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Poczesna, dnia  2019-10-24 



P r o t o k ó ł  Nr  XI/2019 

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

w dniu  24  października  2019 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 

 

1. Uchwała Nr 88/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

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

2. Uchwała Nr 89/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Poczesna. 

3. Uchwała Nr 90/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2019 

roku. 

4. Uchwała Nr 91/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029. 

5. Uchwała Nr 92/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2019 rok. 

6. Uchwała Nr 93/XI/19 z dnia 24 października 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. 

7. Uchwała Nr 94/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości   w 2020 roku. 

8. Uchwała Nr 95/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości 

stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020. 

9. Uchwała Nr 96/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku 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. 

10. Uchwała Nr 97/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie  uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  na rok 2020. 

11. Uchwała Nr 98/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

128/XVII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna. 

12. Uchwała Nr 99/XI/19 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników na 

kadencję 2020-2023. 

 

 

 



Protokół  Nr XI/2019 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 24 października 2019 roku 

w godzinach od 1430 do 1645 

Obrady rozpoczęto 24 października 2019 roku o godz. 14:30, a zakończono o godz. 

16:45 tego samego dnia.  

W posiedzeniu wzięło udział 15 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.Halina Synakiewicz 

13. Łukasz Szumera 

14. Anna Wasiak 

15. Danuta Woźniakowska 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Poczesna : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z X 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 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna                               

z dnia 26 marca 2009 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Poczesna na 

dofinansowanie budowy studni wierconych w 2019 roku. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poczesna na lata 2019-2029. 

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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości                                  

w 2020 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków 

transportowych na rok 2020. 

14. 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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2020. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 128/XVII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 

29 marca 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Poczesna. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

18. Wolne wnioski. 

19. Odpowiedzi na wnioski. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1 

Otwarcia XI 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 zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna  z dnia 26 marca 

2009 roku. 

 

Przewodnicząca  Rady Gminy  poddała pod głosowanie zmianę  porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 

Rady Gminy Poczesna  z dnia 26 marca 2009 roku. 

   



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

porządek obrad.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Ad.3 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z X 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 X Sesji Rady Gminy. 

Rada Gminy Poczesna w obecności 13 radnych: jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła protokół 

z X 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. 

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

 

Na obrady przybył radny Michał Markowski godz. 1448 

Na obrady przybyła radna Bożena Dobosz godz. 1455 

 

Ad. 6 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna                               

z dnia 26 marca 2009 roku przedstawił Wójt Gminy – Krzysztof Ujma. 

 

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

Radni nie zgłosili uwag. 



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 15 radnych: 15 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie 

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

Uchwała Nr 88/XI/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Poczesna został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  

posiedzeniu komisji stałych w dniu 22 października   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  

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Poczesna. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 15 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Poczesna. 

Uchwała Nr 89/XI/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2019 roku 

został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu 

komisji stałych w dniu 22 października   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 zasad 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie budowy studni 

wierconych w 2019 roku. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 15 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie 

zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie budowy studni 

wierconych w 2019 roku. 

Uchwała Nr 90/XI/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029 został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji 

stałych w dniu   22 października   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 zmieniającej  uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 15 głosami „za” podjęła uchwałę zmieniającą  

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2019-2029 

Uchwała Nr 91/XI/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 wspólnym  

posiedzeniu komisji stałych w dniu   22 października   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 zmian w 

budżecie gminy na 2019 rok. 



 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 15 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

Uchwała Nr 92/XI/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 wspólnym  

posiedzeniu komisji stałych w dniu   22 października   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 20/III/18 Rady Gminy Poczesna z dnia  21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu 

gminy na 2019 rok. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 15 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 93/XI/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu                                                              

22 października   2019r. 

 

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

 

Głos zabrali 

- Radny Łukasz Szumera  w sprawie  przedmiotowej uchwały. 

- Wójt Gminy – Krzysztof Ujma oraz  Skarbnik Gminy- Halina Paruzel- Tkacz złożyli 

wyjaśnienia dotyczące ww. projektu uchwały. 



Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 14 radnych: 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” podjęła 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. 

Uchwała Nr 94/XI/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 

Ad.13 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020 został radnym dostarczony w 

materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu                            

22 października   2019r. 

 

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

Radni uwag nie zgłosili. 

