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P r o t o k ó ł Nr VI/2007

z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w P o c z e s n e j

w dniu 29 marca 2007 roku.

Podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr 23A/I/07 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

2. Uchwała Nr 24A/I/07 w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Poczesna na lata 2007-2008.

3. Uchwała Nr 25A/I/07 w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Poczesna na lata 2007-2008.

4. Uchwała Nr 26A/I/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Poczesna.

5. Uchwała Nr 27A/I/07 w sprawie współdziałania Gminy Poczesna z jednostkami
samorządu terytorialnego na rzecz opracowania koncepcji i projektu
„Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej".

6. Uchwała Nr 28A/I/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Poczesna
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

7. Uchwała Nr 29A/I/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Dyrektora
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.

8. Uchwała Nr 30A/I/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr 8/III/06 z dnia
8 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.

9. Uchwała Nr 31 A/l/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

10. Uchwała Nr 32A/I/07 w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

11. Uchwała Nr 33A/I/07 w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli
oraz warunków i sposobu ich przyznania.

12. Uchwała Nr 34A/I/07 w sprawie skargi Haliny i Stanisława Dróżdż
na działalność Wójta Gminy Poczesna.

13. Uchwała Nr 35A/I/07 w sprawie skargi Tomasza Struzika na działalność
Wójta Gminy Poczesna.

14. Uchwała Nr 36A/I/07 w sprawie skargi Sławomira Minkiny na działalność
Wójta Gminy Poczesna.

15. Uchwała Nr 37A/I/07 w sprawie skargi Jolanty Szwedzińskiej na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej.
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Protokół NrVI/2007

z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 29 marca 2007 roku

w godzinach od 90 0 do 1700.

Radnych obecnych w/g listy obecności 15

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych 0

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych 0

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy w Poczesnej :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji rady gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie między

sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Informacja z wykonania inwestycji.
7. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich oraz sprawozdanie z wyborów

sołtysów.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za 2006 rok.
9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2007 rok.
10. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok.
11. Uchwalenie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
12. Ocena ściągalności podatków za 2006 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego

Programu Rewitalizacji dla Gminy Poczesna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Poczesna z jednostkami

samorządu terytorialnego na rzecz opracowania koncepcji i projektu
„Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej".

15. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Poczesna
o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

16. Ustalenie wynagrodzenia Dyrektora GZOZ.
17. Zmiana uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przejęcie od Wojewody Śląskiego

zadań w zakresie utrzymania grobów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli

oraz warunków i sposobu ich przyznania.
21. Rozpatrzenie skargi Haliny i Stanisława Dróżdż .
22. Rozpatrzenie skargi Pana Tomasza Struzika.
23. Rozpatrzenie skargi Pana Sławomira Minkiny.
24. Rozpatrzenie skargi Pani Jolanty Szwedzińskiej.
25. Wnioski i zapytania radnych.
26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
27. Wolne wnioski i informacje.
28.Zakończenie obrad.



Ad.1

Otwarcia VI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Kaźmierczak.
Po powitaniu Radnych Gminy, Wójta Gminy, delegata do Izb Rolniczych Pana
Krzysztofa Drzymulskiego wraz z Pracownikami Urzędu 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 w Poczesnej
- na stan rady 15, obecnych jest 14 radnych.

Ad. 2

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad
sesji.
Głos zabierali:

- Wójt Gminy - wprowadzić dodatkowo do porządku obrad sesji punkty w sprawie:

• przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Poczesna.

• współdziałania Gminy Poczesna z jednostkami samorządu terytorialnego na
rzecz opracowania koncepcji i projektu „Podczęstochowskiej Strefy
Aktywności Gospodarczej".

• powiadomienia Skarbnika Gminy Poczesna o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego.

- Przewodnicząca Rady Gminy - zaproponowała, aby dodatkowe punkty porządku
obrad, które zaproponował Wójt Gminy wprowadzić przed rozpatrywaniem skarg,
ponadto pkt. 21 przesłanego porządku obrad przenieść również przed punktami
dotyczącymi rozpatrywania skarg z powodu nieobecności radcy prawnego, który
z uwagi na służbową obecność w Sądzie będzie obecny na sesji później.

Przybył radny Stanisław Ziębacz 915

- Andrzej Szumera - upoważnić Przewodniczącą Rady Gminy, aby w dniu
dzisiejszej sesji mogła dokonywać zmian w kolejności porządku obrad z uwagi na
oczekiwanie przybycia radcy prawnego, który służbowo jest oddelegowany.
Rozpatrywanie skarg nie należy przesuwać jako dalsze punkty porządku obrad,
gdyż są osoby zainteresowane skargami i należy to uszanować.

- Bogdan Krakowian - poparł wniosek radnego A. Szumery.

- Przewodnicząca Rady Gminy - ponowiła swój wniosek zgłoszony wcześniej.

Wniosek Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie:
„za" wstawieniem dodatkowych punkty porządku obrad, które zaproponował Wójt

Gminy i ich wprowadzić przed rozpatrywaniem skarg - głosowało 12 radnych.

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała w całości proponowany porządek obrad
VI Sesji Rady Gminy z uwzględnieniem wprowadzonych i przegłosowanych zmian.



Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad VI Sesji Rady Gminy -

głosowało 15 radnych: „za" 11 radnych,

przeciw 4 radnych,

wstrzymało się od głosu 0 radnych.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji
tj. V z dnia 8 lutego 2007 roku był wyłożony do wglądu w biurze rady gminy oraz
przesłany radnym.
Radni uwag do protokołu nie zgłosili.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o przyjęcie w/w protokołu.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowało 15 radnych: „za" 15 radnych.

Protokół z V sesji Rady Gminy został przyjęty i może być ogłoszony.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy rady w okresie między
sesyjnym. I tak:
• Brałam udział osobiście lub mój zastępca w zebraniach wiejskich w sprawie

wyborów sołtysów i rad sołeckich , jak również w osiedlu Huta Stara B na
spotkanie z mieszkańcami osiedla i rady osiedlowej.

• 12 lutego br. wraz z kierownictwem gminy i kierownikiem USC Panią Grażyną
Kołodziejczyk uczestniczyłam w uroczystości „Złotych Godów". Jubilaci otrzymali
z rąk Wójta pamiątkowe medale od Prezydenta RP. Pary, które zostały
zaproszone na uroczystość obradowano ponadto kwiatami, drobnym upominkiem
oraz wręczono im dyplomy. Po części oficjalnej zaproszono Jubilatów i ich gości
na poczęstunek.

• Odbyłam spotkanie z KGW z okazji Święta Kobiet.
• Wraz z Wójtem uczestniczyłam w sesji Rady Powiatu. Zapoznałam się z

tematyką uchwał przegłosowanych bez zastrzeżeń. Ważniejsze z nich to:
- podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Częstochowie w celu poprawy pracy Urzędu,
- zwiększenie z 5 do 7 komisji stałych Rady Powiatu w celu doboru specjalistów

do poszczególnych komisji branżowych,
- w szerszym zakresie odniesiono się do potrzeb finansowych na remont i

naprawę dróg powiatowych między innymi przebiegających przez naszą gminę.
W interpelacjach radny powiatowy Andrzej Stawiarski zwrócił uwagę na
niszczenie drogi powiatowej Częstochowa-Nierada przez duże samochody
jadące między innymi na wysypisko jak i samochody, które pobierają ziemię z
hałdy byłej kopalni „Maria" i przewożą ją na wysypisko. Zadał pytanie, czy
eksploatacja hałdy jest prawidłowa i czy nie zachodzi obawa dewastacji tego
terenu? Podniósł, że tym problemem należy zainteresować właściwe instytucje.
Na sesji sporo czasu poświęcono informacji dotyczącej regionu
częstochowskiego. Informacja ta miała stanowić argumenty „za" do powstania
(reaktywowania) województwa częstochowskiego. Szczególnie wykazano
korzyści z powstania województwa częstochowskiego. Uznano, że sprawą tą
powinni zająć się parlamentarzyści będący w koalicji i mający wpływ na
ustawodawstwo.



