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z  zwyczajnej   Sesji  Rady  Gminy  P o c z e s n a 
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Poczesna, dnia  2020-02-27 



P r o t o k ó ł  Nr  XIV/2020 

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

w dniu  27  lutego  2020 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 

 

1. Uchwała Nr 115/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Poczesna w roku szkolnym  2019/2020. 

 

2. Uchwała Nr 116/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia 

przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

3. Uchwała Nr 117/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej   w Poczesnej. 

 

4. Uchwała Nr 118/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna. 

 

5. Uchwała Nr 119/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Poczesna”  na 2020 r.  

 

6. Uchwała Nr 120/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne;  

Działania 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałania 

9.2.4.Rozwój usług społecznych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących 

obszary wiejskie i rybackie. 

 

7. Uchwała Nr 121/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci 

kanalizacyjnej. 
 

8. Uchwała Nr 122/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029. 

 

9. Uchwała Nr 123/XIV/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2020 rok. 

 

 

 



Protokół  Nr XIV/2020 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 27 lutego 2020 roku 

w godzinach od 1400 do 1533 

Obrady rozpoczęto 27 lutego 2020 roku o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:33 

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 XIV Sesji Rady Gminy Poczesna : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 

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

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. 

Informacja o planie działań na rok 2020. 

7. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

2019 roku. 



8. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Poczesna w roku szkolnym  2019/2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola w Poczesnej poprzez 

utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w 

Poczesnej 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na 

drogach gminnych na terenie gminy Poczesna. 

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

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna”  na 2020 r.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do 

realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 

priorytetowej: IX. Włączenie społeczne;  Działania 9.2.Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług społecznych- wsparcie działań 

wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Poczesna na lata 2020-2029. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

18. Wolne wnioski. 

19. Odpowiedzi na wnioski. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1 

Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca 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.  

 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodnicząca  Rady Gminy  poddała pod głosowanie  porządek obrad  

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

porządek obrad.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  



Ad.3 

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

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

z XIII Sesji Rady Gminy.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 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. 

Ad.6 

Przewodnicząca Rady poinformowała,  że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 2019 rok zostało radnym dostarczone w materiałach sesyjnych  oraz 

szczegółowo omówione i zaakceptowane na  posiedzeniu komisji stałych w dniu                                              

25 lutego 2020 roku. 

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 pracy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku zostało radnym dostarczone                                   

w materiałach sesyjnych  oraz szczegółowo omówione i zaakceptowane na  posiedzeniu komisji 

stałych w dniu 25 lutego 2020 roku. 

 

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. 

Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił                            

Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej – Adam Pierz. 

Głos zabrali 

- Leon Kuta sołtys m. Huta Stara B poprosił o zwiększenie liczby patroli w miejscach najczęściej 

uczęszczanych przez młodzież. 

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. 9 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Poczesna w roku szkolnym  2019/2020 został radnym dostarczony                       

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

25 lutego 2020 roku. 

 

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 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna w roku szkolnym  2019/2020  

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

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna w roku szkolnym  

2019/2020. 

Uchwała Nr 115/XIV/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu                                              

25 lutego 2020 roku.  

 



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 zamiaru 

przekształcenia przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

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

w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej 

lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

Uchwała Nr 116/XIV/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.11 

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

Pomocy Społecznej   w Poczesnej został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych                                 

i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu  25 lutego 2020 roku. 

 

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 Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Poczesnej. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie15 głosami „za” podjęła uchwałę  

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Poczesnej. 

Uchwała Nr 117/XIV/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.. 

 

Ad.12 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajęcie 1m2  pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji 

stałych w dniu 25 lutego 2020 roku. 

 

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 

stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna. 

Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymuję się” 

podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach 

gminnych na terenie gminy Poczesna.  

Uchwała Nr 118/XIV/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.. 

 

Ad.13 

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

nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Poczesna”  na 2020 r. został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na 

wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu   25 lutego 2020 roku. 

 

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 przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Poczesna”  na 2020 r.  

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

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna”  na 2020 r. 

Uchwała Nr 119/XIV/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 14 

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

przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne;  Działania 9.2.Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług społecznych- wsparcie działań 

wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie został radnym dostarczony w 

materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu                                                              

25 lutego   2020 roku. 

 

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 przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 

Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne;  Działania 9.2.Dostępne 

i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług społecznych- 

wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu 

partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne;  

Działania 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój 

usług społecznych- wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie 

i rybackie. 

Uchwała Nr 120/XIV/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 

Ad.15 

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

celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej 

został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu 

komisji stałych w dniu 25 lutego  2020 roku. 

 

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 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej 

sieci kanalizacyjnej. 

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

uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy 

kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej 

Uchwała Nr 121/XIV/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 



 

Ad.16 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029 został radnym 

dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji 

stałych w dniu 25 lutego  2020 roku. 

 

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 2020-2029. 

 

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

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 

2020-2029. 

 

Uchwała Nr 122/XIV/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu 

Ad.17 

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

na 2020 rok został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  

posiedzeniu komisji stałych w dniu   25 lutego 2020 roku. 

 

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 2020 rok. 

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

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Uchwała Nr 123/XIV/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

 

 



Ad.18 

W tym punkcie głos zabrali 

- Radna Danuta Woźniakowska ws. wieży  telekomunikacyjnej. 

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

Ad.19 

Wójt Gminy oraz Radny Powiatu Adam Morzyk udzielił odpowiedzi  na zapytanie radnej  

Danuty Woźniakowskiej.                                               

Ad. 20 

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

że XIV 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: 


