
RADA  GMINY  W  P O C Z E S N E J

P r o t o k ó ł   Nr XV/2008

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

w dniu  27 marca 2008 roku.

              Poczesna, dnia  2008-03-27

          



P r o t o k ó ł  Nr  XV/2008
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy  w  P o c z e s n e j

w dniu 27 marca 2008 roku.

Podjęto uchwały:

1. Uchwała  Nr  126/XV/08  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego 
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2007 rok.

2. Uchwała Nr 127/XV/08 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

3. Uchwała Nr 128/XV/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

4. Uchwała Nr 129/XV/08 w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy 
     w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
     gminy na 2008 r.

5. Uchwała Nr 130/XV/08 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

6. Uchwała Nr 131/XV/08 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół 
      w Hucie Starej B.

7. Uchwała Nr 132/XV/08 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół 
      we Wrzosowej.

8. Uchwała Nr 133/XV/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Poczesna.

9. Uchwała Nr 134/XV/08 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.

10.Uchwała Nr 135/XV/08 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.

11.Uchwała Nr 136/XV/08 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.

12.Uchwała Nr 137/XV/08 w sprawie likwidacji zakładu Budżetowego – Gminnego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej.

13.Uchwała Nr 138/XV/08 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dofinansowania 
do poniesionych kosztów przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14.Uchwała Nr 139/XV/08 w sprawie skargi Sławomira Minkiny na działalność 
     Wójta Gminy. 
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15.Uchwała Nr 140/XV/08 w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Ochrony 
Środowiska.

16.Uchwała Nr 141/XV/08 w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji.
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Protokół  Nr XV/2008
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 27 marca 2008 roku
w godzinach od 900 do 1620.

Radnych obecnych w/g listy obecności   15
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych               0  
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych          0
 
            Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy w Poczesnej :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesja-

mi.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
6. Informacja o planie pracy Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
      w Poczesnej na 2008 r.
7. Ocena ściągalności podatków w 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2007 r.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w 2007 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy 

w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r w sprawie budżetu gminy na 2008r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu 

Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Hucie Starej B.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół we Wrzosowej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna (tereny obwod-
nicy miasta Częstochowy i tereny Agencji Nieruchomości Rolnych przy składowi-
sku odpadów).

17.Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Poczesna: 
a) dotyczących terenów w miejscowościach: Słowik, Wrzosowa, Kolonia Pocze-

sna i Brzeziny Nowe,
b) dotyczących terenów  w miejscowościach: Wrzosowa (tereny obwodnicy Mia-

sta Częstochowy) oraz Huta Stara B i Brzeziny Kolonia (tereny Agencji Nieru-
chomości Rolnych przy składowisku odpadów),

c) dotyczących terenów w miejscowości Nowa Wieś.
2. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej.
3. Informacja w sprawie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy 

Poczesna.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dofinansowania do 
poniesionych kosztów przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

     ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Sławomira Minkina na działalność 
      Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Ochrony Środo-

wiska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
      i Rekreacji.
8. Wnioski i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie obrad.
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Ad.1
Otwarcia XV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy 
Lidia Kaźmierczak.
Po powitaniu Wójta Gminy Krzysztofa Ujmy, Zastępcy Wójta Andrzeja Lecha, 
Sekretarza Gminy Renaty Smędzik, Skarbnika Gminy Doroty Kołodziejczyk 
i pozostałych pracowników Urzędu Gminy, Radnych Gminy, Sołtysów, redaktora 
gazety „Spoiwo”, 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 15 radnych. 

Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad 
sesji.
Następnie zapytała radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje.
Głos zabierali:
- Bogdan Krakowian – wprowadzić sprawę zakupu mieszkania w bloku przy 
  ul. Szkolnej w Kol. Poczesna przez p. K. Wichniarek. W tej sprawie wcześniej 
  powiedziano wszystko. Klub Radnych „Współpraca i Rozwój” zażądał różnych 
  opinii w tej sprawie: ekspertów, Dyrektora Przedszkola, Rady Sołeckiej. 
  Uważa, że mieszkanie, w którym mieszka od lat należy jej sprzedać.

- Przewodnicząca Rady Gminy - odczytała stanowisko Klubu Radnych „Współpraca 
  i Rozwój” odnośnie sporządzonej opinii technicznej dotyczącej przydatności 
  pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych na I piętrze w/w bloku. Ponadto Klub 
  dodatkowo wnosi o zasięgnięcie opinii rad sołeckich w przedmiotowej sprawie.

- Wójt Gminy – sprawę w niedługim czasie trzeba rozstrzygnąć i zakończyć. 
  Mieszkanie było przygotowane do sprzedania, ale na podstawie wystąpień radnych 
  wstrzymał sprzedaż, jest opinia rzeczoznawcy w przedmiotowej sprawie, 
  stanowisko Klubu, czekamy na odpowiedź rad sołeckich Poczesnej 
  i Kolonii Poczesnej.

- Stanisław Ziębacz:
• nadal oczekuje na udostępnienie nagrania z poprzedniej XIV Sesji Rady Gminy,
• sprawy zawarte w pkt. 17a,b,c rozbić na oddzielne uchwały, nie zbiorczo.

- Wójt Gminy – przed sesją odbywają się posiedzenia komisji i zgłoszone kwestie 
  można było uwypuklić. Dotyczą one prostowania błędów w istniejącym planie 
  zagospodarowania przestrzennego gminy, obecnie posiada wykaz wnioskodawców, 
  bo był przygotowywany przed sesją, jest opatrzony pieczęcią radcy prawnego, 
  zamierzał rozdać radnym przy omawianiu w/w punktów, ale zrobi to teraz. 
  Złożył wniosek o odrzucenie wniosku zgłoszonego przez radnego S. Ziębacza.

- Stanisław Ziębacz – przypomniał, że już przed sesją na posiedzeniu 
  przewodniczących poszczególnych komisji rady gminy występował o wykaz 
  wnioskodawców odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Zgłosił wniosek o odrzucenie punktu 17a i c.
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- Andrzej Szumera – wnioskował o zdjęcie pkt. 17 w całości i przedstawić z całym 
  plikiem materiałów na przyszłą sesję. Jak komisje mają pracować skoro nie mają 
  materiałów.

- Bogdan Krakowian – czy p. Sekretarz udostępni mu materiały odnośnie 
  ul. Działkowej w Nowej Wsi, kto o to wystąpił. Kontaktował się z osobą, która się 
  odwoływała, jakim prawem zamyka się ul. Działkową.
  Wnioskował, aby pkt. 17 zdjąć w całości z porządku obrad sesji.

- Mirosław Dobosz – Wójt nie zna Statutu. Radnym materiały przekazuje się 
  na 7 dni przed sesję lub przed rozpoczęciem obrad.

- Wójt Gminy – prawo nie zostało złamane, wykaz zawiera dane osób i firm i musiał 
  zaciągnąć opinii radcy prawnej, a ul. Działkowa na planie jest faktycznie zamknięta.

- Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że wpłynęły pisma Klubu Radnych 
  „Współpraca i Rozwój” o rozszerzenie składu osobowego Komisji Zdrowia 
  i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wraz 
  z propozycją osób chętnych. 
  Wymienione osoby wyraziły chęć pracy w poszczególnych komisjach Rady Gminy.
  Zaproponowała wprowadzenie stosownych projektów uchwał w tym temacie 
  po pkt. 21 jako punktu 22 i 23, natomiast pozostałe ulegną przesunięciu.

- Andrzej Szumera – powiedział, że radni: A. Szumera, Z. Pyziak, M. Dobosz i 
  E. Rakowska rezygnują z pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 
  bo nie spełnia swojej roli, wnioski nie są wprowadzone, a Wójt ingeruje w pracę   
  komisji, aby kończyć temat. W tej sprawie będzie dostarczone pismo.

- Wójt Gminy – zaprzeczył, że na posiedzeniu Komisji Oświaty miał rzekomo 
  powiedzieć, aby „kończyć dyskusję”.

- Mirosław Dobosz – na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
  w dniu 14 marca 2008 r. Przewodnicząca Rady Gminy ingerowała w temat sprawy.

- Stanisław Ziębacz – przypomniał, że wcześniej do pracy w Komisji Oświaty 
  nie było chętnych, teraz są, chyba obcowanie z wysypiskiem śmieci spowodowało 
  taką sytuację i proponował dołączyć do składu powołać prezesa Cz.P.K. 
  Jana Szymę i sprzedać gminę.

- Stanisław Minkina – zapytał, czy uchwałę o zmianie składu osobowego Komisji 
  Oświaty uzupełnić o rezygnację osób z dotychczasowego składu?

- Stanisław Pietras – zwrócił się do radnych, aby obrady toczyły się, bo już minęło 
  30 minut obrad i porządek obrad sesji nadal nie został uchwalony.