• Radni, a mianowicie Przewodnicząca Komisji Budżetu o Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej uczestniczyli w szkoleniu na temat „Absolutorium w Samorządzie" w
Katowicach. Następne szkolenie, na które został oddelegowany Z-ca
Przewodniczącej Rady Gminy radny Stanisław Minkina miało odbyć się 26.lll.br.
w Częstochowie zostało przesunięte na 2 kwietnia br. Tematem tego szkolenia
jest „Absolutorium za 2006 rok".

• Wraz z Wójtem Krzysztofem Ujmą oraz radnym Stanisławem Ziębaczem
uczestniczyłam w Konferencji Szkolnych Klubów Europejskich w Szkole
Podstawowej we Wrzosowej. Tematem konferencji były" „Szansę i perspektywy
dla młodzieży Unii Europejskiej". Na spotkanie przybyła europosłanka Pani
Profesor Genowefa Grabowska. W spotkaniu uczestniczył Starosta Powiatu
Częstochowskiego, radny powiatowy Andrzej Stawiarski, przedstawiciele
kuratorium, młodzież Gminy Poczesna i gmin ościennych wraz z opiekunami,
przedstawiciele prasy.

• Uczestniczyłam w spotkaniach wszystkich komisji (7 spotkań), gdzie analizowano
materiały przygotowane przez Wójta Gminy na VI Sesję. Najważniejsze z nich to
projekt uchwały dotyczącej uchwalenia programów na 2007 rok:
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- przeciwdziałania narkomanii,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

• Wraz z Wójtem, jego zastępcą i radnymi uczestniczyłam w szkoleniu nt.
"Ustawa o samorządzie gminnym" zorganizowanym w budynku Urzędu Gminy.
Szkolenie prowadziła radca prawny urzędu mgr Wiesława Rodak.

• Uczestniczyłam w spotkaniu redakcyjnym gazety „Spoiwo".
• Podczas spotkania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji został wybrany i

oddelegowany radny Andrzej Szumera do pracy w komisji konkursowej do spraw
przydziału środków budżetowych na kluby sportowe.

Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady Gminy została przyjęta przez
Radę Gminy do wiadomości - 15 radnych.

Ad. 5
Wójt Gminy złożył informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Treść wypowiedzi w załączeniu do protokołu.

Głos zabierali:
- Bogdan Krakowian:
• Poinformował o okolicznościach swojej rezygnacji z funkcji Prezesa OSP,

• Przypomniał, że 19.X.2006 r. zostały zerwane rozmowy z Cz.P.K., ale było już
sprecyzowanych 20 wniosków. Obecnie jest już kwiecień 2007 r. i chciałby
wiedzieć ile z tych wniosków jest dla gminy z efektami?

• Jakie Wójt podejmuje działania, aby odzyskać zaległe pieniądze (rekompensata
za uciążliwość wysypiska śmieci) od Cz.P.K?

• Przypomniał, że tegoroczny plan inwestycyjno remontowy obejmuje około 30
zadań, a termin rozpatrywania wniosków unijnych przypada na IV kwartał 2007 r.
to istnieje realne zagrożenie wykonania tych zadań w roku bieżącym.



Zapytał jak będzie wyglądać realizacja tych zadań jeżeli gmina tych środków
nie otrzyma?
Należy sprawę przemyśleć, aby Rada podjęła decyzję, które zadania wykonać.

• Jakie działania Wójt podejmuje, aby pozyskać środki UE - należy składać więcej
wniosków?

• Zgłosił, że pracownicy interwencyjni skierowani do sprzątania na ul Szkolnej
nic nie robią.

- Odp.: Wójt Gminy:
• potwierdził, że faktycznie ul. Szkolna w Kolonii Poczesnej była sprzątana przez

pracowników interwencyjnych i gdyby radny B. Krakowian wcześniej zgłosił
sprawę nie czekając na sesję, wtedy można byłoby sprawdzić i interweniować.
Prosił, aby na przyszłość tego rodzaju informacje zgłaszać na bieżąco celem
natychmiastowej interwencji ze strony Wójta.

- Andrzej Szumera - jeżeli w terenie jest jakaś praca zakończona to Wójt ma
swoje służby, które winny ją sprawdzić i odebrać, a nie oczekiwać zgłoszeń
z terenu np. od radnych.

• odnośnie straży nie wypowiadał się, złożył informację.

• poinformował, że jeśli chodzi o rozmowy z Cz.P.K. to każdy może włączyć się do
prac, jest pozostawiony bałagan z lat wcześniejszych i to trzeba wyprowadzić.
Odnośnie zaległych gminie 200 tys. zł to Cz.P.K. tłumaczy się, że ma nadpłatę w
podatku, żadnych uzgodnień w tym temacie między gminą, a Cz.P.K. nie było.

- Stanisław Ziębacz - przypomniał, że Stowarzyszenie „Nasz Wspólny Dom"+
Stowarzyszenie „Na Rzecz Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej" + niektórzy Sołtysi
podpisali dobrowolny akces o środki od Cz.P.K.
Niektórzy Sołtysi byli wzywani do siedziby Cz.P.K. na rozmowy jak za dawnych
czasów, na 2 miesiące przed wyborami samorządowymi.

- Bogdan Krakowian - przyznał rację radnemu S. Ziębaczowi, i jeśli chodzi
o Cz.P.K. to nie należy mylić sprawy podatków i sprawy odszkodowania z tytułu
umowy z 2002 roku, bo jest wyrok Sądu w tej sprawie. Obecnie Cz.P.K. chce
umorzenia odsetek. Należy dokumenty przedłożyć do odpowiednich organów,
aby ustalić ile Cz.P.K. ma areału, bo Cz.P.K. „kręci" - czy 128 ha, czy 150 ha?

- Stanisław Ziębacz - przypomniał, ze kiedy komitet blokady zerwał rozmowy to
wyszła propozycja, aby od 1983 r. wyjaśnić sprawę wysypiska.
Myśli, że obecnie powołany Zespół wypracuje dobre stanowisko dla gminy,
może jeszcze wspólnie dopracujemy temat.
Przedłożył do protokołu archiwalny dokument odnośnie składowiska odpadów
z którego wynika, że Cz.P.K. winno płacić podatki od wielu lat z terenu 456 ha.

- Zastępca Wójta - przekazał informację z dotychczasowych rozmów prowadzonych
z Cz.P.K. Ponadto poinformował, że Cz.P.K. oczekuje korekty od podatku.
W w/w sprawie będzie przygotowana informacja dla radnych.
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- Stanisław Min kina - powiedział, że z zainteresowaniem wysłuchał informacji
Wójta, że Gmina otrzymała 150 tys. zł na opracowanie projektu budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej nr 904 w Bargłach. Szkoda, że wcześniej przy
opracowaniu planu modernizacji tej drogi nie uwzględniono budowy chodnika
pomimo, że mieszkańcy Bargłów zgłaszali taki wniosek od kilku lat.
Dobrze, że działanie Wójta w tej sprawie było skuteczne. Mamy nadzieję,
że po podpisaniu porozumienia będzie szybko opracowany projekt i Wójt podejmie
również skuteczne działania w sprawie budowy chodnika oraz doraźnej naprawy
i modernizacji drogi wojewódzkiej nr 904 w Bargłach, której stan grozi
niebezpieczeństwem wypadku.

Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy
do wiadomości - 15 radnych.

Ad. 6
Wójt Gminy złożył informację z wykonania inwestycji.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabierali:
- Bożena Grad:
• czy w roku bieżącym będzie wykonana ul. Gajowa w Nieradzie?