Głos zabrał 

Wójt gminy – Krzysztof Ujma zaznaczył, iż stawki podatku od środków transportowych na rok 

2020 zostały  na poziomie jak w roku 2019. 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020 rok. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 15 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020. 

Uchwała Nr 95/XI/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu 

 

Ad.14 

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 wspólnym  posiedzeniu komisji 

stałych w dniu 22 października   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 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 15 radnych: 15 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 96/XI/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu 

Ad.15 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie  uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  na rok 2020 rok został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu                              

22 października 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  uchwalenia 

rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2020. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 15 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie  

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2020. 

Uchwała Nr 97/XI/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad.16 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały                                     

nr 128/XVII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji 

stałych w dniu 22 października 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 128/XVII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 15 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie 

zmiany uchwały nr 128/XVII/16 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna. 

Uchwała Nr 98/XI/19 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.17 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z porządkiem obrad przechodzimy do  punktu 

dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2020-2023 . 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie regulaminu  wyboru kandydatów na 

ławników.  

 

Proponowany regulamin wyboru kandydatów  na   ławników  przedstawiła                                    

Sekretarz gminy – Renata Smędzik 

 

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

Radni nie zgłosili uwag do regulaminu. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie regulamin  wyboru kandydatów na 

ławników  

Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” 

przyjęła regulaminu wyboru kandydatów na ławników.  

 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie kandydatów na ławników  

 Kandydatów na ławników   przedstawiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik. 

Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników. 



Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała , że na posiedzeniu Komisji stałych w dniu                                  

22 października radni zaproponowali następujący skład: 

Alicja Łyko, Agnieszka Pietrzak, Halina Synakiewicz, Danuta Woźniakowska. 

Przewodnicząca Rady Gminy  zapytała czy ww. kandydaci wyrażają zgodę  na pracę w Komisji 

Skrutacyjnej. 

Alicja Łyko, Agnieszka Pietrzak, Halina Synakiewicz, Danuta Woźniakowska wyraziły zgodę na 

prace w Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru 

ławników. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” 

powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru ławników 

w składzie: Alicja Łyko, Agnieszka Pietrzak, Halina Synakiewicz, Danuta Woźniakowska. 

 

 Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu 

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przeprowadziła akt głosowania tajnego na 

kandydatów  na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie , po czym ogłosiła wyniki 

zgodnie, z którymi 

Pani Renata Grudzińska otrzymała 9 głosów na 15 oddanych głosów, 

Pan Jan Kołodziejczyk otrzymał 12 głosów na 15 oddanych głosów, 

Pan Roman Sitek otrzymał 9 głosów na 15 oddanych głosów. 

 

Przeprowadzono II turę głosowania  tajnego w wyniku której 

Pani Renata Grudzińska otrzymała 9 głosów na 15 oddanych głosów, 

Pan Roman Sitek otrzymał 6 głosów na 15 oddanych głosów. 

 

Ławnikami  do Sądu Okręgowego w Częstochowie zostali wybrani  

Pani Renata Grudzińska  

Pan Jan Kołodziejczyk  

 

Obrady opuścił  radny Mateusz Kołodziej  godz. 1625 

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przeprowadziła akt głosowania tajnego na 

kandydatów  na ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie w tym do Sądu Pracy, po czym 

ogłosiła wyniki zgodnie, z którymi 

 

Pani Grażyna Jachura  otrzymała 10 głosów na 14 oddanych. 

Pan Henryk Józef Lamch  otrzymał 3 głosy na 14 oddanych 

Pani Barbara Maria Sarnat  otrzymała 1 głos na 14 oddanych 

 

Ławnikiem  do Sądu Rejonowego w Częstochowie w tym do sądu Pracy  została wybrana 

Pani Grażyna Jachura   

 



Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

ławników na kadencję 2020-2023. 

Podjęto Uchwałę Nr 99/XI/19 

 

Ad.18 

W tym punkcie głos zabrali 

- Radny Wojciech Opiłka podziękował za nowo wybudowany Ośrodek Zdrowia w Nieradzie                       

z siedziba w Michałowie. 

- Radny Wojciech Opiłka również    zabrał głos  w sprawie toru motokrosowego powstałego                               

w sąsiedztwie  miejscowości Mazury- Młynek.  

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

Ad.19 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi  na zapytanie radnego  Wojciecha Opiłki.                                               

Ad. 20 

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

że XI 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 