- Andrzej Szumera – wyjaśnił, że był czas 7 dni na wnoszenie materiałów, 
  ale to dotyczy wszystkich i dlatego to zamieszanie.
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie:

1) „za” wprowadzeniem pkt. w sprawie sprzedaży mieszkania dla p. K. Wichniarek
                                        - głosowało 6 radnych
    „przeciw”                                         8 radnych
                                                           1 radny nie głosował

2) - S. Minkina - powiedział, że radny S. Ziębacz był za wycofaniem pkt. 17a i c,    
       natomiast radny A. Szumera był za wycofaniem pkt. 17 w całości i jako wniosek 
       daleko idący proponował przegłosować go jako pierwszy.

    - S. Ziębacz - wycofał swój wniosek.

   „za” zdjęciem pkt. 17 w całości „podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmian 
                                                   miejscowego planu zagospodarowania 
                                                   przestrzennego Gminy Poczesna”
                                               - głosowało 7 radnych
    „przeciw”                                                8 radnych
    „wstrzymało się”                                     0 radnych

3) „za” wprowadzeniem pkt. 22 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie 
                                                    Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska”
                                               - głosowało 13 radnych
    „przeciw”                                                 2 radnych
    „wstrzymało się”                                     0 radnych

4) „za” wprowadzeniem pkt. 23 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie 
                                                    Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji”
                                                - głosowało 13 radnych
    „przeciw”                                                  2 radnych
    „wstrzymało się”                                      0 radnych

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała i poddała pod głosowanie cały 
zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanych 
i przegłosowanych zmian.

Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad XV Sesji Rady Gminy 
– głosowało 15 radnych:  „za”                                      9 radnych,

                                         „przeciw”                              4 radnych,

                                         „wstrzymało się” od głosu    2 radnych.
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Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji  
tj. XIV z dnia 14 lutego 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady gminy oraz 
przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym radnym.

Głos zabrał:
- Stanisław Ziębacz – nie był obecny na poprzedniej sesji, zapoznał się 
  z protokołem, ale chciałby porównać go z nagraniem, o które wystąpił i nie otrzymał, 
  dlatego nie będzie głosował.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Głosowało 14 radnych: 
     „za” przyjęciem protokołu z XIV sesji rady gminy głosowało 10 radnych

„przeciw”                                                                                  0 radnych
     „wstrzymało się”                                                                       4 radnych

Protokół z XIV Sesji Rady Gminy został przyjęty i może być ogłoszony.

Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy rady w okresie między 
sesyjnym. Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabierali:
- Mirosław Dobosz:
• przypomniał, że na poprzedniej sesji Klub Radnych „Wspólna Rzecz” złożył na 

piśmie 10 pytań do Wójta i nie otrzymał odpowiedzi. Pytania dotyczyły m.in. 
kontroli budowy „Miasteczka Ruchu Drogowego” w Hucie Starej B.

• powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Rekreacji przewodnicząca Rady Gminy ingerowała w sprawach komisji i dlatego 
wnioskował o odwołanie przewodniczącej Komisji I. Choły i w/w wniosek nie 
został przegłosowany, a obecnie proponuje się zwiększenie składu osobowego 
Komisji Oświaty. Dlatego członkowie Klubu „Wspólna Rzecz” dziękują za udział 

     w pracach Komisji Oświaty.

- Iwona Choła – wyjaśniła, że zgłoszony wniosek o jej odwołanie z funkcji   
  przewodniczącej Komisji Oświaty był podyktowany jej wypowiedzią na poprzedniej 
  sesji odnośnie stanowiska o połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespół 
  Szkół we Wrzosowej. Uważa, że jako radna ma prawo do takich wypowiedzi. 
  Nie prezentowałam wówczas stanowiska Komisji Oświaty, Kultury Sportu 
  i Rekreacji.

- Andrzej Szumera – wyjaśnił sprawę kontroli budowy „Miasteczka Ruchu 
  Drogowego” przez radnych: M. Dobosz, B. Krakowian, A. Szumera i stwierdzone 
  nieprawidłowości będą zgłoszone odpowiednim organom. W/w nieprawidłowości 
  zostały dalej powielone w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

- Wójt Gminy – jeżeli jest taka wola to niech czynniki zewnętrzne skontrolują  
  budowę „Miasteczka Ruchu Drogowego”.
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- Mirosław Dobosz – na poprzedniej sesji przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
  powiedział, że posiedzenie komisji jest zaplanowane na dzień 20 lutego i temat 
  „Miasteczka Ruchu Drogowego” można wprowadzić, a jednak tematu nie było.

- Przewodnicząca Rady Gminy – wyjaśniła, że kontrola została przeprowadzona 
  w dniu 19 lutego br., spisano notatkę służbową i dlatego 20 lutego br. już tematu 
  nie poruszano.

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:
- Andrzej Kubat – powiedział jak wyglądają obrady sesji Rady Powiatu, sposób 
  omawiania tematów, czas trwania obrad sesji. Zachęcał do zgłaszania uwag, pytań, 
  aby mógł udzielać odpowiedzi, załatwiać sprawy.

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz:
• czy prawdą jest że Starostwo preferuje remont drogi powiatowej na odcinku 

Młynek do ul. Łąkowej w Poczesnej, a jest wiele innych dróg do wykonania. Skoro 
nasza gmina przekazuje pieniądze na remont dróg powiatowych to winna 
decydować, która droga ma być remontowana.

• jak to się stało, że pracownik Starostwa wydał zezwolenie na transportowanie 
odpadów z całej Polski na wysypisko śmieci w Sobuczynie.

- Odp. A. Kubat:
• mamy dwa źródła finansowania na remont ul. Konwaliowej-Wiosennej, łączącej 

Sobuczynę z Nieradą, a po uzyskaniu środków unijnych ok. 500 tys. zł na remont 
drogi Huta Stara-Wrzosowa.

• zapozna się ze sprawą wydanego zezwolenia na transport materiałów i przekaże 
odpowiedź na ręce Przewodniczącej Rady Gminy.

- Zdzisław Pyziak – zgłosił, że droga powiatowa na odcinku od pętli na ul. Łąkowej 
  do Młynka jest nieprzejezdna.

- Wójt Gminy – odczytał pismo jakie skierował do Starostwa odnośnie remontu dróg, 
  o niszczeniu dróg gminnych i powiatowych przez samochody o nośności powyżej 
  40 ton.

- Edward Krzyczmonik:
• upomniał się o namalowanie na jezdni dwóch przejść dla pieszych (zebry)
     na ul. Strażackiej w Poczesnej: koło kościoła i przed kapliczką,

• zebrać wysokie skarpy na ul. Strażackiej i Handlowej w Poczesnej, aby osoby 
piesze mogły bezpiecznie przejść.
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- Adam Morzyk – droga powiatowa Słowik – Korwinów w kierunku Poczesnej jest 
  częściowo pokryta nakładką, a w ubiegłym roku w czasie wakacji podczas 
  katastrofy drogowej na odcinku między Nową Wsią, a Wrzosową droga została 
  zniszczona. Ponadto należy dbać o stan rowów.

- Tadeusz Bajdor – czy zostanie wypełnione asfaltem „korytko” między drogą, 
  a chodnikiem przy ul. Lipowej w Hucie Starej A – są skargi, zagraża 
  bezpieczeństwu, były wypadki drogowe. 
  Ponadto wystają studzienki kanalizacyjne, które należy przemieścić w chodnik.

- Henryk Zbirek – poparł wniosek radnego T. Bajdora odnośnie „korytka” w drodze 
  ul. Lipowej w Hucie Starej A, ponadto wystają studzienki, co spowodowało wypadek 
  samochodowy jego żony. Przy ubieganiu się o odszkodowanie Starostwo 
  tłumaczyło, że zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem.

- Odp. Andrzej Kubat – rozezna sprawę i udzieli odpowiedzi. Proponował, 
  aby pytania dla niego przygotować na piśmie.

- Stanisław Ziębacz – odcinek drogi powiatowej od ul. Łąkowej w Poczesnej 
  do Młynka to nie chęć polepszenia stanu tej drogi, ale dojazd do wysypiska śmieci. 
  Czy Starostwo zajmie stanowisko odnośnie niszczenia dróg przez Cz. P. K. 
  – 4 mln. ton odpadów. Proponował, aby: 
• na ul. Sabinowskiej we Wrzosowej ustawić znak ograniczenia szybkości ze 

względu na zniszczoną drogę.,

- Andrzej Kubat – zapytał r. S. Ziębacza, czy sugeruje, że ktoś dąży do ulepszenia 
  dojazdu do wysypiska śmieci?