• czy w tegorocznym budżecie ujęto wykonanie dokumentacji na kanalizację
ul. Leszczynowej w Nieradzie i w Mazurach?

- Odp. Wójt Gminy - wykonanie dokumentacji na kanalizację zostało ujęte w pkt. 8
Ponadto jest dopiero marzec br, wszystkiego od zaraz nie można wykonać.

- Elżbieta Rakowska:
• zapytała, czy w pkt. 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej we Wrzosowej" użycie słowa

„ewentualnie" przez Wójta oznacza nie realizowanie zadania?

• zapytała z kim był uzgadniany zakres prac odnośnie realizacji pkt. 15
„Zagospodarowanie centrum Wrzosowej" ?

- Odp. Wójt Gminy:
• przy omawianiu pkt. 4 użycie słowa „ewentualnie" było odruchowe, zadanie

będzie realizowane,

• odnośnie pkt. 15 żadne decyzje jeszcze nie zapadły, jedynie projektant na
roboczo dokonał oględzin terenu.

- Andrzej Szumera - odniósł się do pkt. 31 „Modernizacja ul. Kolejowej w Zawodziu"
i wnioskował o oględziny tej drogi na miejscu, zaplanowana kwota 20 tys. zł
wystarczy na dokończenie remontu tej drogi.

- Odp. Wójt Gminy - będzie dokończony remont ul. Kolejowej.

- Henryk Zbirek - na jakim etapie jest wykonanie dokumentacji na modernizację
oświetlenia w gminie?



• Odp. Zastępca Wójta - jest wykonana dokumentacja dla sołectwa Bargły,
a w informacji jaką składał Wójt dotyczyła kompleksowej modernizacji całego
obszaru gminy.

Ad. 7
Wójt Gminy przedstawił informację o przebiegu zebrań wiejskich oraz sprawozdanie
z wyborów sołtysów.
Treść wypowiedzi w załączeniu do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy
do wiadomości - 15 radnych.

Ad. 8
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problem Alkoholowych
w Poczesnej Pani Halina HURAS przedstawiła sprawozdanie z wykonania Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

Salę obrad opuścił radny Stanisław Pietras 1120- 1130

W głosowaniu jawnym „za" przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie do wiadomości.

Ad. 9
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problem Alkoholowych
w Poczesnej Pani Halina HURAS przedstawiła projekt Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz - powiedział, że duże słowa uznania należą się Pani H. Huras

za prowadzenie w/w Komisji.
Przypomniał, że w poprzednich latach w Programie zawierał środki na inwestycje,
a w przypadku ich nie wykorzystania przechodziły na rok następny. W Programie
winny być uchwalone środki na leczenie osób uzależnionych, na utworzenie
świetlic, które spełniają wymogi, budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie przy udziale
środków UE. Do obecnego składu Komisji dokoptować np. lekarza.

- Bożena Grad - wystąpiła o zwiększenie środków z 1 tys. zł na 10 tys. zł
dla Szkoły Podstawowej w Nieradzie na budowę boiska.

- Odp. Wójt Gminy:
• świetlica w Brzezinach Nowych została uruchomiona ze środków

przeciwalkoholowych, działa dobrze i te kierunki trzeba wykorzystywać w innych
świetlicach,



10

• poinformował, że na wniosek Komisji do Programu została wprowadzona
poprawka o uruchomienie dodatkowo trzech świetlic,

• wszystkiego zrobić nie można, aby wszyscy byli zadowoleni, trzeba robić w miarę
obiektywnie np. zakup sceny będzie służyć całej gminie.

- Bożena Grad - nadal domagała się zwiększenia środków dla szkoły w Nieradzie
i stwierdziła, że np. świetlica w Nowej Wsi w ubiegłym roku otrzymała 17 tys. zł,
a obecnie znów 10 tys. zł.

- Przewodnicząca Rady Gminy - świetlica nie posiada opieki pedagogicznej,
ale służy gospodyniom wiejskim i pozostałym mieszkańcom , w tym dzieciom i
młodzieży.

- Wójt Gminy - kwota 10 tys. zł na 2007 rok dla świetlicy w Nowej Wsi to jedyne
środki, które gmina przeznacza, jest to jedyny obiekt w tym sołectwie, a służy
gospodyniom wiejskim i dzieciom.

- Teresa Parkitna - zapytała w jakich sołectwach planowane jest uruchomienie
trzech świetlic?

- Odp. Wójt Gminy - wyjaśnił, że skierował pismo do Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji, aby wskazała, gdzie należy uruchomić świetlica, ale tego nie
uczyniła. Będzie to Słowik, a gdzie jeszcze trzeba to ustalić.

- Stanisław Ziębacz - stwierdził, że w Słowiku i Wrzosowej lokale nadają się do
utworzenia świetlic, spełniają parametry.

- Bogdan Krakowian - stwierdził, że są duże dysproporcje przyznanych kwot i skoro
Szkole w Nieradzie przyznano 1 tys. zł to może innym częściowo zmniejszyć środki
i dołożyć na budowę boiska w Nieradzie.

- Przewodnicząca Rady Gminy - zwróciła się do radnej B. Grad o sprecyzowanie
wniosku i wskazanie źródła celem zwiększenie środków na budowę boiska
w Nieradzie.

- Bożena Grad - zaproponowała, aby zdjąć środki z działu IV pkt.5 „Doposażenie
świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi", a przeznaczyć do działu IV pkt.4b
„dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Nieradzie".

- Przewodnicząca Rady Gminy - stwierdziła, że radna B. Grad chce pozbawić
społeczeństwo Nowej Wsi środków na świetlicę.

- Wójt Gminy - wnioskował o przyjęcie Programu w wersji przedstawionej przez
Przewodniczącą Gminnej Komisji, szkoły zostały już zasilone środkami Programu,
a pozbawienie środków świetlicy w Nowej Wsi byłoby nieetyczne.

- Teresa Parkitna - proponowała, aby zmniejszyć środki z działu IV pkt. 12
„Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy środowiskowej"
i przekazać dla Szkoły w Nieradzie.
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- Odp. Wójt Gminy - wyjaśnił, że kwoty ujęte w dziale IV pkt. 11 „Modernizacja
centrów kultury i 3 świetlic środowiskowych"- 60 tys. zł i pkt. 12 „Modernizacja
GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy środowiskowej" - 150 tys. zł
są ujęte w budżecie gminy i tego zmienić już nie można.

- Adam Morzyk - wnioskował, aby zdjąć 5 tys. zł z działu IV pkt.5 „Doposażenie
świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi" celem zwiększenia kwoty w dziale IV pkt.4c
dofinansowanie szkoły w Słowiku" - remont boiska.

- Andrzej Szumera - proponował, aby Program pozostawić w wersji przedstawionej
przez przewodniczącą Gminnej Komisji. Wyjaśnił, że KGW w Nowej Wsi
reprezentuje również Poczesne i Zawodzie (Koła już nie działają).
Rada nie może zmniejszyć środki w dziale IV pkt. 12 „Modernizacja GCKliR
w Hucie Starej z przebudową świetlicy środowiskowej" i proponował, aby jeszcze
poczekać i jeżeli nie otrzymamy dodatkowych środków z UE na to zadanie to
dopiero wtedy zagospodarować te pieniądze na obecnie proponowane zadania.

Przystąpiono do przegłosowania:

• wniosku radnego A. Szumery, który jest również wnioskiem Przewodniczącej
Rady Gminy i Wójta Gminy:

„za" wnioskiem głosowało 11 radnych
przeciw 2 radnych
wstrzymało się 2 radnych

• wniosku Przewodniczącej Gminnej Komisji o dopisanie wniosku o
uruchomienie 3 świetlic środowiskowych:

„za" wnioskiem głosowało 15 radnych

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2007 rok.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady- 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 2 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 23A/I/07.
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Ad. 10
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mariola Górecka
omówiła projekt uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Poczesna na lata 2007-2008.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Poczesna
na lata 2007-2008.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady- 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 24A/I/07.

