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Poczesna, dnia  2020-06-18 



P r o t o k ó ł  Nr  XVIII/2020 

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

w dniu  18 czerwca  2020 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 

 

1. Uchwała Nr 135/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Poczesna wotum zaufania. 

 

2. Uchwała Nr 136/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2019 rok. 

 

3. Uchwała Nr 137/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

4. Uchwała Nr 138/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie opłaty prolongacyjnej. 

 

5. Uchwała Nr 139/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej. 

 

6. Uchwała Nr 140/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna za rok 2019. 

 

7. Uchwała Nr 141/XVIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie  opinii dotyczącej  

projektu aktualizacji „ Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 

2016-2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania 

odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Protokół  Nr XVIII/2020 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 18 czerwca 2020 roku 

w godzinach od 1400 do 1544 

Obrady rozpoczęto 18 czerwca 2020 roku o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:44 

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 XVIII Sesji Rady Gminy Poczesna : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z  XVI Sesji Rady Gminy. 

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



5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Informacja o organizacji roku szkolnego 2020/2021. 

7. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. 

8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy. 

9. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie 

gminy.  

10. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania. 

12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem 

finansowym.  

13. Odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, 

- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna. 

14. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna 

za rok 2019. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie  opinii dotyczącej  projektu aktualizacji „ Planu gospodarki 

odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” w zakresie wskazania miejsca 

spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.  

21. Wolne wnioski. 

22. Odpowiedzi na wnioski. 

23. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1 

Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Choła. 

Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz gminy, Skarbnika gminy, radcy prawnego, 

radnych gminy,  sołtysów uczestniczących w obradach zdalnie, 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. 

Głos zabrał  

Wójt gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad  po pkt. 19 punktu 20 pod 

nazwą : „Podjęcie uchwały w sprawie  opinii dotyczącej  projektu aktualizacji „ Planu gospodarki 



odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” w zakresie wskazania miejsca 

spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów”.  

 

Przewodnicząca  Rady Gminy  poddała pod głosowanie zmianę  porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu do porządku obrad  punktu pod nazwą : „Podjęcie uchwały w sprawie  opinii 

dotyczącej  projektu aktualizacji „ Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 

2016-2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla 

zatrzymanych transportów odpadów”.  

 

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

porządek obrad.  

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Ad.3 

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

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

z XVI 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. 

 

 

 



Ad.6 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  informacja o organizacji roku szkolnego 2020/2021 

została szczegółowo omówiona przez p.o  Kierownika SAPO w Poczesnej –                                   

Panią  Annę Ujma  na  wspólnym posiedzeniu    komisji  stałych w dniu 17 czerwca 2020r.  

 

 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. 7 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że  sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem 

mieszkaniowym zostało szczegółowo omówione  przez Zastępcę Wójta – Andrzeja Lecha  na  

wspólnym posiedzeniu    komisji stałych w dniu   17 czerwca 2020 r.  

 

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

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad.8 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że informacja dotycząca  analizy stanu ochrony 

przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy została szczegółowo omówiona przez 

Komendanta Gminnego  Związku Ochotniczej Straży Pożarnej  RP w Poczesnej –                         

Pana Mariana Kołodzieja    na  wspólnym posiedzeniu    komisji stałych  w dniu 17 czerwca 

2020r.  

 

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

 Głos zabrał 

-  Radny Mateusz Kołodziej w sprawie powyższej informacji .   

Radni nie zgłosili uwag. 

Informacja  została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 Ad.9 

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

fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na terenie gminy została szczegółowo 

omówiona przez głównego specjalistę ds. sportu w gminie Poczesna – Pawła Wiśniewskiego oraz  

przedstawicieli klubów sportowych na  wspólnym posiedzeniu   komisji stałych w dniu                                 

17 czerwca 2020r.   

  

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



Głos zabrał 

-  Radny Mateusz Kołodziej w sprawie GKS Grom Poczesna. 

- Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na powyższe zapytanie.   