- Teresa Parkitna – nie zgadza się z wypowiedzą radnego S. Ziębacza, gdyż 
  już w poprzedniej kadencji zgłaszała potrzebę remontu drogi na odcinku 
  Młynek – ul. Łąkowa – mieszkańcy domagają się.

- Mirosława Markiewicz – zgłosiła, ze w Słowiku przy ul. Źródlanej zakręt 
  ul. Spacerowej jest nie zabezpieczony. Były kontrole, miejsce niebezpieczne.

- Bożena Grad – wyczyścić rowy przy drodze powiatowej – skrzyżowanie 
  w Nieradzie w kierunku Łyśca, rowy przy remontowanej drodze wojewódzkiej już 
  zostały zrobione.

- Bogdan Krakowian:
• przypomniał, że Wójt zobowiązał się poczynić działania w sprawie wznowienia 

bezpłatnego odbioru szkła, plastików, makulatury,

• zgłosił uwagi do gazety SPOIWO, bo w nim pisze tylko Wójt, ponadto odpisuje 
nieprawdę. Napisał artykuł do gazety i nie został zamieszczony.

- Wójt Gminy:
• należy zastanowić się i może zmodernizować gazetę SPOIWO,
• w sprawie bezpłatnego odbioru plastików innych jest nowa firma, która 
     w miesiącu kwietniu br. będzie kontynuować zbiórkę  z terenu gminy
     (będą ulotki w tej sprawie).
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- Elżbieta Rakowska – wyjaśniła, że na ostatnim posiedzeniu kolegium 
  redakcyjnego gazety SPOIWO było głosowanie nad decyzją, gdyż radny 
  B. Krakowian złożył artykuł do zamieszczenia w gazecie po terminie i dlatego 
  nie ukaże się w miesiącu marcu br.

- Stanisław Ziębacz:
• zgłosił, że gazeta SPOIWO zawiera błędy np. w życzeniach świątecznych 

zamiast słowa „serc” pisze „ser” – kolegium redakcyjne winno sprawdzać.

• zgłosił uwagi odnośnie wypowiedzi sołtysa jakiej udzielił do Gazety Wyborczej 
     i zapytał, czy Wójt będzie ripostował.

- Wójt Gminy:
• zdarzają się pomyłki w druku gazety, ale nie tylko naszej gminnej,

• odnośnie artykułu jaki ukazał się w Gazecie Wyborczej, w odpowiednim czasie 
odniesie się i skomentuje, był zmuszony zrobić zawiadomienie o ewentualnym 
popełnieniu przestępstwa i przyjdzie czas na odpowiedź.

- Przewodnicząca Rady Gminy – przeprosiła za pomyłkę w druku gazety SPOIWO.

- Mirosław Dobosz:
• w dniu 14 marca br. na spotkaniu radnych w sprawie komunikacji zbiorowej na 

terenie gminy Wójt informował, że sołtysi i inne osoby rozpowiadają plotki na 
temat komunikacji, że autobus nr 65 będzie jeździł ul. Ogrodową,

• osoby, które złożyły podpisy na liście w sprawie połączenia szkoły podstawowej 
     i gimnazjum we Wrzosowej w Zespół Szkół teraz będą wzywane do policji,

• Wójt jest niewiarygodny, bo obiecał: 
- darmowy wywóz, kosze, a obecnie mieszkańcy płacą jeszcze drożej, 
- ponadto mówił, że podwyżka podatków to decyzja Ministerstwa Finansów, 
  a prawdą jest, że za podwyżką głosowali radni „maszynka do głosowania” – 
  8 radnych.

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

Ad. 6
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
Pani Anita Imiołek złożyła informację o planie pracy Gminnego Centrum na 2008 rok.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabierali:
- Wójt Gminy – powitał oficjalnie Dyrektora Gminnego Centrum Panią A. Imiołek 
  poinformował, że pełni funkcję od dnia 1 marca 2008 r. i życzył dobrej, 
  owocnej pracy.

Do życzeń dołączyli się: Przewodnicząca i Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy.
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- Stanisław Ziębacz – zapytał Dyrektora Gminnego Centrum o posiadane 
  kwalifikacje, została przyjęta bez konkursu. 

- Marian Kołodziej – poinformował, że Zespół „Wrzosowianie” istnieje 10 lat, 
  ma osiągnięcia i prosił o środki na modernizację pomieszczeń w remizie OSP 
  Wrzosowa, gdzie odbywają się próby Zespołu.

- Odp. Dyrektor Gminnego Centrum:
• od 22 lat jest związana z terenem Gminy Poczesna jako nauczyciel polonistyki 
      i sztuki,

• będziemy wspólnymi siłami pomagać, aby Zespół Wrzosowianie miał warunki do 
ćwiczeń.

- Wójt Gminy – Zespół „Wrzosowianie liczy 90 osób, jest wizytówką gminy i dlatego  
  musi się znaleźć miejsce do ćwiczeń.

Informacja złożona przez Dyrektora Gminnego Centrum została przyjęta przez 
Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych.

Ad. 7
Kierownik referatu finansowo-podatkowego Pani Agata Adamus złożyła informację 
o ściągalności podatków w 2007 roku.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabierali:
- Teresa Parkitna – zapytała, co wpłynęło na tak dużą różnicę w stosunku     
  do roku ubiegłego odnośnie wpływów z podatków od środków transportowych?

- Odp. Wójt Gminy:
• wzrosła ściągalność w podatku od środków transportowych zarówno od osób 

fizycznych jak i prawnych. Po raz pierwszy wykonano wymiar podatku od 
środków transportowych na podstawie złożonych deklaracji przez podatników. 
Wpływy się zwiększyły. Temat jest przedmiotem analizy organów ścigania. 
Materiał zostanie przygotowany dla radnych.

• nadpłata żądana przez „Auchan” nie została w całości uwzględniona. 
     Decyzją stwierdziliśmy nadpłatę w wysokości 428 tys. zł, a nie jak żądał Auchan 
     1.027 tys. zł, decyzja została utrzymana w mocy.

• firma ENER-G wpłaciła na konto gminy  2 tys. zł za rok 2008 i 6 tys. zł za 2007 r.

• jest wypracowane stanowisko odnośnie podatków od Cz.P.K. 

Informacja złożona przez Kierownika referatu finansowo-podatkowego została 
przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych.
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Ad. 8
Główna Księgowa Pani Hanna Muchla Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia 
w Poczesnej przedłożyła sprawozdanie finansowe Ośrodka za 2007 r. 
Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabrał:
- Stanisław Ziębacz –przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 
  zaproponował, aby przyjąć w/w informację, gdyż temat był omawiany 
  na posiedzeniu Rady Społecznej i komisji branżowej.

Do zgłoszonej propozycji uwag nie było.

- Dyrektor GZOZ w Poczesnej - omówił najważniejsze pozycje finansowe Ośrodka 
  za 2007 rok.

- Teresa Parkitna – jakie podejmowane są działania odnośnie budowy Ośrodka 
  Zdrowia w Nieradzie?

- Wójt Gminy – obecnie jest wydzielana działka pod budowę Ośrodka, 
  przystępujemy do opracowania Studium wykonalności, a następnie będą 
  podejmowane kolejne działania w tym zakresie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Poczesnej za 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 126/XV/08.
                   
Ad. 9
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Poczesnej Pani Renata Smędzik przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz –przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 
  zaproponował, aby przyjąć w/w informację, gdyż temat był dwukrotnie analizowany 
  przez Komisję Zdrowia, radni materiały posiadają, prosił o dyskusję w w/w temacie.

Do zgłoszonej propozycji uwag nie było.    Radni głosu nie zabierali.

Informacja złożona przez Przewodniczącą Gminnej Komisji została przyjęta przez 
Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych.
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Ad. 10
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Poczesnej Pani Renata Smędzik przedstawiła projekt Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Głos zabrał:
- Wójt Gminy – ponieważ temat był dokładnie omówiony na komisji branżowej 
  zaproponował, aby kolejny raz tematu nie omawiać tylko przejść do dyskusji.

Radni wyrazili zgodę na powyższą propozycję.

- Teresa Parkitna – czy będzie budowane boisko w Nieradzie?

- Wójt Gminy – planujemy budowę 4 boisk w roku 2008, to zrobimy również 
  w Nieradzie.

- Zdzisław Pyziak – Wójt chce wybudować 4 boiska a zaplanował na ten cel 
  60 tys. zł, a w ubiegłym roku zostały wybudowane 2 boiska za kwotę 130 tys. zł.

- Wójt Gminy – nie wszystkie boiska jednakowo kosztują, będzie występował 
  o przesunięcie środków oraz o środki do Urzędu Marszałkowskiego.