Ad. 11
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mariola Górecka
omówiła projekt uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Poczesna na lata 2007-2008.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna
na lata 2007-2008.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady- 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 25A/I/07.
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Ad. 12
Skarbnik Gminy przedstawiła ocenę ściągalności podatków za 2006 rok.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

Rada Gminy przyjęła złożoną informację do wiadomości.

Ad. 13 i 14
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania
Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Poczesna.
Wyjaśnił, że w dniu 8 marca 2007 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy
przedstawicielami samorządów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
dysponujących gruntami przylegającymi do planowanej autostrady A-1 w rejonie
węzła Zawodzie, którego celem jest wspólne wypracowanie koncepcji i projektu
„Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej" oraz jego realizacji.
Gmina Poczesna posiada w projektowanej Strefie tereny poligonu powojskowego
w Nieradzie.Realizacja tego projektu przyczyni się do aktywizacji gospodarczej
i zmniejszenia bezrobocia. Dla przygotowania i wdrożenia projektu konieczny jest
dokument programowy, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy
Poczesna. Ponadto w Programie powinny się znaleźć inne tereny podlegające
rewitalizacji, w tym teren wyrobiska pocegielnianego w Korwinowie.
Programy rewitalizacyjne łączą trzy cele:

1) rozwój gospodarczy
2) „włączenie społeczne" osób bezrobotnych w rynek pracy
3) poprawę warunków środowiskowych łącznie z elementami bezpieczeństwa

publicznego.

Następnie Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy
Poczesna z jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz opracowania koncepcji
i projektu „Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej".
Wyjaśnił, że Gminy: Poczesna, Kamienica Polska, Konopiska, Starcza oraz
Starostwo Powiatowe w Częstochowie podjęły działania w celu wykorzystania
terenów inwestycyjnych na obszarze byłego poligonu wojskowego w Nieradzie oraz
innych terenów inwestycyjnych, poprzemysłowych aby utworzyć na tym obszarze
„Podczęstochowską Strefę Aktywności Gospodarczej". Realizacja tego projektu
przyczyni się do aktywizacji gospodarczej, rozwoju gospodarczego i zmniejszenia
bezrobocia. Tereny przeznaczone pod zadania inwestycyjne stanowią własność
w/w samorządów i zlokalizowane są w pobliżu planowanej autostrady
A-1 w rejonie węzła Zawodzie. Zamierzamy ubiegać się o środki finansowe z UE.

Głos zabierali:

- Bogdan Krakowian - popiera wniosek i oczekuje od Wójta bieżących informacji
w przedstawionym temacie.

- Andrzej Szumera - zapytał, czy w związku z planowaną inicjatywą nie będzie
kłopotów z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna, do którego
są zastrzeżenia?
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• Odp. Wójt Gminy - tereny w Nieradzie nie są zastrzeżone w uchwalonym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna, są przewidziane pod obsługę
autostrady, natomiast z terenem w Korwinowie również nie ma problemu w planie.

• Bożena Grad - wnioskowała, aby radni i Sołtysi byli na bieżąco informowani przez
Wójta i inwestora o planowanych zadaniach na tych terenach.

• Stanisław Ziębacz - zapytał kto poniesie koszty planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Poczesna jeżeli Sąd postanowi inaczej. Dobrze, że obecny
Wójt w tak krótkim czasie zajął się w/w terenie.

• Bogdan Krakowian - przypomniał, że wcześniej zakupem w/w terenu była
zainteresowana osoba z Kanady i o tym fakcie poinformował radę jako ówczesny
Wójt i przygotował stosowny projekt uchwały, a Rada zdecydowała inaczej.

Przystąpiono do przegłosowania powyższych uchwał:

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy
Poczesna.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady - 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 26A/I/07.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie współdziałania Gminy Poczesna z jednostkami samorządu terytorialnego
na rzecz opracowania koncepcji i projektu „Podczęstochowskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej".

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady - 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 27A/I/07.
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Ad. 15
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy
Poczesna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Wyjaśnił, że ustawa nakłada obowiązek o konieczności złożenia w/w oświadczenia.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Poczesna o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady - 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 28A/I/07.

Ad. 16
Wójt Gminy omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagrodzenia
Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
Wyjaśnił, że Dyrektor otrzymał środki na wzrost wynagrodzeń służby zdrowia na
2007 r. w kwocie (do rozdysponowania, po odliczeniu składek ZUS płatnika) -
9.238,24 zł. Pracownikom ośrodków zdrowia Dyrektor przyznał odpowiednie środki
na podwyżki z dniem 1 stycznia 2007 r, dla Dyrektora kwotę winna określić Rada
Gminy.

Głos zabrał:
- Andrzej Szumera - wyjaśnił, że są to pieniądze NFZ przyznane na 1 rok.

W ramach w/w środków Dyrektor GZOZ podwyższył wynagrodzenie pracownikom
ośrodka, natomiast podwyższenie wynagrodzenia dla Dyrektora należy do Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Poczesnej.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady - 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 29A/I/07.
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Ad. 17
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
nr 8/III/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych
na 2007 rok.
Wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany z inicjatywy:
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która w Poczesnej posiada

grunty i wiaty związane z obronnością Państwa.
Roczny wymiar tego podatku wynosi 5.255 zł.

• sołtysa Nierady Pani Wiesławy Bączyńskiej.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 8/III/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie
ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady- 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 30A/I/07.

Ad. 18
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2007 rok.
Wyjaśniła, że zmiany dochodów budżetu gminy spowodowane zostały
zawiadomieniem Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i
udziałów na 2007 r.
Zmniejszeniu uległ nasz udział we wpływach podatku dochodowego od osób
fizycznych o kwotę 69.636 zł.
Zwiększeniu uległa natomiast część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 178.478 zł
Po stronie wydatków planuję zwiększenie wydatków w dziale 600 na drogi w kwocie
108.842 zł.
Różnica jaka wyniknęła pomiędzy przedstawionym wcześniej projekcie uchwały
w dziale 758 różne rozliczenia - zmniejszająca o kwotę 623 zł część równoważącą
subwencji ogólnej spowodowana jest otrzymaniem w dniu 26 marca br. informacji
z Ministerstwa Finansów o jej zmniejszeniu i wynosi 19.334 zł tak jak w przyjętym
budżecie gminy na 2007 r.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.
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Stan rady - 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 31A/I/07.

Ad. 19
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu
administracji rządowej w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
Wyjaśnił, że Wojewoda corocznie przekazuje gminie środki na utrzymanie grobów
wojennych. Podjęcie uchwały porządkuje formalnie możliwość udzielania dotacji
przez Wojewodę.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki nad
grobami i cmentarzami wojennymi.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady - 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 32A/I/07.

Ad. 20
Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Pani Grażyna
Rakowska omówiła projekt uchwały w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla
nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania.

Głos zabrał:
- Stanisław Minkina - przypomniał, że art. 72 Karty Nauczyciela mówi, że

w budżecie winny być zabezpieczone środki na świadczenia zdrowotne dla
nauczycieli i po raz pierwszy w budżecie gminy na 2007 r. środki zabezpieczono
na w/w cel, będzie jawność przydzielania środków, ponieważ w skład komisji
wchodzić będą przedstawiciele rad pedagogicznych wszystkich szkół i przedszkoli.
Życzył nauczycielom zdrowia, aby nie musieli korzystać z funduszu zdrowotnego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu
ich przyznania.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.
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Stan rady - 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 33A/I/07.

Ad. 21
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Pietras odczytał stanowisko
Rady Gminy w sprawie skargi Haliny i Stanisława Dróżdż na działalność Wójta
Gminy Poczesna.

