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Poczesna, dnia  2019-09-26 



P r o t o k ó ł  Nr  X/2019 

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

w dniu  26 września  2019 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 

 

1. Uchwały Nr 78/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie przekazania środków 

finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

 

2. Uchwały Nr 79/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2019 rok. 

 

 

3. Uchwały Nr 80/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 

20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy 

na 2019 rok 

 

4. Uchwały Nr 81/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały Rady Gminy Poczesna w sprawie Statutu Gminy Poczesna. 

 

 

5. Uchwały Nr 82/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna  z dnia 26 marca 2009 roku. 

 

6. Uchwały Nr 83/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie  określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

 

 

7. Uchwały Nr 84/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy 

Poczesna 

 

8. Uchwały Nr 85/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie rozpatrzenia  skargi na 

działalność Wójta Gminy Poczesna 

 

 

9. Uchwały Nr 86/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

 

10. Uchwały Nr 87/X/19 z dnia 26 września  2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia  w Poczesnej. 

 



Protokół  Nr X/2019 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 26 września 2019 roku 

w godzinach od 1500 do 1808 

Obrady rozpoczęto 26 września 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 18:08 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. Michał Markowski 

9. Wojciech Opiłka 

10. Agnieszka Pietrzak 

11. Artur Sosna  

12. Łukasz Szumera 

13. Anna Wasiak 

14. Danuta Woźniakowska 

Nieobecni: 

1. Halina Synakiewicz 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Poczesna : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z VIII klas  szkół podstawowych                                                               

i III  klas gimnazjalnych 

4.  Przyjęcie protokołu z VI ,VII, VIII, IX Sesji Rady Gminy. 

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

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do  roku szkolnego 2019/2020. 

8. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z 

dnia  21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy 

Poczesna w sprawie Statutu Gminy Poczesna. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna                               

z dnia 26 marca 2009 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Wójta Gminy 

Poczesna. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia                                

w Poczesnej. 

19. Wolne wnioski. 

20. Odpowiedzi na wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1 

Otwarcia X 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.  

Ad. 2 

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

i zapytała, czy mają uwagi lub chcą zabrać głos.  

 

Głos zabrał  

Wójt gminy- Krzysztof Ujma  wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz projektu 

uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  w Poczesnej. 

 

Przewodnicząca  Rady Gminy  poddała pod głosowanie zmianę  porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie                          

i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu 

Ośrodków Zdrowia  w Poczesnej. 

 .  



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 

Sylwetki najlepszych absolwentów VIII klas szkół podstawowych oraz III klas  gimnazjalnych 

przedstawili Dyrektorzy placówek. 

Najlepszymi absolwentami i laureatami nagrody Wójta są: 

Absolwenci  szkoły podstawowej: 

Antoni Górecki – absolwent Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej; 

                                   średnia ocen – 5,83 

 

Julia Błaszak – absolwentka Szkoły Podstawowej w Nieradzie; 

                            średnia ocen – 5,72 

 

Przemysław Borecki – absolwent Szkoły Podstawowej  im. M. Kopernika  

                                          we  Wrzosowej;   średnia ocen – 5,67 

 

Mateusz Wróż – absolwent Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B 

                                 średnia ocen – 5,66 

 

 Aleksandra Rak –absolwentka Szkoły Podstawowej w Słowiku w  Zespole  Szkolno- 

                                    Przedszkolnym  w   Słowiku;  średnia ocen -  5,34 

 

Julia Maciejewska –absolwentka Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie; 

                                     średnia ocen -   4,94 

 

 

Absolwenci oddziałów gimnazjalnych: 

 

Aleksandra Grzyb – absolwentka oddziału gimnazjalnego w SP w Poczesnej;     

                                    średnia ocen -  5,93 

 

Alicja Hamara – absolwentka oddziału gimnazjalnego  w SP we Wrzosowej; 

                                    średnia ocen – 5,55 

 

Piotr Szczerbiak – absolwent oddziału gimnazjalnego  w SP nr 15 w Częstochowie ; 

                                    średnia ocen – 5,55 

 

Katarzyna Bednarczyk – absolwentka oddziału gimnazjalnego w  SP w  Hucie Starej B; 

                                            średnia ocen – 5,4 

 



Podczas wystąpienia Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt Gminy pogratulowali absolwentom 

wysokich ocen i wyboru nowych szkół.  

Następnie wręczono rodzicom listy gratulacyjne i kwiaty, natomiast absolwentom nagrody 

pieniężne. 

Przewodniczący   Rady Powiatu - Andrzej Kubat oraz Radny Powiatu – Andrzej Morzyk  

pogratulowali najlepszym absolwentom oraz poinformowali o bieżących działaniach Powiatu. 

Ad. 4 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z VI,VII,VIII,IX Sesji był wyłożony do 

wglądu w biurze Rady Gminy. Zapytała czy są uwagi do protokołów 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy  poddała pod głosowanie protokół z VI Sesji Rady Gminy. 