- Stanisław Ziębacz – dobrze opracowany Gminny Program na 2008 r., dobrze 
  opisane wszystkie jego filary. Niepokój budzi podział dla poszczególnych sołectw, 
  bo już z góry ustalono kwoty, a obecnie gdy będziemy występować o zmianę – 
  przesunięcie środków, to będzie opór ze strony sołectw, które te środki otrzymały.
  Uważa, że sposób podziału środków winien odbyć się na komisjach.
  Ponadto zgłosił uwagi do „zamrożonych” pieniędzy na remont KS „0limpia” w Hucie 
  Starej B. Obecnie środki przeszły do wspólnego budżetu gminy, należy poczynić 
  starania, aby powstał ośrodek w Hucie Starej.

- Mirosław Dobosz – w projekcie Gminnego Programu nie naniesiono zmian 
  odnośnie:
• uruchomienia świetlic środowiskowych mimo, konkretnie gdzie? -  komisje 

wnioskowały, ale nie naniesiono zmian,
• budowa boisk to w jakich sołectwach, 
• doposażenie i modernizacja świetlic – gdzie? 
• dofinansowanie Gminnego Centrum to należy ująć oddzielnie ile dla Zespołu 

„Wrzosowianie”.
Dlatego będzie głosował przeciw przyjęciu Gminnego Programu na 2008 r.

- Bożena Grad – cieszy się, że będzie budowane boisko w Nieradzie i ma nadzieję 
  że w roku bieżącym.

- Andrzej Szumera – przy podziale środków na świetlice należy wyszczególnić 
  ile dla której świetlicy, a nie ogólna kwota dla wszystkich.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 rok.
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    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 15 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

                                          „przeciw”                                            5 radnych

                                          „wstrzymało się”                                 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 127/XV/08.

Ad. 11
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2008 r. Wyjaśniła, że:
   Dochody
Planuję zwiększyć dochody gminy o kwotę 446.283 zł.
1. dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 443.386 zł i są to środki 
     z Ministerstwa Finansów wynikające z ustawy budżetowej na 2008 r. 
     na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
     terytorialnego. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej spowodowane zostało 
     planowanym w roku bieżącym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli 
     (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli).
2.  dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2.897 zł. Są to środki 
     otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu 
     „Uczenie się przez całe życie” prowadzone przez Gimnazjum w Poczesnej.

   Wydatki
Planuję zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 446.283 zł.
1. dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 413.103 zł, które w pla-

nie tego działu przeznaczone są na:
- wydatki związane z podwyżkami dla nauczycieli i wydatki pochodne od   
   wynagrodzeń 410.206 zł
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” 2.897 zł.

2.  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie wydatków 
     o kwotę 33.180 zł z przeznaczeniem również na zwiększenie wynagrodzeń 
     i pochodnych dla nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Pozostała kwota 600.000 zł stanowi przesunięcie planowanych środków między 
poszczególnymi działami budżetu gminy.
Zmniejsza się planowane środki na gospodarkę ściekową (kanalizacja) o kwotę 
600.000 zł, zwiększa się natomiast środki na ochronę zdrowia – 400.000 zł 
i na biblioteki 200.000 zł. Szczegółowe uzasadnienie przy Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym.

Głos zabrała:
- Teresa Parkitna – jako przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju 
  Gospodarczego odczytała pozytywną opinię komisji odnośnie w/w projektu uchwały 
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
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    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 128/XV/08.

                   
Ad. 12
Zastępca Wójta  przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie budżetu 
gminy na 2008 r.
Wyjaśnił, że proponowane zmiany są wynikiem korekt niezbędnych do występowania 
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:
• połączono wiersz 2 z wierszem 5 jako zadanie wspólne i urealniono kwoty zgod-

nie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
• w wierszach 1, 3, 4 skorygowano kwoty celem zachowania równowagi wydatków 

z GFOŚ i GW
• w wierszu 11 zmieniono nazwę adekwatnie do zakresu robót oraz kwoty 
      i lata realizacji zgodnie z opracowanym studium wykonalności,
• rozdzielono wiersz 20 z wyodrębnieniem ośrodka zdrowia w Poczesnej 
     dla dofinansowania tego zadania ze środków UE, z kwotami wynikającymi 
     z kosztorysu inwestorskiego,
• w wierszu 21 zmieniono nazwę adekwatnie do zakresu robót oraz kwoty 
      i lata realizacji zgodnie z opracowywanym studium wykonalności.

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz – skoro Brzeziny są włączone do aglomeracji Miasta 
  Częstochowy, to czy będą prowadzili rozmowy z Gminą, gdy rozpoczną inwestycje 
  na swoim terenie?

- Zastępca Wójta – Gmina wykonuje zadania nie oglądając się na Miasto, wpłynął 
  jeden wniosek odnośnie inwestycji na ul. Malinowej i Przemysłowej.

- Elżbieta Rakowska – odniosła się do zapisu w pkt. 28 „Przebudowa ul. Fabrycznej 
  we Wrzosowej”- skoro autobus MPK będzie jeździć ulicami Fabryczną i Ogrodową 
  to trzeba te ulice przebudować i zmienić zapis w planie wieloletnim.

- Wójt Gminy – odnośnie kursowania autobusów komunikacji miejskiej wypowie się 
  przy składaniu informacji w tym temacie w pkt. 19 porządku obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 
2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

    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 129/XV/08.

Ad. 13
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
Wyjaśnił, że zwiększa się przychody o kwotę 75.000 zł z tytułu planowanych opłat 
z Urzędu Marszałkowskiego na w/w Fundusz.
Zwiększa się również wydatki o kwotę 75.000 zł na wydatki związane z dopłatami 
wg. przyjętego regulaminu dla mieszkańców gminy przyłączających się do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej (ok. 150 przyłączy x 500 zł).

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz – podejmując w/w uchwałę działamy niezupełnie rozważnie, 
  bo jak radnych ocenią inni, którzy już wcześniej podłączyli się do kanalizacji 
  ściekowej. Kwotę należy podwyższyć, aby ludzi zachęcać do podłączania się do 
  kanalizacji.

- Zastępca Wójta – gmina temat przemyślała i dlatego proponuje przedłużenie 
  terminu dopłat przy podłączeniach do kanalizacji ściekowej.

- Zdzisław Pyziak – przypomniał, że w ubiegłym roku występował, aby stosować 
  dopłaty w kwocie nie 500 zł, ale 1.000 zł.

- Edward Krzyczmonik – ludzie zwracają się do niego z pismami, że podłączenie 
  studzienek należy do gminy.

- Wójt Gminy – na terenie gminy są ludzie, którzy wcześniej przyłączyli się 
  do kanalizacji ściekowej nie otrzymali żadnego zwrotu poniesionych kosztów 
  inwestycji, jak to wyważyć, żeby było dobrze, nowe przyłącza kanalizacyjne będą 
  kończyły się studzienką plastikową.

- Bogdan Krakowian – ten problem występuje wszędzie, ludzie spotykają się 
  i analizują koszty opłat za ścieki, które są wysokie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

    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 130/XV/08.

Ad. 14
Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej 
Pani Grażyna Rakowska omówiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 
Zespołowi Szkół w Hucie Starej B. Odczytał pozytywną opinię Kuratorium Oświaty 
w Katowicach Delegatura w Częstochowie odnośnie podjętych na poprzedniej sesji 
uchwał w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Hucie Starej B i we Wrzosowej.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Hucie Starej B.

Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 15 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych,

                                          „przeciw”                                          4 radnych

                                          „wstrzymało się”                               2 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 131/XV/08.

Ad. 15
Kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej 
Pani Grażyna Rakowska omówiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 
Zespołowi Szkół we Wrzosowej.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół we Wrzosowej.

Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 15 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

                                          „przeciw”                                          5 radnych

                                          „wstrzymało się”                               2 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 132/XV/08.
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Ad. 16
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Poczesna. 
Wyjaśnił, że zmiany są przeprowadzane w celu umożliwienia wprowadzenia 
odpowiadających im zmian w planie miejscowym. W przeciwnym razie byłyby 
ze Studium sprzeczne, a więc nie mogłyby być uchwalone.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poczesna.

Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 15 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

                                          „przeciw”                                            5 radnych

                                          „wstrzymało się”                                 0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 133/XV/08.

Ad. 17a
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany fragmen-
tów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna – doty-
czy terenów w miejscowościach : Brzeziny Nowe, Wrzosowa, Kolonia Poczesna, Sło-
wik. Wyjaśnił, że:

zmiana planu określona w p. 1 ma na celu doprowadzenie do zgodności jego usta-
leń – w części graficznej – ze stanem faktycznym w terenie. W chwili obecnej treść 
uchwały w odniesieniu do przedmiotowego terenu (RU w miejscowości Szczekaczka) 
jest prawidłowa, natomiast sam teren jest nieprawidłowo oznaczony na załączniku 
graficznym. Zamiast obejmować działkę faktycznie zainwestowaną – oznaczony jest 
na działce sąsiedniej, podczas gdy działka z zabudowaniami oznaczona jest jako te-
ren rolny. Uniemożliwia to zainteresowanemu jakiekolwiek działania związane z mo-
dernizacją, przebudową itp. W planie ogólnym gminy, obowiązującym do 2003 r. oraz 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oznaczenie jest prawidłowe.