Głos zabierali:
- Mirosław Dobosz - zapytał, kto upoważnił Komisję Rewizyjną do rozpatrywania

skarg, która nie jest organem kontrolnym. Uważa, że rozpatrzenie skargi winno się
zakończyć merytorycznie.

- Radca Prawny - przypomniała, że na szkoleniu radnych wyjaśniła temat
dotychczas rozpatrywanych skarg, ktoś musi przygotować stanowisko odnośnie
danej skargi. Była stosowana praktyka, że to Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi,
ale temat był poruszany na wszystkich komisjach rady gminy.
Statut nie rozwiązuje tematu rozpatrywania skarg. Można zmienić zapis w Statucie.
Zgodnie z przepisami Rada winna zdecydować, która komisja będzie zajmować się
skargą i dopiero wtedy można przystąpić do jej rozpatrywania, ale to może trwać
pół roku.

- Mirosław Dobosz - powiedział, że nie przypomina sobie, aby skargi były
rozpatrywane na komisjach, a uczestniczy w pracach dwóch komisji.

- Stanisław Pietras - skarga Państwa Dróżdż ciągnie się już od poprzedniej
kadencji rady gminy. Może Rada winna zdecydować kto tą skargę ma rozpatrywać,
bo jest dużo skarg i Komisja Rewizyjna nie może zająć się pracą zgodnie z
realizacją ustalonego planu pracy.

- Bogdan Krakowian - uważa, że Prawnik winien wydać opinię, czy skargę
rozpatruje gmina, czy ktoś inny, a na sesji Przewodnicząca Rady Gminy winna
poinformować o tym fakcie.

- Radca Prawny - wyjaśniła, że Rada decyduje, czy skargę uznaje się za zasadną.

- Andrzej Szumera - w przypadku przedłużającego się czasu rozpatrzenia skargi
należy poinformować skarżącego o tym fakcie.
Radni na komisji winni być zapoznani z tematami skarg i zdecydować kto się daną
sprawą zajmie.

- Stanisław Ziębacz - należy dopracować procedurę rozpatrywania skarg, należy
udoskonalić Statut Gminy, a obecnie należy przegłosować skargi.
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- Prawnik Państwa Dróżdż - satysfakcjonuje go stanowisko Rady odnośnie
stwierdzonych uchybień w pracy Wójta, ale to nie załatwia skargi. Mimo nakazów ,
wyznaczonych terminów sąsiadujący p. Bączek nie rozebrał fundamentów
betoniami. Prosił radnych o pomoc w załatwieniu sprawy.

- Radca Prawny Urzędu - skoro decyzje zostały orzeczone, nakazy, a p. Bączek
nie stosuje się do nich to należy zwrócić się o przymusowe ich wykonanie.

- Przewodnicząca Rady Gminy - należy na piśmie zwrócić się do odpowiednich
organów o wyegzekwowanie decyzji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie skargi Haliny i Stanisława Dróżdż na działalność Wójta Gminy Poczesna.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady- 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 4 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 34A/I/07.

Ad. 22
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Pietras omówił projekt uchwały
w sprawie skargi Tomasza Struzika na działalność Wójta Gminy Poczesna.
Przypomniał, że na poprzedniej sesji rada nie rozpatrywała skargi, gdyż radny
B. Krakowian (były Wójt Gminy) powiedział, że posiada dwa ważne dokumenty
w sprawie, ponadto nie został wysłuchany przez Komisję Rewizyjną.
W efekcie dostarczył tylko jeden dokument - oświadczenie Sołtysa z Wrzosowej
Alfreda Kołodzieja (towarzyszył radnemu B. Krakowianowi), że to on zadysponował
przeznaczeniem ściętego drzewa.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował, aby poddać pod głosowanie
projekt uchwały przygotowany na poprzednią sesję.

Głos zabierali:
- Bogdan Krakowian - przypomniał, że były przygotowane trzy stanowiska rady do

rozpatrzenia skargi T. Struzika. Drzewa rosły na działce gminnej. Decyzję
zezwalającą na ścięcie drzew wydał Starosta na wniosek Zastępcy Wójta i
przekazane dla biednej mieszkanki Wrzosowej. Prosił o przegłosowanie pierwszego
stanowiska rady, które było obiektywne, prawdziwe i podpisane przez Radcę
Prawnego.

- Jan Knysak - podziękował Wójtowi za zajęcie się sprawą i poinformował, że
osobiście zawiózł drzewo (4 taczki) biednej mieszkance Wrzosowej na wniosek
Sołtysa Wrzosowej.
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- Stanisław Pietras - należy przegłosować wnioski:
• radnego B. Krakowiana, aby poddać pod głosowanie I stanowisko Rady

Gminy w sprawie skargi T. Struzika na działalność Wójta Gminy

• Komisji Rewizyjnej, aby poddać pod głosowanie II stanowisko Rady Gminy
w sprawie skargi T. Struzika na działalność Wójta Gminy.

Przystąpiono do przegłosowania zgłoszonych wniosków:

„za" wnioskiem Komisji Rewizyjnej, aby przyjąć projekt uchwały wraz ze
stanowiskiem przygotowanym na poprzednią sesję tj. 8 lutego 2007r.

głosowało 10 radnych
przeciw 3 radnych
wstrzymało się 2 radnych

Salę obrad opuści radni: - Bożena Grad 1425- 1430

- StanisławZiębacz U25- 1430

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie skargi Tomasza Struzika na działalność Wójta Gminy Poczesna.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady- 15 radnych, głosowało 13 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

„przeciw" 3 radnych

„wstrzymało się" 2 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 35A/I/07.

Ad. 23
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Pietras omówił projekt uchwały
w sprawie skargi Sławomira Minkiny na działalność Wójta Gminy Poczesna.

Głos zabierali:
- Bogdan Krakowian - przypomniał, ze na wniosek Wójta odbyło się posiedzenie

Zarządu OSP, na którym został zgłoszony wniosek o odwołanie Komendanta OSP
Sławomira Minkiny i dokonanie wyboru nowego Komendanta OSP. Scenariusz był
przygotowany, a protokół Komisji Skrutacyjnej był pisany w pokoju Wójta, bez
udziału Wójta, ale za jego przyzwoleniem. Chciał otrzymać protokół, ale go nie
otrzymał, bo Wójt nie pozwolił pracownikowi wydać, chyba, że wystąpię na piśmie
w tej sprawie.
Przypomniał, że na Zarządzie OSP podał się do dymisji i podziękował.
Uważa, że dotychczasowego Komendanta Gminnego OSP dh Sławomira Minkiny
nikt nie odwołał w świetle przedstawionych danych.
Stwierdził, że odbycie Zarządu i zmiany jakie się dokonały to inspiracja Wójta
w Statut straży.
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• Sławomir Minkina - skarga jest niezasadna, w świetle obowiązujących przepisów
(Kpa) winien otrzymać pisemną informację o przedłużającym się terminie
załatwienia skargi.
Prosił o ponowne rozpatrzenie skargi, ale przez radnych spoza terenu Huty Starej,
gdyż nie ma do nich zaufania.

- Radca Prawny - skarga winna być rozpatrzona przez organ nadrzędny, rada
winna poinformować skarżącego o przedłużającym się terminie jej rozpatrzenia.

- Stanisław Pietras -wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na
najbliższym posiedzeniu i radni otrzymali materiał w tej sprawie na najbliższej
sesji.

