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

P r o t o k ó ł   Nr XVI/2008

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

w dniu  24 kwietnia 2008 roku.

              Poczesna, dnia  2008-04-24

          



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

w dniu 24 kwietnia 2008 roku.

Podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr 142/XVI/08 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za 2007 rok.

2. Uchwała Nr 143/XVI/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.

3. Uchwała Nr 144/XVI/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

4. Uchwała Nr 145/XVI/08 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy.

5. Uchwała Nr 146/XVI/08 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania  
     ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
     zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach 
     mieszkalnych stanowiących odrębną własność położonych na terenie 
     Gminy Poczesna, przy wykorzystaniu Programu Niskiej Emisji dla 
     Gminy Poczesna przyjętego uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 116/XIII/07 
     z dnia 27 grudnia 2007 r.

6. Uchwała Nr 147/XVI/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju 
miejscowości Bargły.

7. Uchwała Nr 148/XVI/08 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr 92/XII/07 
     z dnia 22 listopada 2007 r.

8. Uchwała Nr 149/XVI/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
     Gminie Częstochowa.
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Protokół  Nr XVI/2008
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 24 kwietnia 2008 roku

w godzinach od 900 do 1700.

Radnych obecnych w/g listy obecności   15
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych               0  
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych          0
 
            Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy w Poczesnej :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XV 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 z wykonania inwestycji.
7. Informacja o działalności gminy w zakresie sportu i kultury fizycznej.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
9. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania bu-

dżetu za 2007 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Po-

czesnej z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy 
na 2008 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania  ze środków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu 
modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych 
stanowiących odrębną własność położonych na terenie Gminy Poczesna, 

     przy wykorzystaniu Programu Niskiej Emisji dla Gminy Poczesna przyjętego 
     uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 116/XIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju miejscowo-

ści Bargły.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr 92/XII/07 
      z dnia 22 listopada 2007 r. 
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Częstochowa. 
18. Informacja w sprawie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy 

Poczesna.
19.Wnioski i zapytania radnych.
20.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
21.Wolne wnioski i informacje.
22.Zakończenie obrad.
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Ad.1
Otwarcia XVI 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, zaproszonych 
gości, przybyłych mieszkańców, uczniów Gimnazjum w Poczesnej oraz 
przedstawicieli mediów - 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:
- Wójt Gminy – wprowadzić po pkt. 10 dwa projekty uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały Nr 121/XIV/08 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 lutego 
2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 rok - 

2. zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
     Proponowana zmiana dotyczy korekt wynikających z opracowanego studium 
     wykonalności i harmonogramu rzeczowo-finansowego do Regionalnego 
     Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Termin składania wniosków 
     upływa 2 maja br.

- Stanisław Ziębacz:
1. przypomniał, że na Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 
     radny B. Krakowian zgłosił wniosek (został przegłosowany), aby pkt. 6 i 7   
     przesunąć jako punkty dalsze.
2. zgłosił wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad sesji uchwałę 

zobowiązującą Wójta do ustawienia w trybie natychmiastowym znaku 
drogowego ograniczającego tonaż przy ul. Konwaliowej w Brzezinach 
Nowych – dojazd do składowiska odpadów komunalnych. Obecna sytuacja 
powoduje, że dom mieszkalny p. Bednarka rozpada się i należy mu 
udostępnić lokal zastępczy.

- Stanisław Pietras – zapytał, co nam da przesunięcie pkt. 6 i 7 jako punkty dalsze?

- Bogdan Krakowian – jest to sesja absolutoryjna i ten punkt winien być 
  rozpatrywany jako pierwszy. 

- Adam Morzyk – Klub Radnych „Współpraca i Rozwój” proponuje, aby nie 
  przyjmować wniosku zaproponowanego przez radnego B. Krakowiana.

- Stanisław Ziębacz:
• przypomniał, że na Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska radni przegłosowali 

wniosek radnego B. Krakowiana o przesunięcie pkt 6 i 7 jako dalsze, a obecnie 
na sesji zmieniają zdanie – w takiej sytuacji wycofał wniosek, 
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• podtrzymuje wniosek o zobowiązanie Wójta do natychmiastowego ustawienia 
znaku drogowego o ograniczenie tonażu na ul. Konwaliowej.

- Bogdan Krakowian – wycofał swój wniosek.

