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Protokół nr 13/2021 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

z dnia 21 września  2021 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

Porządek  posiedzenia: 

  
1. W sprawie skargi z dnia 8 września 2021 roku. 

2. Sprawy różne.  

 

Ad. 1  
  

Przewodniczący Komisji ponownie odczytał pismo od Wojewody Śląskiego z dnia 8 września 

2021 roku w sprawie skargi Pana J.K. na Wójta Gminy Poczesna  

Członkowie Komisji po analizie  wypracowali  stanowiska w przedmiotowej sprawie.  

 

W odpowiedzi na skargę na Wójta Gminy Poczesna z dnia 06.09.2021r, informuję, że 

samorząd gminy  Poczesna tzn. Wójt i Rada Gminy dbają o równomierny rozwój całej gminy. 

Na obszarze gminy Poczesna prowadzonych jest wiele inwestycji w tym m.in. w sołectwie 

Zawodzie. 

Wśród zadań zrealizowanych i realizowanych na terenie sołectwa należy wymienić m. in: 

1. W dniu 24.09.2020r. Wójt Gminy Poczesna podpisał umowę na wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego na ul. Cmentarnej w m. Zawodzie w tym m.in. zostały wykonane 

progi zwalniające. 

Przedmiotowe zadanie zostało wykonane na wniosek samorządu lokalnego z uwagi na 

bezpieczeństwo mieszkańców i osób korzystających z przedmiotowej ulicy. 

Wykonane oznakowanie spowolniło ruch na ww ulicy spowodowany pracami remontowymi 

na DW 791 i wymuszonymi w związku z tym objazdami. 

2. Z uwagi na zły stan techniczny wiaty przystankowej w dniu 21.06.2021r. Wójt Gminy 

Poczesna podpisał umowę na zakup i montaż nowej wiaty przystankowej typu EOS przy ul. 

Górniczej w m. Zawodzie. Wiata została zakupiona i zamontowana w lipcu br. 

3. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Funduszu Sołeckiego na rok 2021r została wykonana 

dokumentacja techniczna na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Długiej w 

miejscowości Zawodzie polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem”. Zakres prac 

obejmuje najbardziej niebezpieczne miejsce przy ul. Długiej w m. Zawodzie tj. zakręt 

(skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Kolejową). 

Ponadto gmina Poczesna zabezpieczyła dodatkowe środki finansowe w budżecie gminy na 

realizację ww zadania . Zgodnie z procedurą został wyłoniony Wykonawca. Prace w trakcie 

realizacji. 

4. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa Zawodzie Wójt Gminy Poczesna 

realizuje również zadania związane z budową oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy 

drogach gminnych. Należy tutaj wymienić m.in. budowę i rozbudowę oświetlenia przy ul. 

Jałowcowej, ul. Kolejowej i ul. Brzozowej oraz montaż nowych opraw przy rondzie ul. 

Cmentarna, ul. Długa, ul. Kolejowa (sołectwo Zawodzie). 

5. Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi gminnej ul. Jałowcowej w m. 

Zawodzie. 
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6. W związku z trwającymi pracami na drodze wojewódzkiej DW 791 oraz związanymi z tym 

utrudnieniami komunikacyjnymi została skrócona trasa linii miejskiej nr 65. 

Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców korzystających z ww linii, gmina Poczesna 

w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie wprowadziła od dnia 

19.09.2020r. bezpłatne kursy linii zastępczej 65 z przystanku Korwinów Pałac, trasą linii 

miejskiej nr 65 przez ul. Szkolną, ul. Przemysłową, ul. Górniczą do pętli przy ul. Długiej w 

m. Zawodzie. Z uwagi iż rozkłady jazdy umieszczane na przystankach autobusowych 

notorycznie są zrywane, niszczone, przewoźnik na bieżąco je uzupełnia. 