• Wójt Gminy - odniósł się do skargi, którą rozpatrywała Komisja Rewizyjna, bo tak
skarżący ją zatytułowała, a zgodnie z przepisami musi ją rozpatrzyć
Stowarzyszenie. Przypomniał, że na posiedzeniu Zarządu było trzech kandydatów
na Komendanta Gminnego OSP: Marian Kołodziej, Sławomir Minkina,
Dariusz Szyja. Była powołana Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia głosowania
i spisania protokołu, który faktycznie spisano w pokoju Wójta Gminy.
Strażacy mówili, że to pierwsze demokratyczne wybory.
Ponieważ radny Bogdan Krakowian (były Wójt) chciał otrzymać oryginał protokołu
Komisji Skrutacyjnej nakazałem pracownikowi prowadzącemu sprawy OSP
w gminie, aby wydać dokument, ale na pisemny wniosek, czego radny
B. Krakowian nie chciał uczynić.
Wójt przypomniał, że kiedy w latach wcześniejszych wraz z innym zasłużonym
druhem zostali usunięci z szeregów straży, kiedy Prezesem Zarządu Gminnego
OSP był radny B. Krakowian (były Wójt) na posiedzeniu w tamtych latach i obecnie
również teraz był obecny ten sam człowiek przedstawiciel straży ze Śląska
i skwitował to zdarzenie przysłowiem: „Kto mieczem wojuje od miecza ginie".

• Adam Morzyk - był świadkiem głosowania przy wyborze komendanta Gminnego
OSP, nie ma uwag do sposobu głosowania i zwrócił się do radnego
B. Krakowiana jako byłego Prezesa Zarządu Gminnego OSP, aby „własne brudy
prał u siebie", a nie wyciągał na sesji.

• Mirosław Dobosz - radni winni być zapoznani ze skargą na odbywających się
posiedzeniach komisji radny gminy, a ponadto skarżący zgodnie z Kpa winien być
poinformowany o przedłużającym się terminie rozpatrzenia skargi.
Zgłosił wniosek, aby Komisja Rewizyjna ponownie rozpatrzyła skargę.

• Andrzej Szumera - zasadne jest stwierdzenie Komisji Rewizyjnej, że skargę winno
rozpatrywać Stowarzyszenie, ale skoro w skardze jest mowa, że Wójt ingerował w
sprawy Stowarzyszenia to o tym winna zdecydować Komisja Rewizyjna.
Należy skarżącego poinformować, gdzie ma się odwołać.

• Bogdan Krakowian - Wójtowi nie wolno ingerować w sprawy Stowarzyszenia.
Ponadto skarżący winien być wezwany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

• Stanisław Ziębacz - Komisja Rewizyjna nie ma prawa ingerować w sprawy
Stowarzyszenia, ale skoro wójt ingerował, bo tak twierdzi skarżący i będą dowody
to wtedy sprawę należy skierować do rozpatrzenia przez Sąd.
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- Radca Prawny - należy przegłosować wnioski radnych, a jeżeli „upadną" to należy
odczytał projekt uchwały.

- Wójt Gminy - odczytał treść protokołu Komisji Skrutacyjnej odnośnie wyboru
nowego Komendanta Gminnego OSP na którego wybrany został
dh Marian Kołodziej.

Następnie przystąpiono do głosowania wniosku radnych M. Dobosza i A. Szumery:
„za" ponownym rozpatrzeniem skargi przez Komisję Rewizyjną

głosowało 5 radnych
przeciw 9 radnych
wstrzymał się 1 radny

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie skargi Sławomira Minkiny na działalność Wójta Gminy Poczesna.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady - 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 9 radnych,

„przeciw" 5 radnych

„wstrzymało się" 1 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 36A/I/07.

Ad. 24
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Pietras odczytał stanowisko
Rady Gminy w sprawie skargi Jolanty Szwedzińskiej na działalność Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały
w sprawie skargi Jolanty Szwedzińskiej na działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej.

Radni uwag nie zgłaszali. Przystąpiono do głosowania.

Stan rady- 15 radnych, głosowało 15 radnych.

„za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,

„przeciw" 0 radnych

„wstrzymało się" 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 37/YI/07.
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Ad. 25
Wnioski i zapytania radnych:

- Elżbieta Rakowska:
• Zgłosiła, że pojemniki do selektywnego odbioru śmieci przy ul. Polnej we

Wrzosowej są otwarte, nieestetyczne, a od czasu podwyższenia kosztów wywozu
śmieci mieszkańcy zmniejszyli kosze i dlatego wszyscy wrzucają nadmiar swoich
śmieci do w/w pojemników. Ponadto po co selekcja śmieci skoro odbiorca śmieci
wrzuca je wszystkie razem do samochodu.

• Zgłosiła, że brak zatoki dla autobusów MPK we Wrzosowej przy
ul. Szkolnej powoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla osób i ruchu
samochodowego.

- Stanisław Ziębacz:
• Zaproponował, aby:

* sesje odbywały się raz w miesiącu z uwagi na dążą ilość tematów,
* „wnioski i zapytania radnych" umieścić jako wcześniejsze punkty porządku

obrad sesji (jak dawniej),
* wnioski i zapytania radnych" radni winni składać na piśmie i odpowiedzi

również winni otrzymywać na piśmie.

• Stwierdził, że prowadzący obrady winien dyscyplinować osoby obecne na sesji,
nie dopuszczać do sytuacji, że osoby przybyłe na sesję obrażały radnych.

• Dokonać zmian w Statucie Gminy, aby Sołtysi mogli zabierać głos w dowolnym
punkcie porządku obrad sesji.

• Z Programu Profilaktyki Alkoholowej na 2007 r. zmniejszyć o 5 tys. zł dla świetlicy
w Nowej Wsi, która nie ma nawet Statutu. Uważa, że najdalej idącym wnioskiem
o środki był wniosek radnych A. Morzyka i B. Grad, a nie radnego A. Szumery.

• Mamy najniższe diety dla sołtysów w powiecie częstochowskim, w związku z tym
faktem proszę o informacje, czy pracuje się nad podwyżkami dla naszych
sołtysów?

• W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna zaszły istotne
pomyłki, które rzutują obecnie na nasze życie.
Kto Panie Wójcie poniesie za to odpowiedzialność, wszak wspaniały Plan
kosztował mieszkańców naszej gminy około 300 tys. zł?

• Od początku istnienia składowiska odpadów w Sobuczynie nie przeprowadzono
badań lekarskich dla ludzi mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie tej
instalacji. Kto ponosi za ten stan rzeczy odpowiedzialność?
Kto pokryje koszty odszkodowań i leczenia tych ludzi jeśli nasze podejrzenia
okażą się zasadne?

• Od jakiegoś czasu pracuje powołany przez Pana Wójta zespół d/s ucywilizowania
funkcjonowania składowiska odpadów w Sobuczynie.
W związku z tym, czy będzie się Pan opierał na opinii tego zespołu przy
wydawaniu uwarunkowań środowiskowych dla zadania, no właśnie, dla którego
zadania na tym składowisku?
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Czy posiadana wiedza w tym temacie nie upoważnia Pana jako gospodarza
gminy do zwrócenia się do Prokuratury o pomoc?
Załącznik: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji nr 9/83 i nr 13/93.

• W świetle nowych przepisów to gmina Poczesna musi wykupić mieszkających
w byłej strefie. Jak Pan skomentuje tę sytuację?

- Mirosław Dobosz:
• Wnoszę o przegląd znaków drogowych w sołectwie Wrzosowa (brak lub

zniszczone).

• Mieszkańcy ulicy Zaniwie wystąpili z pismem o wyrównanie drogi. Do chwili
obecnej nie uzyskali żadnej odpowiedzi. W związku z tym, co Wójt zamierza
w tej sprawie zrobić?

• Wnoszę o remont wiat przystankowych sołectwa Wrzosowa (brudne i
zniszczone).

• Wnoszę o zamontowanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej
(wzdłuż lasku).

• Na jakim etapie są przygotowania do budowy schodów umożliwiających dojście
do przystanku (domy fabryczne) oraz budowy chodnika łączącego
ul. Katowicką z ul. Fabryczną- obiecana była w tej sprawie konsultacja.