- Wójt Gminy – znaków drogowych nie da się ustawić z dnia na dzień, 
  nadal obowiązuje uchwała o ograniczeniu tonażu na w/w drodze, została zlecona 
  ekspertyza stanu dróg dojazdowych do wysypiska śmieci i będzie gotowa 
  na dzień 15 maja br. Skoro budynek, w którym mieszka p. Bednarek zagraża 
  bezpieczeństwu będzie czynił działania, aby przydzielić lokal zastępczy 
  - zaprosił p. Bednarka na rozmowę po posiedzeniu sesji. 

- 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 – przypomniał, że projekty uchwał dotyczące spraw finansowych 
  winni otrzymywać na 14 dni przed sesją, ponadto na posiedzeniu Komisji Budżetu 
  na 3 dni przed sesją Wójt nie wspomniał o w/w projektach uchwał finansowych, 
  a obecnie występuje o ich wprowadzenie do porządku obrad. Dlatego postawił 
  wniosek formalny o nie przyjęcie3 wniosku Wójta odnośnie wprowadzenia uchwał 
  finansowych.

- Zastępca Wójta – wyjaśnił o konsekwencjach takiego działania, bo jeszcze wczoraj 
  trwały konsultacje w urzędzie marszałkowskim o pozyskanie środków finansowych 
  dla gminy.

- Andrzej Szumera – konsekwencje poniesie Zastępca Wójta i Wójt, a nie Rada, 
  może ten wniosek zdopinguje, bo wszystko jest robione w ostatniej chwili.

- Stanisław Minkina – nie powinno być przypadków, że przed sesją wprowadza się 
  projekty uchwał, ale są to bardzo ważne sprawy i zaproponował, aby wprowadzić 
  do porządku obrad punkty zgłoszone przez Wójta Gminy, a w przerwie 
  obrad zwołać posiedzenie w tej sprawie Komisja Budżetu i Rozwoju 
  Gospodarczego celem zaopiniowania tych uchwał.

- Andrzej Szumera – stwierdził, że jest to wyjście na przeciw i wycofał swój wniosek.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie:

1) „za” wprowadzeniem projektów uchwał 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.
• zmian w budżecie gminy na 2008 rok

                                        - głosowało 15 radnych
    „przeciw”                                          0 radnych
    „wstrzymało się”                               0 radnych
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2) „za”  wprowadzeniem punktu w sprawie zobowiązania Wójta do ustawienia 
                                     w trybie natychmiastowym znaku drogowego ograniczającego 
                                     tonaż przy ul. Konwaliowej w Brzezinach Nowych – dojazd do 
                                     składowiska odpadów komunalnych.
                                               - głosowało 6 radnych
    „przeciw”                                                4 radnych
    „wstrzymało się”                                     4 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 XVI Sesji Rady Gminy 
– głosowało 15 radnych:  „za”                                        11 radnych,

                                         „przeciw”                                  0 radnych,

                                         „wstrzymało się” od głosu        4 radnych.

Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji  
tj. XV z dnia 27 marca 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady gminy oraz 
przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym radnym.
Poinformowała, że przed sesją do protokołu uwagi wniosło dwóch radnych i zostały 
uwzględnione.

Radni uwag nie zgłaszali.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Głosowało 15 radnych: 
     „za” przyjęciem protokołu z XV sesji rady gminy głosowało 15 radnych

„przeciw”                                                                                0 radnych
     „wstrzymało się”                                                                     0 radnych

Protokół z XV 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:
- Bogdan Krakowian:
1) Dlaczego nie został poproszony na spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 

związanego z funkcjonowaniem dyskoteki w Poczesnej.
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2) Miesiąc temu zwracał się do Przewodniczącej Rady Gminy o zamieszczenie jego 
artykułu w gazecie „Spoiwo”, otrzymał odpowiedź że złożył pismo zbyt późno i 
dlatego będzie zamieszczony w wydaniu kwietniowym br. Obecnie redakcja 
ustaliła zasady, co do zamieszczania artykułów. Ponadto kolegium redakcyjne 
działa nielegalnie, bo nikt ich nie powołał. Złożył skargę do protokołu: 

„Składam niniejszym skargę na Kolegium Redakcyjne naszej gazety „Spoiwo” 
za podejmowane działania niezgodne z prawem. Dotyczy to przede wszystkim: 
• po pierwsze bezpodstawnej odmowy zamieszczenia w tej gazecie mojego 

artykułu, który był tylko i wyłącznie wyjaśnieniem niesłusznych i kłamliwych 
oskarżeń zamieszczonych w „Spoiwie” w styczniu br. przez Wójta Gminy 
Krzysztofa Ujmę. Mam takie prawo i zasadę tą stosuje cała polska prasa (za 
wyjątkiem Gminy Poczesna).

