskusje zakończono. 

Informacja złożona przez Komendanta Policji w Poczesnej – Adama Pierz została przez                            

Radę Gminy  przyjęta do wiadomości  

Ad.10 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że 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 został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

 

Przewodniczaca Rady Gminy poddała pod głosowanie 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  

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

zmieniającą uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku Rady Gminy Poczesna w 

sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej 

Uchwała Nr 28/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5   do niniejszego protokołu. 

 

 

 



 

Ad.11. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  zmieniającej uchwałę Nr 165/XXII/16 

z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych 

jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna została radnym dostarczony w materiałach sesyjnych 

i zaakceptowany  na posiedzeniu  komisji.  

 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.  

Radni nie zgłosili uwag. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodniczaca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

Nr 165/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla 

samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna  

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:  jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

zmieniającą uchwałę Nr 165/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna. 

Uchwała Nr 29/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad.12.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych   i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji .  

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodniczaca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

  

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za, podjęła uchwałę 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 

zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała Nr 30/IV/19 



Wynik głosowania imiennego załącznik nr 7  do niniejszego protokołu. 

Ad.13. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie   określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na  posiedzeniu 

komisji.                                    

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodniczaca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt w sprawie   określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za”, podjęła uchwałę 

w sprawie   określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała Nr 31/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad.14.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego Gminy Poczesna w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na  

posiedzeniu komisji.    

                                                     

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodniczaca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego Gminy Poczesna w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019-2023. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za”, podjęła uchwałę 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Poczesna w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała Nr 32/IV/19 



Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. 15 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie wyboru przedstawicieli do 

Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych   i zaakceptowany  na posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy zaproponowani  kandydaci: 

Alicja Łyko, Wojciech Opiłka,  Halina Synakiewicz,  Danuta Woźniakowska wyrażają zgodę. 

ww. kandydaci wyrazili zgodę. 

 Przewodnicząca Rady zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie wyboru 

przedstawicieli do Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:  14 głosami „za”,  podjęła uchwałę sprawie 

wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w 

Poczesnej. 

Uchwała Nr 33/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad.16 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie powołania Rady 

Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej został radnym dostarczony 

w materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 

Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej . 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:   jednogłośnie 14 głosami „za”,  podjęła 

uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w 

Poczesnej. 

Uchwała Nr 34/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 



Ad.17 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie  zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029 został radnym dostarczony w 

materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:   13 głosami „za”,  1 głosem „wstrzymuję się” 

podjęła uchwałę w  sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 

2019-2029. 

Uchwała Nr 35/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad.18 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2019 rok został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  

posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2019 rok. 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:  13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymuję się „ 

podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

Uchwała Nr 36/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad.19 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie ustalenia opłaty 

prolongacyjnej został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  

posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 



Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 

opłaty prolongacyjnej 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:  13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymuję się „ 

podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 

Uchwała Nr 37/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad.20 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały                                     

nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011r. został radnym dostarczony w 

materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia     16 czerwca 2011r. 

 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za”, podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały nr 78/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia     16 czerwca 2011r. 

 

Uchwała Nr 38/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad.21 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych 

kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych 

rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:  jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie 



poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci 

kanalizacyjnej. 

 Uchwała Nr 39/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad.22 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Poczesna” na 2019 r. został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  

posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Głos zabrał 

Zastępca Wójta – Andrzej Lech poprosił o wprowadzenie autopoprawki  w załączniku do 

uchwały  polegającej na zmianie  w § 2 ust.1 zapisu Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej,  Inwestycji i Zamówień Publicznych na Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień 

Publicznych. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Poczesna” na 2019 r. 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:  11 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymuję się”, 

podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poczesna” na 2019 r. 

 

Uchwała Nr 40/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Ad.23 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna został 

radnym dostarczony w materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna. 



Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:  jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Poczesna. 

Uchwała Nr 41/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Ad.24 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie uchylenia uchwały                                 

nr 15/II/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 listopada  2018 roku  został radnym dostarczony w 

materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały  nr 15/II/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 listopada  2018 roku. 

  Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę 

w sprawie uchylenia uchwały  nr 15/II/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 listopada  2018 roku.   

Uchwała Nr 42/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Ad.25 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie utworzenia Gminnego 

Żłobka w Hucie Starej B został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych   i zaakceptowany 

na  posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia 

Gminnego Żłobka w Hucie Starej B . 

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych:  jednogłośnie 14 głosami „za podjęła uchwałę 

w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Hucie Starej B. 

 Uchwała Nr 43/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Ad.26 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie nadania Statutu  

Gminnemu  Żłobkowi  w Hucie Starej B  został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych                               

i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 



Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  nadania 

Statutu  Gminnemu  Żłobkowi  w Hucie Starej B.  

Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła  uchwałę  

w sprawie nadania Statutu  Gminnemu  Żłobkowi  w Hucie Starej B . 

Uchwała Nr 44/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Ad.27 

Obrady opuściła Radna Bożena Dobosz godzina 1610 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego -  strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz 

fragment sołectwa Wrzosowa został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych                                                     

i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, 

Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 

 

Rada Gminy Poczesna w obecności 13 radnych: jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła  uchwałę  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  strefa VII obejmująca 

sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 

 

Uchwała Nr 45/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Ad.28 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie realizacji obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej  został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych                                                     

i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 



Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie realizacji 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Rada Gminy Poczesna w obecności 13 radnych: jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła  uchwałę   

w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Uchwała Nr 46/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Ad.29 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały                              

Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna  z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych   i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji. 

 

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały  Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna  z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.  

Rada Gminy Poczesna w obecności 13 radnych: jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła  uchwałę   

w sprawie zmiany uchwały  Nr 24/III/18 Rady Gminy Poczesna  z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2019 rok 

Uchwała Nr 47/IV/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Ad.30 

W tym punkcie głos zabrali 

- Radny Mateusz Kołodziej poprosił o odczytanie  pisma OSP w Poczesnej, 

- Radny Wojciech Opiłka poprosił aby  zwrócić  się do Wójta Kamienicy Polska  o ustawienie 

znaku ograniczenia tonażu  dla samochodów ciężarowych od strony Zawisny,                                

oraz dopytał  o oznakowanie  drogi powiatowej przy skręcie w kierunku miejscowości Młynek. 

-  Radny Powiatu – Adam Morzyk poinformował o bieżących działaniach Powiatu oraz  złożył 

gratulację wybranym sołtysom, w trakcie wystąpienia poinformował  o bezpłatnych 

szczepieniach przeciwko wirusowi HPV. 

 



 

-Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura Rady tj. min.: 

- od OSP w Poczesnej ws. zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego, 

- od Pana J.K ws. działek obręb Zawodzie, 

- od Wójta Gminy Poczesna dotyczące pism Pana J.K, 

-  od WSA w Gliwicach  dotyczące odpisu wyroku,  

-od I Urzędu Skarbowego  w Częstochowie ws. oświadczeń majątkowych. 

Ad.31 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi  na zapytania radnego Wojciecha Opiłki.                                               

Poinformował, że zwróci się z pismem do Wójta Kamienicy Polska oraz zaznaczył , że pismo w 

sprawie oznakowania drogi powiatowej zostało już wysłane do Starostwa Powiatowego                                          

w Częstochowie. 

Ad. 32 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i ogłosiła,                                        

że IV zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 

Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz                                    

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy.                                                 

Płyta CD z nagraniem obrad stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.   

 

 

 

                                                                                                                                                   

Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                      Iwona Choła 

Protokół sporządziła: 

Wioletta Przybylska 