• Wnoszę o utrzymanie czystości na terenie sołectwa Wrzosowa w otoczeniu
pojemników do selektywnej zbiórki śmieci (systematyczne opróżnianie
pojemników).

• W związku z licznymi monitami mieszkańców ul. Leśnej wnoszę o wyrównanie
drogi oraz o zamontowanie oświetlenia.

• Ponawiam prośbę w sprawie zamontowania tablicy ogłoszeń przy zbiegu ulic:
Katowicka-Leśna-Ogrodowa.

• Co Pan Wójt zamierza zrobić w sprawie przedłużenia ul. Hutniczej w celu
połączenia jej z ul. Młyńską?

- Andrzej Szumera:
• Zaprojektować w miarę posiadanych środków wykonać wysepki do wysiadania

przy przystankach MPK.

• Uaktualnić numery działek przy ul. Kolejowej w Zawodziu.

• Wnioskował, aby na terenie całej gminy wyciąć topole rosnące przy drogach
(niszczą asfalt, czego przykładem jest skrzyżowanie ulic Kolejowa z Długą przy
posesji p. M. Dzięcioł), a w te miejsca nasadzić inne drzewa.

• W celu podniesienia bezpieczeństwa na drogach gminnych namalować linie
ciągłe oznaczające środek jezdni, dotyczy to w szczególności zakrętów,
czego przykładem jest skrzyżowanie ulic przy cmentarzu.
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• Przy pomocy pracowników interwencyjnych wykonać odwodnienie ulicy Cichej w
Koi. Borek.

- Zdzisław Pyziak:
• Wyczyścić pobocza ul. Łąkowej w Poczesnej po obu stronach - woda wymuliła

wcześniej wykonane prace.

• Zgłosił bardzo zły stan drogi ul. Łąkowej - od pętli w kierunku Mazur.

• Zgłosił zły stan drogi ul. Wierzbowej w Bargłach, a łącząca dojazd od strony
ul. Łąkowej - dziury uzupełnić szlaką lub grysem.

• Ponownie zasypać szlaką dziurę w jezdni na ul. Południowej k/przystanku MPK
przy trasie DK-1.

• Zgłosił, że na ul. Strażackiej k/przystanku MPK jest duży, niebezpieczny uskok
między klinkierem, a chodnikiem, oraz występują dziury (były wypadki
rowerzystów).

• Ponownie upominał się o zamontowanie wiat przystankowych dla osób
korzystających z MPK.

- Teresa Parkitna:
• Naprawić drogę łączącą Młynek z drogą powiatową w stronę Sobuczyny.

• Naprawić nawierzchnię ulicy Prostopadłej w Michałowie.

• Naprawić dach murowanej wiaty przystanku MPK przy skrzyżowaniu
ul. Targowej w Nieradzie (naprzeciw fotoradaru).

• Zlikwidować przełomy zimowe na ulicy Targowej w Nieradzie.

- Iwona Choła:
• Zbadać sprawę dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Stacyjnej (obok kładki na

rzece Warta) w Korwinowie.

• Zbadać sprawę wycięcia drze przy „pałacu" w Korwinowie - na wycięcie ilu drzew
było wydane pozwolenie, ile drzew zostało wyciętych, co się stało z drzewem? -
wniosek Sołtysa Sołectwa Korwinów p. M. Morzyka.

• Zgłaszam potrzebę naprawienia drogi przy ul. Spacerowej w kierunku ul.
Równoległej (od skrzyżowania w lewo) i drogi przy ul. Zielonej - odcinek od
ul. Fabrycznej, odcinek od ul. Źródlanej.

• Potrzeba budowy pasa włączenia się do ruchu na trasie DK-1 przy wyjeździe
z ul. Fabrycznej.

- Tadeusz Bajdor:
• Zgłosił potrzebę jednej wiaty przystankowej dla Huty Starej.
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• W imieniu mieszkańców ul. Świeżej w Hucie Starej proszę o pomiar geodezyjny i
naprawę nawierzchni drogi oraz obcięcie gałęzi drzew.

• W ramach usuwania przełomów zimowych proszę o dokonanie przepustu wody
przy rondzie ul. Tkackiej Huta Stara A (rozlewisko wody).

• Proszę o nawiezienie grysem i wyrównanie nawierzchni drogi ul. Jaśminowej.

• Spowodować zakaz wjazdu i postoju na chodniku w Hucie Starej B.

- Waldemar Kucia:
• Zgłosił potrzebę położenia asfaltu na drogę ul. Bocznej w osiedlu Huta Stara. W/w

ulica jest wyboista, wystają kamienie i już kilka razy starsi mieszkańcy osiedla byli
poszkodowani (złamane ręce, nogi).

• Proponował, aby przy projektowaniu oświetlenia ulicznego w Hucie Starej
wcześniej projekt był konsultowany z samorządem osiedla i mieszkańcami.

- Adam Morzyk:
• Poprawić zjazd z trasy DK-1 na ulicę Młyńską.

• Zamontować stojak na rowery na stacji PKP oraz wiatę w której mieszkańcy mogli
by się schronić przed deszczem.

• Czy istnieją prawne możliwości do wytyczenia dróg na terenach prywatnych pod
następne linie zabudowy?

• Czy uporządkowana została sprawa dotycząca własności terenów pod ul.
Fabryczną?

• Wały przeciwpowodziowe w nakazach płatniczych ujęte są jako użytki rolne i
mieszkańcy płacą od tego podatek, a powinno być traktowane jako nieużytek i
być zwolnione z podatku.

• Przy konstruowaniu budżetu gminy na rok następny należy przeznaczyć środki na
utwardzenie i odwodnienie ul. Jaworowej, której część położona jest w Słowiku,
a część we Wrzosowej. Stan tej drogi jest fatalny.

• W związku z utrudnieniami komunikacyjnymi na jakie napotykają starsze i chore
osoby, mieszkańcy Słowika proszą o wyznaczenie lekarza, który przyjmował by
w gabinecie lekarskim przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Stanisław Minkina:
• zgłosił wniosek o wytyczenie i urządzenie ul. Świerkowej w Bargłach od ulicy

Śląskiej w kierunku Zawisnej. Na początku od strony ul. Śląskiej droga ta jest
wyasfaltowana. Dalej jest to droga polna, której przebieg ukształtował się w
sposób naturalny. Przy tej drodze wybudowano i buduje się budynki mieszkalne.
Okazało się przy wytyczaniu kolejnych działek, że ul. Świerkowa „wchodzi" w
niektórych miejscach na teren prywatny, natomiast od strony zachodniej tereny
prywatne „wchodzą" w ul. Świerkową.
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• Stan drogi wojewódzkiej nr 904 przebiegającej przez Bargły pogarsza się w
zastraszającym tempie. Doraźne cząstkowe naprawy są niewystarczające. Asfalt
jest spękany, wykruszony, dziury w niektórych miejscach są bardzo głębokie. Ze
względu na pochylenie jezdni przy krawędziach przejeżdżające TIR-y
niebezpiecznie się pochylają. Ze względu na stan drogi wskazane jest
ograniczenie prędkości jazdy samochodów ciężarowych. Prosił Wójta o
wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o pilny doraźny
remont tej drogi i przyśpieszenie modernizacji tej drogi.

• Zgłosił potrzebę ustawienia nowej wiaty przystankowej koło budynku byłej szkoły.
Obecna wiata wybudowana kilkanaście lat temu z elementów prefabrykowanych
jest zdewastowana i nie nadaje się do remontu.