• po drugie podjęcia niezgodnie z prawem przez wyżej wymienione kolegium 
uchwały ustalającej zasady pisania artykułów do „Spoiwa”. Te ustalone zasady to 
nic innego jak eliminowanie niewygodnych artykułów przez „głównego cenzora”.

• po trzecie nasuwa się pytanie kto upoważnił wspomniane kolegium do takiego 
działania? Skoro ono samo istnieje i działa bezprawnie, nikt go bowiem nie 
powołał, nie zatwierdził, nikt mu nie dał uprawnień do żadnego działania.

W związku z powyższym uważam, ze skarga moja jest w pełni zasadna”.

- Stanisław Ziębacz – przypomniał, że był wniosek Komisji Zdrowia i Ochrony 
  Środowiska, aby na spotkanie w sprawie bezpieczeństwa zaprosić fachowców 
  od np. narkotyków, a nie na spotkanie zapraszać strażaków.

- Odp. Wójt Gminy:
• na spotkanie zostały zaproszone osoby zainteresowane, było to dopiero pierwsze 

spotkanie (został spisany protokół), będą kolejne, na które już zapraszał.

• skład kolegium redakcyjnego gazety „Spoiwo” w obecnej kadencji rady nie został 
zmieniony, bo np. w miejsce byłego dyrektora Gminnego Centrum weszła obecna 
Dyrektor, w miejsce byłej przewodniczącej Komisji Oświaty, weszła obecna 
przewodnicząca.

- Mirosław Dobosz:
1) Dlaczego nie zostało przesłane jego pismo do RIO jakie dołączył do wniosku 

Komisji Rewizyjnego odnośnie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 
rok?

2) Dlaczego jego pismo jakie złożył do protokołu XIV sesji nie zostało opublikowane 
w gazecie „Spoiwo”?

3) Dlaczego nie został poinformowany Sławomir Minkina o rozpatrywaniu jego 
skargi na XV sesji Rady Gminy?

- Odp. Przewodnicząca Rady Gminy:
• pismo nie zostało przesłane do RIO razem z wnioskiem Komisji Rewizyjnej gdyż 

było opatrzone przy adresacie informacją Rada Gminy w Poczesnej,

• pismo dołączone do protokołu XIV Sesji Rady Gminy nie dotyczyło interpelacji, 
które zamieszczane są w gazecie „Spoiwo”, a dotyczyło odrębnego punktu i tam 
zostało zapisane w całości,
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• sprawdzimy i wyjaśnimy sprawę poinformowania Sławomira Minkiny o 
rozpatrywaniu jego skargi na Sesji Rady Gminy.

• radny Bogdan Krakowian zostanie zaproszony na następne posiedzenie kolegium 
redakcyjnego gazety „Spoiwo”.

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:
- Mirosław Dobosz:
1) Dlaczego Klub Radnych „Wspólna Rzecz” nie otrzymał odpowiedzi na 10 pytań 

jakie skierował do Wójta?

2) Proponował dwu osobowy skład kolegium redakcyjnego gazety „Spoiwo”.

3) Dlaczego Wójt otwiera korespondencję przesłaną na adres Klubu Radnych 
„Wspólna Rzecz”?

- Odp. Wójt Gminy:
• Klub Radnych „Wspólna Rzecz” otrzymał odpowiedź na w/w pismo.

- Elżbieta Rakowska  - przewodnicząca Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” – 
  poinformowała, że odpowiedzi Wójta nie otrzymała ani na adres domowy, 
  ani nie było w teczce biura rady gminy.

- Stanisław Minkina – zaproponował, aby pisma do Klubów Radnych wysyłać 
  za potwierdzeniem odbioru.

• kolegium redakcyjne gazety „Spoiwo” działa na zasadach jak w poprzedniej 
kadencji.