7. Przy współpracy Stowarzyszenia Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa Zawodzie z Gminą 

Poczesna w 2019r zostało zakończone zadanie pn. „Budowa Lokalnego Centrum Aktywności 

dla sołectwa Zawodzie” w miejscowości Zawodzie przy ul. Kolejowej, 

Budynek został wzniesiony w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Jest to 

miejsce ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Poprzez budowę tego obiektu oraz 

zlokalizowanego w pobliżu placu zabaw i oczka wodnego zostały stworzone warunki do 

racjonalnego i aktywnego wykorzystania czasu wolnego, czynnego wypoczynku a także 

integracji społeczności lokalnej. 

8. Dzięki staraniom Wójta Gminy Poczesna oraz Wójtów gmin sąsiednich została podpisana 

umowa i realizowane jest zadanie pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 

DK 1 do DK 78”. W przedmiotowym zadaniu zostały ujęte prace obejmujące sołectwo 

Zawodzie na terenie gminy Poczesna w tym miejscowość Kolonia Borek ul Przemysłowa 

oraz ul. 1 Maja w m. Kolonia Poczesna. 

Zakres ww prac obejmuje m.in. wykonanie chodników, oświetlenia ulicznego, budowę 

nowego mostu, dwa ronda. Wartość zadania na terenie gminy Poczesna wynosi około 27 mln. 

9. Ponadto gmina Poczesna ma duże zaplecze kulturalno-oświatowe. W ramach zadania 

pn.” „Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej dla zespołu szkół w Poczesnej” , 

powstał nowoczesny obiekt edukacyjno-sportowy tak bardzo potrzebny lokalnej społeczności, 

który służy najmłodszym mieszkańcom gminy, jak również całej społeczności gminnej oraz 

gminom sąsiednim. Gmina Poczesna otrzymała statuetkę i tytuł: Jurajski Produkt Roku za 

kompleks edukacyjno- sportowy w Poczesnej. 

Ponadto przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury Informacji i Rekreacji prowadzonych 

jest wiele zajęć zarówno w świetlicach środowiskowych jak i w GCKIiR w Poczesnej m.in. 

takich jak: nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia plastyczne , nauka tańca , 

nauka języka obcego itp. 

10. W bieżącym roku Wójt Gminy Poczesna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 

złożył trzy wnioski w tym m.in. został zgłoszony wniosek na zadanie pn. „Budowa boiska 

sportowego do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zawodzie”, na 

które gmina Poczesna posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. 

Wójt Gminy Poczesna przy akceptacji Rady Gminy Poczesna partycypuje w kosztach przy 

realizacji wielu zadań drogowych na terenie gminy Poczesna (mając na uwadze duże 

natężenie ruchu i bezpieczeństwo osób korzystających z dróg), zarówno przy drogach 

wojewódzkich jak i przy drogach powiatowych. 

Potwierdzamy również, że istnieje konieczność wykonania chodnika przy ul. Cmentarnej i ul. 

Długiej w m. Zawodzie i ul. Górniczej w m. Kolonia Borek. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa sukcesywnie realizowane są zadania związane z budową 

chodników przy drogach gminnych i również taki chodnik w przyszłości zostanie wykonany 

w m. Zawodzie i Kolonia Borek. 

Mając na uwadze powyższe oraz złożoną skargę, informuję że w dniu 07.01.2021r. do tut. 

Urzędu Gminy wpłynęło pismo od Wnioskodawcy na które została udzielona odpowiedź w 

dniu 18.01.2021. Zgodnie z odpowiedzią prace zostały wykonane w lipcu br. 
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Nadmieniam, że kolejne pismo (e-mail) od osoby skarżącej wpłynęło do tut Urzędu w dniu 

01.09.2021r. Odpowiedź zostanie udzielona w ustawowym terminie. 

W związku z powyższym skarga jest bezzasadna. 

 

Ad .2  

 W tym punkcie uwag nie zgłoszono. 

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

          

                  Przewodniczący  

        Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Waldemar Kucia 

 

Protokół sporządziła: 

 Wioletta Przybylska                                                                                                                     