Zmiana planu określona w p. 2 ma na celu doprowadzenie do zgodności planu 
z uprzednio wydaną prawomocną decyzją, na podstawie której wybudowano budy-
nek mieszkalny na terenie, który w planie obowiązującym został określony jako teren 
rolny z całkowitym zakazem zabudowy.

Zmiana planu określona w p. 3 ma na celu umożliwienie realizacji usług związa-
nych z obsługą transportu i handlu zgodnie z uprzednio wydanymi decyzjami na tere-
nie, który w planie określony jest jako teren rolny.
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Zmiana planu określona w p. 4  ma na celu przywrócenie stanu obowiązującego 
w poprzednio obowiązującym planie, gdzie teren zapisany był jako mieszkaniowo-u-
sługowy. Takie samo przeznaczenie przewidziano w studium uwarunkowań. 
W planie obowiązującym teren został zapisany jako teren zabudowy rolniczej, 
co może rodzić roszczenia właścicieli z tytułu obniżenia wartości terenu.
Błędy powstały na wstępnym etapie opracowania obecnie obowiązującego planu, 
który z tymi błędami przeszedł całą procedurę, łącznie z uzgodnieniami, opiniowa-
niem i wyłożeniem do publicznego wglądu. Nie jest więc możliwe poprawienie planu 
w trybie sprostowania błędu oczywistego, a konieczne jest powtórzenie całej proce-
dury w odniesieniu do przedmiotowych terenów.

Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska – odniosła się wyjaśnień w p. 2 – dobrze, że robione 
  są zmiany, ale robimy wyjątki, a wokół są zakazy.

- Zastępca Wójta – gmina ma zobowiązania wobec wnioskodawcy.
                  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.

    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 15 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

                                          „przeciw”                                          5 radnych

                                          „wstrzymało się”                               2 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 134/XV/08.

Ad. 17b
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 
fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna 
– dotyczy terenów w miejscowościach: Wrzosowa, Brzeziny Kolonia i Huta Stara B. 
Wyjaśnił, że:
Zmiana planu określona w p. 1 wynika z rezygnacji Miasta Częstochowy i KDDKiA 
z rezerwowania terenu pod przedmiotowe obejście w związku z podjętą decyzją 
o szybkiej realizacji autostrady A-1 wraz z obejściem zachodnim miasta.
Zmiana planu określona w p. 2  ma na celu umożliwienie przejęcia terenów Agencji 
Nieruchomości Rolnych w rejonie składowiska odpadów przez Gminę Poczesna – 
co jest możliwe jedynie w wypadku jego przeznaczenia na inwestycje celu 
publicznego.

Głos zabrał:
- Stanisław Ziębacz – uchwały winny być oddzielne dla w/w terenów i wtedy byłby 
  inny wynik głosowania.

              Salę obrad opuściła radna: - Elżbieta Rakowska (na 5 minut)
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.

    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 14 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

                                          „przeciw”                                            4 radnych

                                          „wstrzymał się”                                   0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 135/XV/08.

Ad. 17c
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna 
– dotyczy terenów w miejscowości Nowa Wieś.
Wyjaśnił, że w chwili obecnej ulice: Działkowa i Sadowa włączone są bezpośrednio 
do drogi krajowej DK-1, poprzez tzw. wjazdy bramowe. Jest to rozwiązanie czasowe 
i w każdej chwili może być nakazane i wyegzekwowane zamknięcie tych wlotów. 
W obowiązującym planie ulice te zakończone są ślepo przed trasą DK-1, 
bez możliwości włączenia.

- Głos zabierali:
- Bogdan Krakowian – opieramy się na obowiązującym planie. DODP zamknął 
  w gminie chyba 7 lewoskrętów, ale o zamknięciu prawoskrętu nie słyszał. 
  Zapytał - gdyby nie było firmy DOMUS to, czy też byłyby te same warunki, 
  bo nikt nie zamknie drogi gminnej. Kto będzie finansował te zmiany?

- Wójt Gminy – te drogi są zamknięte i firma pozwie gminę do Sądu.

- Bogdan Krakowian – te drogi nie są zamknięte tylko na planie tak narysowano.

- Wójt Gminy – Gmina rozmawia z firmą, po lewej stronie trasy DK-1 od strony 
  ul. Kopalnianej i z DODP jest taki pas ziemi na w/w drogę, ale jest jeszcze 
  za wąska. GDDKiA dała firmie DOMUS działkę zaznaczoną na planie 7UHG.

- Bogdan Krakowian – jeśli dojdzie do realizacji to firma będzie miała dojazd.

- Wójt Gminy – w/w temat chcemy uzgodnić z DODP, a później ubiegać się o środki.

- Lidia Kaźmierczak – jest radną drugą kadencję i zapytała byłego Wójta Gminy 
                                   – jak to się stało, że:

• były Wójt nie powiadomił ani radnej, ani rady sołeckiej i mieszkańców tych ulic 
o zamiarze ich zamknięcia, a zapewniał w przyszłości o budowie drogi 
zbiorczej,

• w Studium jest łączność ul. Sadowej i Działkowej z trasą DK-1 z wyjazdem na 
trasę, a w planie przestrzennego zagospodarowania nie ma.
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- Bogdan Krakowian – plan przestrzennego zagospodarowania gminy uchwaliła 
  rada gminy, plan był opracowywany 3 lata, były uzgodnienia to gdzie wtedy była 
  radna L. Kaźmierczak? Plan przestrzennego zagospodarowania gminy 
  opracowywali specjaliści, a Wójt podpisał. Gdy zamykano lewoskręty z trasy DK-1 
  był problem dla tych ludzi.

- Wójt Gminy – zmiana planu obejmuje: dokumentację finansową gminy, 
  a konkretnie rozwiązania po wschodniej i zachodniej stronie trasy DK-1, 
  jest opracowywana koncepcja, później będą spotkania przedsiębiorców, 
  DODP-u w Katowicach, z osobami zainteresowanymi, aby finansowali działania 
  w tym zakresie.

- Janusz Bendkowski – jest zainteresowany przejazdem do pól po drugiej stronie 
   trasy DK-1, przejazd jest niebezpieczny w obie strony, przedłużyć tzw. „rękaw” 
   aż do stacji CPN.

- Bogdan Krakowian – co by się stało, gdyby w/w uchwały nie przegłosować, 
  bo mamy drogę gospodarczą, a skoro firmie DOMUS zależy to niech się ubiega 
  we własnym zakresie o zmianę w planie.

- Zastępca Wójta – takie myślenie prowadzi do złośliwości osób prywatnych, 
  a nie do przepisów jakie obowiązują Urząd. Wtedy firma DOMUS wystąpi 
  do Sądu i Gmina przegra.

- Stanisław Ziębacz – z jednej strony mieszkańcy dwóch ulic, a z drugiej strony 
  firma DOMUS. Czy ten projekt uchwały rozwiązuje problem mieszkańców, 
  bo nie interesuje go firma DOMUS.

- Wójt Gminy – podjęcie uchwały rozpocznie procedurę, firma DOMUS chce 
  zamknięcia oby dwóch ulic, a tym samym odcięcia mieszkańcom dostępu do trasy 
  DK-1, ale gdy ci ludzie wystąpią o ograniczenie tonażu na tych ulicach, to wtedy 
  firma nie będzie mogła realizować swoich zadań.

- Bogdan Krakowian – kto poniesie koszty, gdy firma powstanie będzie duże   
  obciążenie tych dróg.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.

Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 15 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

                                          „przeciw”                                          5 radnych

                                          „wstrzymało się”                               2 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 136/XV/08.
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Ad. 18
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – 
Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w miesiącu lipcu 2007 r. zakończyła się kontrola 
przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Gminnym Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej Poczesna dotycząca gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
gminy. W wyniku kontroli stwierdzono, że zarządzanie przez Gminny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych 
na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20.XII.1996 r. o gospodarce komunalnej jest 
nielegalna. 
W wystąpieniu pokontrolnym zalecono zaprzestania nielegalnego zarządzania 
wspólnotami mieszkaniowymi na podstawie powyższego przepisu w myśl, którego 
działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie 
może być prowadzona w formie zakładu budżetowego. 
Zauważyć należy, że Gmina Poczesna posiada zasób mieszkaniowy w 41 
budynkach wielorodzinnych, z których 35 budynków jest współwłasnością właścicieli 
lokali mieszkalnych (wspólnot mieszkaniowych), w których gmina posiada ok. 60% 
udziałów, a tylko 6 budynków stanowi własność Gminy. Całym tym mieniem 
zarządza Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Poczesna na podstawie statutu 
jak również na podstawie uchwał wspólnot mieszkaniowych zlecających zarządzanie 
ich nieruchomościami. 
Biorąc pod uwagę stosunek procentowy ilości budynków stanowiących własność 
gminy do nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych Gminie 
Poczesna nie opłaca się utrzymywanie Gminnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w celu zarządzania 6 budynkami. 
Również przekształcenie Zakładu w jednoosobową spółkę prawa handlowego  
nie umożliwi gminie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, gdyż art. 10 ustawy 
o gospodarce komunalnej wskazuje jakie warunki musi spełnić gmina, aby tworzyć 
spółkę wykraczającą swoją działalnością poza sferę użyteczności publicznej.
W świetle tych przepisów najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja Gminnego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy 
zlecić osobie fizycznej posiadającej zawodową licencję zarządcy nieruchomościami 
zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.
W sprawie powierzenia zarządu wspólnot mieszkaniowych osobie fizycznej decyzję 
podejmie ogół współwłaścicieli na zebraniu wspólnot mieszkaniowych na podstawie 
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej 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 137/XV/08.
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Ad. 19
Wójt Gminy złożył informację w sprawie funkcjonowania transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Poczesna. Wyjaśnił, że obecnie zmiany dotyczą kursu autobusów 
komunikacji miejskiej na okres 2 miesięcy tj. od 1 kwietnia 2008 r. do 31 maja 2008 r 
na linii:
• nr 54 – zlikwidowana
• nr 65 – kurs autobusu z Częstochowy do Poczesnej na terenie Wrzosowej będzie 

odbywać się ulicami: Ogrodową i Fabryczną – skracamy czas dojazdu 
     i zmniejszamy koszty.
Czas próby dwóch miesięcy będzie wykorzystany na obserwację sytuacji, 
proponował włączyć się w racjonalne zmodyfikowanie kursów autobusów. 
W temacie transportu zbiorowego na terenie gminy były prowadzone rozmowy 
z innymi przewoźnikami. 
Wójt zapewnił, że nie upiera się, aby autobus linii nr 65 jeździł ulicami: Ogrodową 
i Fabryczną i skoro ten okres 2 miesięcy wykaże więcej przeciwników to temat 
będziemy rozważać.

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz – proponował, aby poinformować mieszkańców Brzezin 
  o likwidacji kursu autobusów na linii nr 54 z dniem 1 kwietnia 2008 r.
  Czy Gmina idzie w kierunku związku z Cz. P. K. i Miastem Częstochowa?

- Wójt Gminy – Gmina zanegowała wiele spraw wobec Cz. P. K., ale jesteśmy 
  sąsiadami i tego zmienić się nie da. Uważa, że porozumienie z Miastem odnośnie 
  komunikacji jest dobre, ale może ktoś ma lepsze rozwiązanie i porozumienia 
  możemy się wycofać.

- Elżbieta Rakowska – podziwia zdolności Wójta i manipulowanie, nie jesteśmy 
  przeciwni, aby autobus linii nr 65 jeździł ul. Ogrodową i Fabryczną, ale są przeciw 
  niebezpieczeństwu ludzi tam mieszkających, bo droga jest wąska, bez poboczy.

- Wójt Gminy – przecież radny M. Dobosz już na początku sesji mówił, że ludzie 
  z ul. Ogrodowej będą przychodzić z interwencją do Wójta.

- Józef Drewniak – skoro autobus linii nr 54 od 1 kwietnia br. nie będzie kursował, 
  to będzie to krzywdą dla mieszkańców Brzezin szczególnie dla ludzi starszych. 
  W Brzezinach nie ma szkoły, przedszkola, jedynie mieli autobus, co w zamian?

- Wójt Gminy – nie zgadza się z wypowiedzią, bo autobus linii nr 54 miał małe 
  napełnienie – ulice: Staszica, Muzealna to prawie zero napełnienia autobusu. 
  Poza tym 200 m dalej jest autobus, gdzie ludzie płacą już wg. strefy miejskiej. 
  Wójt niczego nie zabiera, można uchwalić dalszy kurs autobusu nr 54, ale trzeba 
  zastanowić się nad kosztami.

- Mirosław Dobosz – Wójt to dobry mistrz manipulacji, radni nie są przeciw kursowi 
  autobusu na linii nr 65 przez ul. Ogrodową, lecz ta droga nie spełnia wymogów.

- Iwona Choła – nie zgadza się z wypowiedziami, że ta droga będzie w łąkach, 
  nikt mieszkańców Słowika nie pytał jaki będzie dojazd, gdyby nie było zamkniętego 
  lewoskrętu z trasy DK-1 we Wrzosowej to byłaby inna sytuacja z dojazdem.
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- Stanisław Ziębacz - zapytał:
• czy w najbliższym czasie przewidywane jest spotkanie związku gmin: Poczesna 
     z Miastem Częstochowa?

• czy w zamian kursu autobusu linii nr 54 były próby zamiany na inny autobus, 
     aby zapewnić dojazd mieszkańcom Brzezin do Urzędu. Proponował, aby zamiast 
     likwidacji linii nr 54 wprowadzić np. we wtorek i czwartek o wyznaczonej godzinie 
     inny autobus dowożący ludzi do gminy.

- Wójt Gminy – nic nie stoi na przeszkodzie, aby dowozić ludzi innym środkiem 
  lokomocji. Ale czy opłaca się dowozić kilka osób regularnym autobusem.  

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

Ad. 20
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania 
dofinansowania do poniesionych kosztów przedsięwzięć z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiana terminu udzielania dofinansowania do poniesionych 
kosztów przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podyktowana jest 
tym, że zamierzamy nadal zachęcać mieszkańców do podłączania się do sieci 
kanalizacyjno-ściekowej i tym samym zmniejszyć zanieczyszczenie gleby poprzez 
zaniechanie nielegalnych zrzutów ścieków.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów 
przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

         Salę obrad opuściła radna: - Elżbieta Rakowska (na 3 minuty)

Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 14 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,

                                          „przeciw”                                           0 radnych

                                          „wstrzymało się”                               0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 138/XV/08.

26



Ad. 21
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Poczesnej zapoznał 
ze stanowiskiem w sprawie skargi Sławomira Minkiny na działalność Wójta Gminy.

Głos zabierali:         
- Mirosław Dobosz – „Funkcji komendanta gminnego Związku OSP RP nie należy 
  mylić z funkcją komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, o której mowa 
  w art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 3a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który jest 
  zatrudniony przez gminę i za jego pośrednictwem wójt, burmistrz lub prezydent 
  miasta koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na 
  obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. W myśl ustawy 
  z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 106 z 1998 r. poz. 668, 
  art. 75) komendant gminny ochrony przeciwpożarowej jest pracownikiem 
  samorządowym. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 3a ustawy o ochronie 
  przeciwpożarowej gmina może zatrudnić komendanta gminnego ochrony 
  przeciwpożarowej. Czynność ta nie wymaga niczyjej rekomendacji, ani jednostek 
  Związku OSP RP ani jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Jednak kandydat 
  na komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej musi spełniać warunki 
  kwalifikacyjne przewidziane do tego stanowiska, posiadać wykształcenie wyższe 
  i 4-letni staż pracy (Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.01.1999 r. zmieniające 
  rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych Dz. U. 
  Nr 5 z 1999 r. poz. 33). Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów 
  z 26.07.2000 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 707) podtrzymuje w/w wymagania”.

- Adam Morzyk – to nie jest pierwsza skarga p. Sławomira Minkiny na Wójta, takie 
  zachowanie nie jest godne strażaka, pisze skargi pod namową innych osób aby 
  robić zamieszanie. Na sztandarze jest napis: Bóg, Honor, Ojczyzna i tego honoru 
  brak p. Sławomirowi Minkinie. Odczytał przepis dotyczący zatrudnienia obecnego 
  Komendanta i stwierdził, że w Urzędzie Gminy w Poczesnej nie ma stanowiska 
  Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej, a Pan Kołodziej ma w formie umowy 
  zlecenie zryczałtowane koszty, ponoszone w związku z wykonywaniem funkcji 
  Komendanta Gminnego ZOSP. 

- Mirosław Dobosz – odpowiedział, że protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego 
  otrzymał pocztą.

- Stanisław Pietras – wyjaśnił, że nie miał prawa domagać się protokołu z zebrania 
  straży na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

- Mirosław Krajs – wyjaśnił sprawę odnośnie odwołania p. Sławomira Minkiny 
  z funkcji komendanta Gminnego Straży – przegrał sromotnie.

- Dariusz Szyja – wyjaśnił, że z uwagi na podejrzenia był zwołany zjazd straży.