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

Ad. 6
Wójt Gminy – informacja z wykonania inwestycji. 
Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabierali:
- Teresa Parkitna – nawiązała do pkt. 5 „Doprojektowanie odcinków sieci 
  kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy” – nie ma ujętej 
  miejscowości Mazury, o czym była mowa wcześniej.
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- Bogdan Krakowian:
1) nie jest przeciwny pkt. 17 „Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do 

standardów medycznych i sanitarnych”, ale czy istnieje takie zapotrzebowanie 
społeczne, czy naszą gminę stać, jak nie otrzymamy środków zewnętrznych to co 
wtedy, włożymy własne środki, a gabinety będą stać puste?

2) w Szkole Podstawowej w Poczesnej zamknięto pięć sal lekcyjnych z uwagi na zły 
stan techniczny,

3) trudno wymagać, że jest tak zły stan pomieszczeń archiwum Urzędu, gdyż 
budynek Urzędu ma 100 lat i w/w pomieszczenia były użytkowane do różnych 
celów.

- Odp. Wójt Gminy:
• w gminie jest publiczna służba zdrowia, a rok 2009 wpisano realizację programu 

dostosowania ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych 
     i sanitarnych, gdyż tego wymaga Ministerstwo Zdrowia,

• archiwum Urzędu trzeba wyremontować.

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

Ad. 7
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
Pani Anita Imiołek złożyła informację o działalności gminy w zakresie sportu i kultury 
fizycznej.
Następnie informację składali:
• Stanisław Markowski – w imieniu nieobecnego Prezesa Klubu „Złota Dama”
• Krzysztof Ujma – Prezes Klubu Sportowego „Olimpia” w Hucie Starej B
     Materiał w załączeniu do protokołu.
Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz – dlaczego w świetlicy w Brzezinach Nowych, która ma statut 
  nie ma zajęć warcab, o które się upominają, jest zdolna młodzież, a w nowo 
  powstałych świetlicach odbywają się zajęcia warcab mimo, że nie są świetlicami 
  środowiskowymi?

- Stanisław Minkina – wyjaśnił, że świetlica w Bargłach nie jest nowo powołaną 
  świetlicą lecz była tylko zawieszona jej działalność z uwagi na walący się sufit. 
  Ponadto jest to świetlica środowiskowa, jest wpisana do statutu Gminnego 
  Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

- Odp. Dyrektor Gminnego Centrum – sprawa warcab wymaga organizacji, 
  są prowadzone innego rodzaju zajęcia.

- Odp. Wójt Gminy – zdrowa rywalizacja wyłania młode talenty w szkołach, które 
  trzeba szlifować.

Informacja złożona przez Dyrektora Gminnego Centrum została przyjęta przez 
Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych.
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Ad. 8
Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z budżetu za 2007 rok. 
Pan Wójt odniósł się do następujących pozycji z budżetu gminy za 2007 rok, które 
wskazują na znaczny wzrost dochodu. I tak : 
• dochody własne:  

- udział w podatku od osób fizycznych wykonanie 108,1%
- udział w podatku od osób prawnych wykonanie 295,5%
- podatek rolny 94,1%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, fizycznych 103,2%
- podatek leśny 112,3%
- na szczególną uwagę zasługuje pozycja dotycząca podatków od środków 
  transportowych, gdzie wykonanie wynosi 192,3% 
- podatek od czynności cywilno-prawnych 255,3%
- pozostałe dochody 112,7%. 