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

z VI Sesji Rady Gminy.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy  poddała pod głosowanie protokół z VII Sesji Rady Gminy. 

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

z VII Sesji Rady Gminy.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy  poddała pod głosowanie protokół z VIII Sesji Rady Gminy. 

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

z VIII Sesji Rady Gminy.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy  poddała pod głosowanie protokół z IX Sesji Rady Gminy. 

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

z IX Sesji Rady Gminy.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. 5 

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. 6 

Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami. 

Informacja złożona przez Wójta Gminy   została przyjęta przez  Radę Gminy do wiadomości. 



Ad. 7 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  informacja o stanie przygotowań placówek 

oświatowych do  roku szkolnego 2019/2020 została szczegółowo omówiona przez                                              

p.o  Kierownika SAPO w Poczesnej –  Panią  Annę Ujma  na  posiedzeniu  komisji  stałych                     

w dniu 18 września  2019r.  

 

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

Radni nie zgłosili uwag. 

Informacja  została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 8 

Informację dotyczącą wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku omówiła                                 

Skarbnik Gminy – Halina Paruzel - Tkacz 

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

Radni nie zgłosili uwag. 

Informacja  została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad.9 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przekazania środków 

finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji 

stałych w dniu 18 września  2019r. oraz zmiany projektu zaakceptowane na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu dzisiejszym. 

 

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 przekazania 

środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

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

przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Uchwała Nr 78/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10. 

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 stałych w dniu 18 września  2019r. oraz zmiany projektu zaakceptowane na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu dzisiejszym 

 

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 zmian w 

budżecie gminy na 2019 rok . 

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

zmian w budżecie gminy na 2019 rok . 

Uchwała Nr 79/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.11.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                        

Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia   21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 

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

komisji stałych w dniu 18 września  2019r. oraz zmiany projektu zaakceptowane na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu dzisiejszym 

 

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 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia   21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu 

gminy na 2019 rok. 

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

zmiany uchwały Nr 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia   21 grudnia 2018 roku w sprawie 

budżetu gminy na 2019 rok. 

Uchwała Nr 80/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.12. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały Rady Gminy Poczesna w sprawie Statutu Gminy Poczesna został radnym 



dostarczony w materiałach sesyjnych    i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji stałych w dniu 

18 września  2019r. 

 

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 ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Poczesna w sprawie Statutu Gminy Poczesna. 

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

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Poczesna w sprawie Statutu Gminy 

Poczesna. 

Uchwała Nr 81/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. 13 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                         

nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna  z dnia 26 marca 2009 roku został radnym dostarczony          

w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji stałych w dniu 18 września  

2019r. 

 

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 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna    z dnia 26 marca 2009 roku. 

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

sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna  z dnia 26 marca 2009 roku. 

Uchwała Nr 82/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.14 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie  określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych    i zaakceptowany na  posiedzeniu komisji stałych w dniu 18 września  2019r. 

 



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  określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

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

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poczesna 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

Uchwała Nr 83/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad.15.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że skarga została przekazana w ustawowym terminie do 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Ww. Komisja odbyła posiedzenia w przedmiotowej  sprawie 

w dniu 22 lipca  oraz 20 września 2019r.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił opinię komisji. 

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

Głos zabrali 

- Skarżąca przedstawiła swoje stanowisko w sprawie. 

- Radni Tadeusz Bajdor, Waldemar Kucia, Mateusz Kołodziej oraz Pan Andrzej Lech- Zastępca 

Wójta również  zabrali głos w przedmiotowej sprawie. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na 

Wójta Gminy Poczesna.  

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

w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.  

Uchwała Nr 84/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 



Ad.16 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że skarga została przekazana w ustawowym terminie do 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Ww. Komisja odbyła posiedzenia w przedmiotowej  sprawie 

w dniu 1 sierpnia   oraz 20 września 2019r.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił opinię komisji. 

Przewodnicząca Rady Gminy 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 rozpatrzenia  

skargi na działalność Wójta Gminy Poczesna . 

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

w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Wójta Gminy Poczesna 

Uchwała Nr 85/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad.17 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i 

Rozwoju Gospodarczego w dniu dzisiejszym. 

 

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 wyrażenia 

zgody na utworzenie i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

 

Uchwała Nr 86/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

 

 



Ad.18 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu                       

i Rozwoju Gospodarczego w dniu dzisiejszym. 

 

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 

Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

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

sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

 

Uchwała Nr 87/X/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Ad.19 

W tym punkcie głos zabrali 

- Radny Wojciech Opiłka w sprawie sieci wodociągowej w m. Mazury.  

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

Ad.20 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi  na zapytanie radnego  Wojciecha Opiłki.                                               

Ad. 21 

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

że X 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 