Radni nie zgłosili uwag. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad.10 

Raport o stanie Gminy Poczesna  przedstawił Wójt Gminy - Krzysztof Ujma . 

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

Głos zabrał 

-  Radny Mateusz Kołodziej. 

- Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Raport o stanie gminy złożony przez Wójta został przyjęty przez Radę Gminy do wiadomości. 

 

Ad.11 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Poczesna wotum zaufania jest powiązany z wysłuchanym raportem o stanie gminy. 

 

Projekt uchwały odczytał  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania  

Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych:  12 głosami „za” , 3 głosami „wstrzymuję się” 

podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania. 

Uchwała Nr 135/VIII/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.12.  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz 

sprawozdanie finansowe zostały szczegółowo omówione   na  wspólnym posiedzeniu    komisji 

stałych w dniu 17 czerwca 2020r.  

Głos zabrała  

Skarbnik Gminy Halina Paruzel – Tkacz w sprawie ww. sprawozdań. 

  



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

Radni nie zgłosili uwag. 

Sprawozdania zostały przez Radę Gminy przyjęte do wiadomości. 

Ad.13. 

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania 

budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Poczesna za 2019 rok odczytała Skarbnik Gminy – Halina Paruzel - Tkacz. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Ad. 14 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej,                        

w którym Komisja rozpatrzyła i pozytywnie oceniła sprawozdanie  

z wykonania budżetu za 2019r. wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz 

sprawozdanie finansowe za 2019 rok i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta 

Gminy Poczesna. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Ad.15 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w  sprawie rozpatrzenia                                             

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 

za 2019 rok został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych                                                                                                                 

i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu   17 czerwca 2020r. 

 

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 w  sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2019 rok. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 12 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymuję się” 

podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

Uchwała Nr 136/VIII/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad.16  

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna odczytał  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski. 



Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy Poczesna. 

 Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: 12 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymuję się” 

podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

Uchwała Nr 137/VIII/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Głos zabrali 

- Przewodnicząca Rady złożyła Wójtowi Gminy gratulację i podziękowania. 

- Wójt gminy podziękował za zaufanie i pozytywną ocenę. 

- Radny Łukasz Szumera w sprawie udzielonego Wójtowi Gminy Poczesna absolutorium. 

- Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Szumery. 

- Radny Waldemar Kucia podziękował  Wójtowi za pracę i   zaangażowanie oraz podkreślił, że  

Gmina Poczesna w ciągu ostatnich lat znacznie się rozwinęła . 

 

Ad.17 

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

opłaty prolongacyjnej został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych                                                                                                                 

i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu   17 czerwca 2020r. 

 

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 w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

Uchwała Nr 138/VIII/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.18. 

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   17 czerwca 2020r. 

 

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:  jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej. 

Uchwała Nr 139/VIII/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.19 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej w gminie Poczesna za rok 2019 został radnym dostarczony w materiałach 

sesyjnych  i zaakceptowany na wspólnym  posiedzeniu komisji stałych w dniu 17 czerwca 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 

oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna za rok 2019. 

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

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna za rok 2019. 

Uchwała Nr 140/XVIII/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.20 

Projekt uchwały w sprawie  opinii dotyczącej  projektu aktualizacji „ Planu gospodarki odpadami 

dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego 

warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów został omówiony 

przez Wójta Gminy – Krzysztofa Ujmę. 

 

 Przewodnicząca 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  opinii 

dotyczącej  projektu aktualizacji „ Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 



2016-2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla 

zatrzymanych transportów odpadów. 

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

dotyczącej  projektu aktualizacji „ Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 

2016-2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla 

zatrzymanych transportów odpadów.  

Uchwała Nr 141/XVIII/20 

Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad.21 

 W tym punkcie głos zabrali 

- Radny Mateusz Kołodziej. 

Ad.22 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Mateusza Kołodzieja. 

Ad. 23 

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

że XVIII 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 