Subwencje wykonalność 100%, dotacje celowe 94,1%.
Do zadań inwestycyjnych należą:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Poczesnej, Kolonii Poczesna i we Wrzosowej. 
  Zadanie to zakończono i rozliczono.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Starej A i w Poczesnej. 
  Również zakończono i rozliczono.
- Rozbudowa kanalizacji ścieków w Kolonii Poczesna – zakończono i przekazano 
  do eksploatacji. 
- Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę – dalszy ciąg kanalizacji ściekowej we 
  Wrzosowej. 
- Zadanie dotyczące budowy kanalizacji w Bargłach i Michałowie zostało 
  przygotowane do współfinansowania z RPO.
- Rozpoczęto realizację w ul. Wirażowej budowę kanalizacji sanitarnej 
  w Brzezinach Kolonii.
- Uzyskano także pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części 
  Poczesnej tj. ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa.
- Przygotowano dokumentację do współfinansowania z RPO kanalizacji sanitarnej 
  w Nieradzie. Zakończono budowę zatoki przystankowej w Nowej Wsi. 
- Zakończono remont placu ćwiczeń dla OSP Poczesna. 
- Na ukończeniu jest budowa Miasteczka Ruchu Drogowego.
- Rozpoczęto modernizację Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 
  wraz z modernizacją centrów kultury i świetlic środowiskowych w ramach PROW.
- Zakończono dotychczasową budowę boisk, realizacja pozostałych zadań 
  w trakcie.
- Zmodernizowano przedłużenie ul. Szkolnej, dojście do cmentarza. Taka potrzeba 
  wynikała z prawa powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Poczesna 
  ochrony miejsc pamięci oraz Uchwały Rady Gminy z 29 marca 2007 r. w tej 
  sprawie, ale także potrzeba mieszkańców Wrzosowej, ościennych miejscowości, 
  mieszkańców Gminy Poczesna i przyjeżdżających osób z zewnątrz.
- Wykonano dokumentację modernizacji dwóch dróg o dofinansowanie w ramach 
  FOGR. 
- Zakończono pierwszy etap modernizacji oświetlenia w całej gminie. 
- Zakupiono autobus na potrzeby szkół.
- Opracowano pełną dokumentację do rozpoczęcia remontu przedszkola w Hucie 
  Starej B.
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- Opracowano dokumentację projektową na salę gimnastyczną z łącznikiem 
  do projektu budowy szkoły Podstawowej w Poczesnej.
- Opracowano dokumentację projektową dotyczącą dostosowania ośrodków 
  zdrowia w Poczesnej i we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych 
  i budowę ośrodka zdrowia w Nieradzie.
- Wykonano inwentaryzację i zlecono opracowanie dokumentacji dotyczącej 
  remontu budynku głównego. Jest natychmiastowa potrzeba wykonania remontu 
  archiwum.
- Zlecono wykonanie prac projektowych w sprawie remontu na rzece Warcie na 
  drodze z Zawodzia do Korwinowa.
- Jest prowadzona ciągła regulacja stanu prawnego gruntów pod budowę 
  ul. Górskiej w Nieradzie.
- Zakończono budowę ul. Gajowej w Nieradzie.
- Wykonano modernizację ul. Kolejowej w Zawodziu.
- Wprowadzono i jest kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów systemem 
  workowym.
- Rozpoczęto usuwanie odpadów niebezpiecznych.
- W ramach promocji gminy wykonano tablice informacyjne dla sołectw, zakupiono 
  gadżety , jesteśmy w trakcie podejmowania innych działań w ramach promocji, 
  o których na bieżąco będę Wysoką Radę i Państwa informował.
- Podpisano porozumienie z gminami w ramach realizacji Podczęstochowskiej 
  Strefy Aktywności Gospodarczej.  Ciągła i aktywna współpraca jest z Gminą 
  Konopiska, Starcza, Koziegłowy, Kamienica Polska. Z przyjemnością informuję, 
  że do grona partnerów dołączyła Gmina Boronów.
- W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 
  chodnika przy DW-904 Bargły-Nierada.
- A. Szumera – wniosek, aby Komisja Rewizyjna skontrolowała, czy ul. Szkolna 
  została wykonana i za jaką kwotę?

- Wójt Gminy – tak, jestem za tym, aby Komisja dokonała kontroli.

- B. Krakowian – stwierdził, że wykonano około 40% inwestycji.

- Wójt Gminy - stwierdził, że sprawozdanie dotyczyło wieloletniego planu 
  inwestycji. Jest wiele inwestycji zakończonych, ale także dużo rozpoczętych. 
  W jakich kategoriach będziemy oceniać zakończone, czy w trakcie realizacji?
  Przypomniał o modernizacji ul. Szkolnej we Wrzosowej, modernizacja to nie 
  budowa tylko poprawa, naprawa stanu, która wymagała natychmiastowej   
  interwencji.
  Wójt przychylił się do decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej by dokonać 
  kontroli.
  Nie było uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

Następnie głos zabrali przewodniczący poszczególnych komisji rady gminy:

- przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała o pozytywnym 
  zaopiniowaniu wykonania budżetu przez Wójta za 2007 rok. 
  Komisja wnioskuje za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna 
  za 2007 rok.
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- przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji również 
  poinformowała Wysoką Radę, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali 
  wykonanie budżetu przez Wójta za 2007 rok. 
  Komisja wnioskuje za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna 
  za 2007 rok.

- przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska poinformował, że ze 
  względu na brak aktualnych kart składowiska Komisja nie wypracowała 
  stanowiska w sprawie opinii z wykonania budżetu przez Wójta za 2007 rok.

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji odnośnie 
  absolutorium dla Wójta za 2007 r. Poinformował, że ze względu na pozytywne 
  zaopiniowanie budżetu wnioskuje za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy 
  Poczesna za 2007 rok.

- Mirosław Dobosz – członek Komisji Rewizyjnej - odczytał pismo jakie skierował 
  do RI0 w Katowicach dotyczące wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
  Wójtowi Gminy Poczesna. Uzasadnienie mojego stanowiska „nie”. Zdanie 
  odrębne:
„Komisja Rewizyjna Rady Gminy Poczesna zaopiniowała wykonanie budżetu oraz 
uchwaliła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna 
w dniu 02.04.2008 r. 
Decyzja „tak” zapadła po przeczytaniu sprawozdania z wykonania budżetu przez 
skarbnik gminy Panią Dorot Kołodziejczyk.
Moje stanowisko „nie” dotyczące opinii i wniosku oparte jest na zbadaniu 
i przeanalizowaniu następujących przedsięwzięć gospodarczych:
1. Usuwanie dzikich wysypisk na terenie Gminy Poczesna na kwotę 69941,43 zł
2. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla we Wrzosowej oraz w Korwinowie.
3. Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 61000 zł.
4. Realizacja „Miasteczka Ruchu Drogowego w Hucie Starej B” na kwotę 98955,60 

zł.
5. Realizacja tych przedsięwzięć przy uwzględnieniu kryterium gospodarności budzi 

moje następujące zastrzeżenie do stwierdzenia ostatecznego, że Wójt Gminy 
Poczesna naruszył prawo:

Ad.1 – Czy w ogóle realizacja dzikich wysypisk miała miejsce – wątpliwość wynika 
z faktu, że nie odnotowano przyjęcia odpadów na wysypisku komunalnym 
w Sobuczynie. Z umowy wynika, że likwidację tą miała przeprowadzić firma „Sara”. 
Firma ta nie ma stosownych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności (brak 
zapisów dotyczących wymaganych zezwoleń – dane Starostwa Powiatowego w 
Częstochowie). Złamanie prawa – ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach.

Ad.2 – Z porównania ilości nieczystości płynnych wykazanych w fakturach do ilości 
zrzucanych w oczyszczalniach komunalnych regionu częstochowskiego jest różnica 
około 5 tys. m3 in minus do faktur. Przetarg wygrała firma – Usługi Asenizacyjne 
Bogusław Sosnowicz, a realizowała PHU „Brygida Krzysztof Ujma. Złamanie prawa 
tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i złamanie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
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Ad.3 – W 2007 r. w dwóch dniach wystąpiły większe opady śniegu w naszym rejonie 
(dane meteorologiczne). Kwota wydatkowana w 2007 r. – 15718,11 zł przy 
odśnieżaniu 22 km dróg gminnych nie odpowiada wykonanym pracom. 
Wykazana ilość mieszanki użyta na tą część akcji to 126 ton (piasek+ 5% soli). 

Ad.4 – Poświadczenie nieprawdy wykonania robót ziemnych na dzień 
31.12.2007 r. Wartość kosztorysowa robót ziemnych wynosi 15467,68 zł, 
a przyjęto protokołem odbioru spisanego dnia 31.12.2007 r. i zafakturowano 
na kwotę 42.000,00 zł.”.

- Andrzej Szumera – poinformował, że w/w pismo radnego M. Dobosza 
  Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała do Prokuratury Rejonowej.