- Bogdan Krakowian – przez 30 lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Gminnego, 
  nawiązał do wypowiedzi radnego A. Morzyka i stwierdził, że nawet nie nauczył się 
  czytać, a twierdzi, że przygotował się do wypowiedzi.
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- Stanisław Ziębacz – skargi być nie powinno, jedynie można było sprawę 
  rozważać, ale w gronie kilku osób, wg. prawa Wójt naruszył prawo zatrudniając 
  Komendanta. Uważa, że Wójt nie powinien być Zastępcą Komendanta, jak również 
  radny A. Morzyk nie powinien być w zarządzie straży, bo to jest konflikt interesów. 
  Powinien być powołany Komendant Ochrony Przeciwpożarowej i być wybrany 
  w drodze konkursu, posiadać wykształcenie wyższe. Pan M. Kołodziej jest 
  Komendantem Ochrony Przeciwpożarowej, Komendantem Gminnym OSP 
  i konserwatorem sprzętu, winien przygotować budżet finansowy OSP, a wg. tego 
  zapisu M. Kołodziej winien siebie kontrolować. Stwierdził, że nie ma nic do osoby 
  M. Kołodzieja, ale winien być przeprowadzony konkurs. Stanowisko w sprawie 
  skargi S. Kołodzieja jest głupie, ale trzeba głosować.

- Iwona Choła – nawiązała do wypowiedzi radnego S. Ziębacza i stwierdziła, 
  że dorabia sobie demagogię do sytuacji. To radny S. Ziębacz zabiegał o poparcie 
  straży odnośnie swojej kandydatury na wójta, a teraz mówi co innego.

- Wójt Gminy – w strukturze organizacyjnej Urzędu nie było stanowiska Komendanta 
  Gminnego OSP lecz był zatrudniany na umowę-zlecenie. Przytoczył zapis 
  z protokołu nr 38 z 2000 r. z posiedzenia Zarządu Gminnego: w pkt. 7 – 
  zatrudnienie Komendanta Gminnego OSP: z uwagi na śmierć dh Henryka Turka 
  Wójt zaproponował jako osobę kompetentną Mariana Kołodzieja. Czyli w roku 2000 
  M. Kołodziej miał kompetencje, a obecnie ich nie ma? Jeżeli będziemy tworzyć 
  takie stanowisko, to Wójt uzgodni temat z Radą i trzeba zabezpieczyć środki. 
  Dh M. Kołodziej sprawdza się na stanowisku.

- Bogdan Krakowian – stwierdził, że w roku 2000 obowiązywały inne przepisy, 
  co do zatrudnienia komendanta straży, a obecnie się zmieniły.

- Adam Morzyk – odczytał treść przepisu w tej sprawie z roku 2000 i stwierdził, 
  że nadal obowiązuje.

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

          Salę obrad opuścili radni: - Elżbieta Rakowska (na 10 minut)
                                                   - Andrzej Szumera         - „ -

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 139/XV/08.
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Ad. 22
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do omawiania projektu uchwały w sprawie 
zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. 
Następnie odczytała wnioski:
• Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” o uwzględnienie w składzie Komisji Zdrowia 
     i Ochrony Środowiska członków Klubu: Elżbietę Rakowską, Andrzeja Szumerę, 
     Bogdana Krakowiana, którzy wyrazili zgodę na pracę w w/w komisji.

• Klubu Radnych „Współpraca i Rozwój” o uwzględnienie w składzie Komisji 
Zdrowia i Ochrony Środowiska członków Klubu: Lidię Kaźmierczak i Stanisława 
Minkinę, którzy wyrazili zgodę na pracę w w/w komisji.

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz – jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 
  wnioskował o skreślenie z proponowanego składu zgłoszonych radnych: 
  Lidię Kaźmierczak (przewodnicząca Rady Gminy) i Stanisława Minkinę 
  (Wiceprzewodniczący Rady Gminy).

Wniosek poddano pod głosowanie:
„za” nie ujęciem w projekcie w/w uchwały radnych: L. Kaźmierczak i S. Minkiny
                                                   głosowało 7 radnych
„przeciw”                                                     8 radnych
„wstrzymało się”                                         0 radnych

                Wniosek nie przeszedł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska.

Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 15 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,

                                          „przeciw”                                            0 radnych

                                          „wstrzymał się”                                  1 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 140/XV/08.

                                                                                
Ad. 23
Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do omawiania projektu uchwały w sprawie 
zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
Następnie odczytała wnioski:
• Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” o przyjęcie rezygnacji członków Klubu z prac 
      w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji: Elżbieta Rakowska, 
      Mirosław Dobosz, Zdzisław Pyziak, Andrzej Szumera, którzy wyrazili swoją 
      rezygnację.
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• Klubu Radnych „Współpraca i Rozwój” o uwzględnienie w składzie Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji członków Klubu: Stanisław Pietras, 

      Adam Morzyk, Lidia Kaźmierczak, Teresa Parkitna, którzy wyrazili zgodę 
      na pracę w komisji.

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz – to co się stało odnośnie zmiany składów osobowych 
  to zamach na demokrację.

- Iwona Choła – nawiązała do sytuacji na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, 
  Kultury, Sportu i Rekreacji tj. wnioskowania o jej odwołanie ze stanowiska 
  przewodniczącej w/w komisji. Wyjaśniła, że wniosek o odwołanie był  spowodowany 
  jej wypowiedzią na poprzedniej sesji rady gminy w sprawie poparcia odnośnie 
  połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum we Wrzosowej. 
  Uważa, że ma prawo wypowiadać własne, uzasadnione poglądy.

- Waldemar Kucia – powiedział, że na Komisji oświaty był zgłoszony tylko wniosek 
  o odwołanie przewodniczącej Komisji.

- Mirosław Dobosz – na posiedzeniu Komisji Oświaty, zgłosił wniosek o odwołanie 
  radnej I. Choły z przewodniczącej w/w komisji bez uzasadnienia. Radna I. Choła 
  zlekceważyła mieszkańców Wrzosowej popierając połączenie szkoły podstawowej 
  i gimnazjum we Wrzosowej w Zespół Szkół we Wrzosowej. Ponadto na komisji 
  nie poddała w/w wniosku pod głosowanie, a Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady 
  Gminy ingerowali w pracę Komisji Oświaty, dlatego protokół nie podpisano 
  i posiedzenie komisji jest nie zakończone.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 15 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,

                                          „przeciw”                                            0 radnych

                                          „wstrzymał się”                                  1 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 141/XV/08.

Ad. 24
Wnioski i zapytania radnych:

- Bogdan Krakowian – zaproponował, aby wnioski złożyć na piśmie do końca         
                                       miesiąca marca br.

- Stanisław Pietras – poparł wniosek radnego B. Krakowiana.

             Salę obrad opuściła radna: - Teresa Parkitna (do końca obrad sesji)
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Wnioski poddano pod głosowanie:
 
„za” złożeniem wniosków na piśmie do końca m-ca marca br. głosowało 14 radnych,

„przeciw”                                                                                                       0 radnych 

„wstrzymało się”                                                                                            0 radnych.

Następnie zgłoszone zostały wnioski jako pilne i wcześniej przygotowane na piśmie:

- Andrzej Szumera:
1. Zgłosił prośbę mieszkańca ul. Cichej p. Sitka o interwencję, gdyż Zakład Energe-

tyczny wkopuje słup na jego posesji.

2. Nadal oczekuje odpowiedzi na wcześniej zgłoszone wnioski.

- Tadeusz Bajdor - mieszkańcy Huty Starej proszą o:
1. przesunięcie studzienek kanalizacyjnych i rynienki ułożonej wzdłuż chodnika przy 

ul. Lipowej,

2. usunięcie drzew pochylonych na jezdnię wzdłuż ul. Lipowej.

- Mirosław Dobosz:
1. Ponownie wnoszę o zamontowanie szyby we wiacie przystankowej przy trasie 

DK-1 za kładką w kierunku Częstochowy z uwagi na to, że szyba we wiacie nie 
została zamontowana. W przedmiotowej sprawie był składany wniosek w dniu 

     14 lutego 2008 r.

2. Wnoszę o zamontowanie wiaty przystankowej przy ul. Leśnej za kładką dla pie-
szych w kierunku Słowika – jest przystanek, a brak jest wiaty przystankowej.

3. Wnoszę ponownie o przegląd znaków drogowych w sołectwie Wrzosowa – 
stwierdzam, że taki przegląd nie został wykonany.

4. Wnoszę o przegląd oświetlenia ulicznego w sołectwie4 Wrzosowa, które to oświe-
tlenie było wykonane w ramach modernizacji oświetlenia na terenie gminy – lam-
py nie świecą w tą stronę co powinny, albo w ogóle nie świecą.