• Zgłosił wniosek o uruchomienie świetlicy środowiskowej w Bargłach.
Na ostatnim posiedzeniu Rady Sołeckiej oraz Zarządu OSP ustalono, że
świetlica może korzystać również z sali OSP. Działalność świetlicy została
zawieszona w październiku 2006 r. Miała przydzielone Vi etatu instruktora oraz
wyposażenie. Pisałem w tej sprawie pismo do Wójta oraz mówiłem na ten
temat na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

- Bożena Grad - prosiła o zorganizowanie spotkania z Zarządem MPK w sprawie
uaktualnienia rozkładu jazdy autobusów linii nr 69 i 69.

- Lidia Kaźmierczak:
• Brak włączeń i wyłączeń z trasy DK-1 w ul. Kopalnianą oraz brak odpowiedniego

oświetlenia pasów na jezdni i lepszego oznaczenia np. światła pulsujące w celu
poprawy bezpieczeństwa na w/w przejściu.

• Brak włączeń i wyłączeń z trasy DK-1 na ul. Młyńską.

• Brak włączeń i wyłączeń z trasy DK-1 z ul. Sadową (wyjazd rolników z ciężkimi
maszynami typu kombajn).

• Zakręt k/p. Szkop - kłopot z mijaniem, zbyt wąsko, namalować linie ciągłe
oznaczające środek jezdni, może modernizacja zakrętu w celu poprawy
bezpieczeństwa. Bardzo duży ruch podczas „korków" na trasie DK-1.

Ad.26
Wójt Gminy udzieli odpowiedzi szczegółowo na piśmie na zgłoszone wnioski
i zapytania radnych.
Wójt na bieżąco poinformował:
• o miejscach ustawienia nowych wiat przystankowych,

• będą remontowane drogi powiatowe na terenie gminy w ramach porozumienia
Gmina-Starostwo,

• będzie skonsultowana wysokość diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji
Rady Gminy.
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Ad. 27
Wolne wnioski i informacje:

- Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że:
• został utworzony Klub Radnych „Wspólna Rzecz"

Elżbieta Rakowska - przewodnicząca
Mirosław Dobosz
Bogdan Krakowian
Zdzisław Pyziak
Andrzej Szumera

• radni otrzymali pismo Wojewody Śląskiego wraz z drukami oświadczeń
majątkowych - 2 egz., które należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2007 r.

• przypomniała o możliwości pozyskania środków z odpisu 1% swojego podatku na
organizację pożytku publicznego.

- Grażyna Jachura - nawiązała do wcześniejszej wypowiedzi radnego
S. Ziębacza, który stwierdził, że podpisała „lojalkę" wobec Cz.P.K. w Sobuczynie.
Wyjaśniła, że w Cz.P.K. podpisała, że nie wyraża zgody na blokadę, bo nie chce
ludzi narażać. Występowała do Cz.P.K. o środki dla Przedszkola w Hucie St. A
oraz jednorazowy, nie płatny odbiór śmieci od mieszkańców. Przez cały czas
dąży do polepszenia życia ludziom mieszkającym w sąsiedztwie wysypiska
śmieci, może nawet walczyć z Cz.P.K. o poprawę sytuacji, ale musi ich
tolerować.

- Stanisław Ziębacz - powiedział, że Pani G. Jachura złożyła podpis w Cz.P.K. jako
osoba wchodząca w skład Komisji, nie zabierała głosu w obronie swoich
mieszkańców. Sołectwo Huty Starej nie upoważniło Sołtysa do składania żadnych
podpisów w Cz.P.K. Wytknął Pani Sołtys, że chodzi Cz.P.K. po „ochłapy"- 500 zł
na potrzeby Przedszkola w Hucie Starej A, a Cz.P.K. później twierdzi, że świadczy
na rzecz środowiska.

- Sołtys G. Jachura - wyjaśniła, że podpisała jedynie uczestnictwo w Komitecie
Cz.P.K., ale nie wyraziła zgody na blokadę wysypiska śmieci.
Jeśli chodzi o środki jakie pozyskała od Cz.P.K. były na potrzeby przedszkola.

- Mirosława Markiewicz - rozważyć możliwość odpracowania kary postanowionej
przez Sąd (10 miesięcy w GZGM w Hucie Starej) mieszkańcowi Słowika na rzecz
własnego środowiska np. 2 razy w miesiącu.

- Józef Drewniak:
• Prosił o interwencję w sprawie naprawy drogi powiatowej 1058 w Brzezinach

Kolonii (trzy głębokie dziury, które stwarzają niebezpieczeństwo wypadku na tej
drodze). Usunięto z tej drogi znaki drogowe (zakaz wjazdu pojazdów powyżej
8 ton).

• Zobowiązać właściciela terenu przy ul. Dębowej w Brzezinach Kolonii
o uporządkowanie dzikiego wysypiska, oraz postawić szlaban z tablicą
ostrzegawczą.
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• Naprawić wiatę przystankową (uszkodzony dach), uporządkować pobocza
i rowy przy ul. Staszica i pozostałe.

• Wyrównać nawierzchnię dróg ziarnistych ulic: Tęczowa i Błękitna.

• Przypomniał, że wcześniej zgłoszone wnioski odnośnie napraw nie wykonano.

- Henryk Zbirek:
• Nawiązał do wcześniejszej informacji Wójta Gminy, że Wojewoda przeznaczył

150 tys. zł na projekt chodnika przydrożnego w Bargłach. Przypomniał, że
poprzednio Urząd Marszałkowski również obiecał środki na ten cel. Proponował,
aby przy projektowaniu chodnika uwzględnić ścieżkę rowerową.

• Z uwagi na zły stan drogi w Bargłach należy wystąpić o ograniczenie prędkości
jazdy samochodów na w/w drodze, a dla ciężkich samochodów do 40 km/h.

• Wystąpić do Zarządu Dróg o ograniczenie tonażu na drodze w Bargłach - pękają
budynki.

• W Bargłach na zakręcie było ustawionych pięć znaków „sierżantów", obecnie są
tylko dwa znaki. Ponadto przy modernizacji oświetlenia należy doświetlić w/w
zakręt.

• Należy informować sołtysów i radnych danej miejscowości o fakcie skierowanych
pracownik interwencyjnych w dany teren do pracy.

- Alfred Kołodziej:
• Mieszkańcy ul. Katowickiej we Wrzosowej wnioskują o poszerzenie drogi

gospodarczej od strony zachodniej lub wybudowanie zatoczki po środku odcinka
tej drogi tak, aby samochody mogty się bezpiecznie wyminąć, ponieważ były już
przypadki, że samochód wjechał do rowu w trakcie wymijania oraz o wykonanie
nowej nawierzchni tej drogi na odcinku od zamkniętego wjazdu naprzeciw
ul. Fabrycznej do końca tej drogi w stronę Częstochowy.

• Posprzątać skwerek we Wrzosowej koło obelisku.

• Wykonać nową nawierzchnię asfaltową na ul. Długiej od strony Huty Starej B,
gdzie została już wykonana kanalizacja w stronę Wrzosowej.

• Zgłosił, że zniknęły znaki zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na
ul. Sabinowską, które były zamontowane na ul. Długiej przed skrzyżowaniem
z ul. Sabinowską.

• Ponownie zgłosił potrzebę budowy wiaty przystankowej na ul. Długiej przed
skrzyżowaniem z ul. Sabinowską.
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- Jadwiga Strąk:
• przy ul. Katowickiej w Kolonii Poczesna na odcinku od p. Kuc do p. Kałka droga

jest oświetlona, natomiast pozostały odcinek ul. Katowickiej do
ul. Prostej jest nie oświetlony.

• Naprawić nawierzchnię ul. Żwirowej i uzupełnić oświetlenie tej drogi od strony
ul. Południowej w Poczesnej.

Ad. 28

Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli życzenia radnym i osobom
uczestniczącym w obradach z okazji Świąt Wielkanocnych.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział
w posiedzeniu i ogłosiła, że VI Sesję Rady Gminy w POCZESNEJ
uważa za zamkniętą.

Protokół sporządziła:

Jadwiga Sidyk