- E. Rakowska – odczytała stanowisko Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” odnośnie 
  absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok: 
„W dniu dzisiejszym będziemy się wypowiadali poprzez głosowanie w jednej 
z ważniejszych spraw, które należą do powinności rady. 
Odpowiemy w głosowaniu jawnym, udzielić czy nie udzielić wójtowi gminy 
absolutorium. Forma głosowania jaką narzucił radnym ustawodawca, nie jest 
przypadkowa. Radny w sposób jawny bierze odpowiedzialność za swój głos. 
Podstawowym dokumentem wyjściowym do oceny pracy wójta za miniony rok jest 
jego sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu. Jest to dokument bardzo ważny 
do podjęcia decyzji, niezbędny, ale nie ostateczny. Zaakceptowanie przeczytanego 
sprawozdania, które odnosi się w zasadniczej mierze do porównania dwóch 
zapisów – pozycja zaplanowana i pozycja wykonana, to bezwzględnie za mało. 
Aby móc jednoznacznie odpowiedzieć w głosowaniu „tak” lub „nie”, należy poszerzyć 
badanie wykonania budżetu o analizę następujących kryteriów: legalności, 
rzetelności, gospodarności, celowości. Nasze stanowisko w temacie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna jest na nie.
Uzasadnienie naszej decyzji
Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma realizując w 2007 r. zadania gospodarcze 
wynikające z przyjętego na ten rok budżetu, wielokrotnie złamał wymienione powyżej 
kryteria – do stwierdzenia ostatecznego, że ewidentnie naruszył prawo. Wykaz 
zakupów, zadań, przedsięwzięć, gdzie pojawiają się wątpliwości jest bardzo długi.
Wyjaśnienie wszystkich tych spraw nie było możliwe ze względu na barierę czasową 
oraz inne przeszkody, w tym co z przykrością stwierdzamy jednostronną postawę 
„adwokata” wójta – Przewodniczącej Rady Gminy Pani Lidii Kaźmierczak.
Przedstawiamy przeanalizowane tematy budzące wiele wątpliwości:
1. Zakup przez Wójta na rzecz gminy działki rolnej o powierzchni 17 arów 

usytuowanej w Kolonii Poczesna za kwotę 42.000 zł od żony brata wójta.
Działka ta została zakupiona niby pod potrzeby inwestycyjne, budowę drugiego 
etapu oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesna. Jest działką sąsiadującą z terenem 
oczyszczalni. Drugi etap oczyszczalni został oddany do eksploatacji 5.06.2007 r. 
Natomiast działka została zakupiona przez gminę po tym fakcie 11.09.2007 r. 
Do dnia dzisiejszego nie została też zagospodarowana, po prostu nie była potrzebna 
rozbudowie oczyszczalni, nie była potrzebna gminie.
Działka, teren rolny, nieużytki przy rowie w Kolonii Poczesnej zostały zakupione 
za nierealną kwotę, dla zobrazowania przeliczyliśmy, że hektar takiej ziemi 
kosztowałby 240.000 zł.
Można potwierdzić realność tej decyzji w relacji odwrotnej, ceny nieruchomości 
nie spadają, prosimy więc sprzedać tę działkę przynajmniej za połowę ceny zakupu. 

13



Ci co akceptują cenę zakupu, powinni skorzystać z niepowtarzalnej okazji.
2. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla we Wrzosowej przy ulicy Cementowej. 
Cena wywozu nieczystości płynnych za 2007 r. w stosunku do roku 2006 wzrosła 
o prawie 90 tys. złotych, z tego faktu wynikałoby, że mieszkańcy „Cementowni” 
zaczęli w wannach siedzieć całymi dniami. 
Z porównań ilości nieczystości płynnych wykazanych w fakturach przedłożonych 
do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Hucie Starej B do ilości zrzucanych 
w oczyszczalniach komunalnych regionu Częstochowskiego jest różnica około 5 tys. 
m3 in minus do ilości na fakturach.
W Polsce obrót odpadami czy to płynnymi, jak w tym przypadku, czy to komunalnymi 
jest z mocy prawa monitorowany.
Przetarg wygrała firma Usługi Asenizacyjne Bogusława Sosnowicza z Masłońskich 
przy sprawczym oddziaływaniu na rozstrzygnięcie przetargu v-ce wójta Andrzeja 
Lecha.
Zapis umowy nie uwzględnia możliwości podzlecania wykonania zlecenia.
Zapis ten został złamany, wywóz realizowała firma lokalna PHU „Brygida” – 
de facto Krzysztof Ujma – bratanek wójta.
Dla zobrazowania nie będącym w temacie 5 tys. m3 to 500 kursów samochodu 
o ładowności 10 ton fekali.
3. Usuwanie dzikich wysypisk z terenu Gminy Poczesna.
Zadanie to realizowano w oparciu o umowę Nr 2222/57/2007r. z dnia 
27.09.2007 r. z firmą P.P.U.H. „Sara”
Zapisy umowy co do zakresu robót są mętne i niejednoznaczne, dlatego jesteśmy 
w obowiązku je przytoczyć w pełnym brzmieniu, gdyż w oparciu o ich treść 
wypłacono 68.235 zł z kasy gminnej.
„Zakres robót zgodnie z ofertą z dnia 27.09.2007 r. obejmuje:
- przewóz śmieci, gruzu, żwirobetonu taczkami na odległość do 10 m, do 
  załadunku analogia – 98.000 m3 