5. Jako radni sołectwa Wrzosowa wnosimy o zdjęcie kwoty 180 tys. zł z inwestycji 
dotyczącej przebudowy ul. Fabrycznej we Wrzosowej, a wymienioną kwotę prze-
nieść na inwestycję dotyczącą przebudowy ul. Ogrodowej z uwagi tej, 

     że wymienioną ulicą ma kursować autobus MPK.

- Bożena Grad:
1. Czy w roku 2008 w planie modernizacji oświetlenia będzie uwzględniona 
     ul. Górska w Nieradzie i ul. Leszczynowa (za szkołą) oraz ul. Leszczynowa 
     połączenie między Nieradą, a Mazurami?

2. Proszę o informację w gazecie „Spoiwo” o komunikacji miejskiej na terenie Gminy 
Poczesna.
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- Iwona Choła, Adam Morzyk:
1. Przeprowadzić przegląd znaków drogowych w sołectwach Słowik i Korwinów. 

Ewentualne uchybienia i niezgodności (odległość od skrzyżowania, wysokość 
znaku itp.) poprawić.

2. Wyrównać i wysypać ul. Szeroką biegnąca na styku granic Gminy Poczesna 
     i Miasta Częstochowy. Wspomniana ulica stanowi alternatywny dojazd 
     do Częstochowy mieszkańców gminy.

3. Przeprowadzić przegląd dróg gminnych po zimie sołectw Słowik i Korwinów ze 
szczególnym uwzględnieniem zjazdu z drogi powiatowej na ul. Zaniwie, ewentual-
ne uchybienia poprawić.

4. Ponawiamy wniosek o wyrównanie ulic: Stacyjnej, Jaworowej i Zielonej.

5. Uzupełnić tablice z nazwami ulic w Korwinowie szczególnie boczną odnogę 
     ul. Jesiennej przy posesjach o numerach 12, 13, 14, 15.

6. Poprawić zadaszenie na przystanku autobusowym przy ul. Okólnej w kierunku 
Poczesnej (przystanek na styku sołectw Korwinów, Nowa Wieś).

7. Kiedy spodziewana jest realizacja II etapu modernizacji oświetlenia ulicznego?

8. Zakupić stroje sportowe dla młodzieży ze Słowika z funduszu GKRPA. Nadmie-
niam, że młodzież prowadzi rozgrywki w piłkę nożną, z drużynami spoza Gminy 
Poczesna – reprezentują gminę na zewnątrz.

9. Zobowiązać właścicieli posesji niezamieszkałych do utrzymywania porządku, 
przerastające trawy stanowią zagrożenie dla sąsiadów.

- Bogdan Krakowian:
1. Zachodzi pilna potrzeba uzupełnienia ubytków frezem na ul. Górnej.

2. Konieczność uzupełnienia asfalto-betonem dwóch przejść pod nawierzchnią klin-
kierową na ul. Bankowej.

3. Wykonanie modernizacji rowów na ul. Szkolnej.

4. Wykonanie modernizacji rowów na ul. Prostej i Krótkiej.

5. Dokończenie budowy chodnika na ul. Szkolnej (od ul. Wiśniowej do 
     1-go Maja).

6. Budowa wodociągu na ul. Granicznej.

7. Przypominam również o zadaniu zasadniczym i podstawowym tj. budowie szkoły i 
sali gimnastycznej.
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Ad. 25
Wójt Gminy udzieli odpowiedzi na piśmie na zgłoszone wnioski i zapytania radnych.

Ad. 26
Wolne wnioski i zapytania:
- Mirosława Markiewicz:
1. Mieszkańcy Słowika domagają się, aby w gazecie „Spoiwo” zamieszczane były 

konkretne informacje dotyczące sołectw, co i w jakim czasie będzie wykonywane. 
Opisywane są różne sprawy, które nie interesują mieszkańców.

2. Proszę o umieszczenie informacji dotyczącej:
• autobusu linii 65
• zbierania plastików
• wykonania zadaszenia na przystanku przy ul. Leśnej w kierunku Zaniwia, Sło-

wika, zgłaszane po raz kolejny,
• kiedy będzie przeprowadzony remont ul. Jaworowej?
• kiedy będą wycinane drzewa na boisku szkolnym ?
• kiedy rozpoczną się prace na boisku szkolnym?
• czy będzie wykonywane ogrodzenie boiska szkolnego?
• kiedy rozpocznie się remont ul. Fabrycznej? Ulica ta znajduje się w bardzo 

złym stanie, dziury, wyboje, brak pobocza, nie ma możliwości wymijania się 
dwóch samochodów.

3. W ostatniej gazecie „Spoiwo” umieszczona jest UWAGA dot. sołtysów, 
     że sprawy poruszane przez sołtysów na sesji w miesiącu lutym br. będą 
     opublikowane w następnym numerze „Spoiwa”. Uważamy, że to mija się 
     z celem, bo jeżeli przedstawiane są sprawy dotyczące sesji z lutego, 
     interpelacje i odpowiedzi Wójta, sprawozdania rady i komisji oraz interpelacje 
     zgłaszane przez radnych to również powinny być wpisane sprawy zgłaszane 
     przez sołtysów w tym samym numerze „Spoiwa”.

- Józef Drewniak:
1. W związku z częstymi wypadkami drogowymi na skrzyżowaniu ul. Gminnej
    i Szczytowej z ul. Staszica proszę o zmiany znaków drogowych z: 
    „ustąp pierwszeństwa” na znak „STOP” i naprawę ubytków w jezdni na tym     
    skrzyżowaniu (droga gminna).

2. Naprawić drogi wysypane szlaką: ul. Jodłowa, Srebrna, Błękitna, Tęczowa.

3. Kiedy będą zrealizowane obietnice złożone przez Wójta mieszkańcom 
    Brzezin Kolonii na spotkaniu w dniu 4 marca 2008 r. Notatka zgłoszonych 
    wniosków do realizacji.

4. Kiedy będą przeprowadzone badania lekarskie mieszkańców miejscowości 
    przyległych do wysypiska w Sobuczynie?

5. Panie Wójcie autobus komunikacji miejskiej nr 54 zlikwidowany będzie 
    od 1 kwietnia 2008 r., co w zamian? Dla mieszkańców Brzezin Kolonii był to 
    jedyny autobus, którym można było dojechać do Urzędu Gminy w Poczesnej. 
    Podejmując taką decyzję krzywdzi Pan osoby starsze oraz osoby 
    nie posiadające własnego pojazdu.
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    Panie Wójcie w naszym sołectwie nie ma: szkoły, przedszkola, świetlicy, Straży   
    Pożarnej, nic na co by Pan musiał wydać z budżetu na utrzymanie i remont.   
    Jedynym wydatkiem to była dopłata do autobusu linii nr 54 i to nam zabrano. 
    Czy nam się nic nie należy?

- Danuta Markowska:
1. Co z naprawą wiat przystankowych przy ul. Częstochowskiej i koło marketu 
    „Auchan” w Nowej Wsi (wniosek zgłoszony w ubiegłym roku)?

2. Przy ul. Działkowej w pobliżu trasy DK-1 jest dosyć duża wyrwa w jezdni, 
    grozi uszkodzeniem pojazdu oraz niebezpieczeństwem dla pieszych.

3. Mieszkańcy bloków przy ul. Kopalnianej skarżą się, że nie mają należytego 
    i bezpiecznego zejścia na jezdnię, aby dojść do marketów (sami zrobili sobie    
    prowizoryczne zejście).

4. Pogłębić rowy przy ul. Częstochowskiej, mostki pozapychane piaskiem, 
     który obsuwa się ze skarpy (najgorszy odcinek to posesja nr 70, 72, 74).

5. Czyszczenie rowu melioracyjnego – posesja p. Wasilewskiej i Markowskiej 
     (nr 61 i 72).

6. Sprawa odwodnienia posesji p. Jakubczak (wniosek zgłoszono w ubiegłym roku).

7. Czyszczenie rowu biegnącego od ul. Kopalnianej do rzeki Warty.

- Jadwiga Strąk:
1. Ponowiła wniosek o wyrównanie drogi na ul. Żwirowej (uzupełnienie dziur) wyko-

nano tylko od strony ul. Kwiatowej (czyli połowa ulicy).

2. Mieszkańcy ul. Prostej i ul. Krótkiej proszą o oczyszczenie rowów, gdyż 
     nie ma drożności (połowa rowu zapełniona jest wodą i piaskiem) po wcześniej 
     wykonanych robotach kanalizacji ściekowej.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała:
• z treścią pism jakie wpłynęły do Rady Gminy,
• przekazała radnym pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
     o terminie i sposobie wypełnienia oświadczeń majątkowych, wg. stanu na dzień 
     31 grudnia 2007 roku.

Ad. 27

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

Protokół sporządziła:

   Jadwiga Sidyk
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