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – zebranie i złożenie   
  zanieczyszczeń w pryzmy – 98.000 m3 

- wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów – wygrabianie i zebranie 
  w stosy na dzikich wysypiskach – 46.000 m2 

- przesortowanie gruzowiska na odpady do składowania i utylizacji – 98.000 m3 

- wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów z dzikich wysypisk 
  gruzożużlobetonowych  na odległość 7 km – 98.000 m3 

- transport elementów ponadgabarytowych o masie pow. 50 do 100 kg przy 
  ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość 
  1 km – 12.000 t.
- opłatę za utylizację odpadów – 18.000 m3 

- opłatę za składowanie odpadów – 80.000 m3 ”
Proszę państwa, żeby taki tekst zapisów niedorzecznych, naciąganych czynności 
podpisać, to naprawdę trzeba być człowiekiem zdesperowanym.
Jeżeli przyjmiemy za wiarę, że wywieziono 98 m3 odpadów, to zgodnie 
z obowiązującymi cenami za tą usługę gmina czyli my społeczeństwo powinniśmy 
zapłacić maksymalnie około 10 tys. zł z uwzględnieniem opłat za składowanie 
odpadów i ewentualną utylizację – ta dotyczy odpadów niebezpiecznych. Tyle i aż 
tyle. Użyliśmy zwrotu „jeżeli przyjmiemy za wiarę”, była to konieczność wynikająca 
z tego tytułu, że w dokumentach składowiska odpadów komunalnych 
w Sobuczynie nie ma zapisów, aby Firma „Sara” w 2007 r. składowała tam 
jakiekolwiek odpady. Inne składowisko w odległości 7 km nie istnieje.
Tak jak w wypadku ścieków, obrót odpadami komunalnymi jest monitorowany.
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Dla przykładu, z zapisów składowiska wynika, że samochód gminny Reno-Master 
w 2007 r. wykonał na składowisko 34 kursy i przywiózł z terenu gminy 12,84 tony 
odpadów.
Wiemy, że jakieś ilości śmieci z dzikich wysypisk były wywożone, ale gdzie trafiły, 
tego już nie wiemy. Z ceny można założyć, że są to okolice Szczecina lub Suwałk, 
ale najprawdopodobniej śmieci te zalegają w innym miejscu naszej gminy.
Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz w zakresie transportu 
odpadów wymaga uzyskania stosownych zezwoleń.
Firma P.P.U.H. „Sara” nie posiadała takich zezwoleń. Kto pozbywa się lub 
przekazuje odpady podmiotom, która nie uzyskała wymaganych zezwoleń, 
łamie prawo, podlega karze do aresztu włącznie.
4. Realizacja Miasteczka Ruchu Drogowego w Hucie Starej B.
Zadanie to wykonuje ta sama firma, do której były odnoszone zarzuty w pkt. 3, 
P.P.U.H. „Sara”.
Na jej rzecz wójtowie poświadczyli nieprawdę z wykonania robót ziemnych na dzień 
31.12.2007 r. Wartość kosztorysowa robót ziemnych wynosi 15.457,68 zł, 
a przyjęto protokołem odbioru spisanego dnia 31.12.2007 r. i zafakturowano na 
kwotę 42.000,00 zł.
5. Zimowe odśnieżanie dróg.
Przetarg ograniczony na to zadanie wymagała firma nomen omen P.P.U.H. „Sara”. 
Firma ta w swoim wpisie w rejestrze działalności na dzień przetargu nie ma zapisów 
upoważniających ją do podjęcia takiej działalności.
W 2007 roku w dwóch dniach była potrzebna interwencja drogowców na drogach 
powiatu częstochowskiego w związku ze skutkami zimy, (dane meteorologiczne). 
Kwota wydatkowana w 2007 r. 15.718,11 zł przy odśnieżaniu 22 km dróg gminnych 
nie odpowiada pracy wykonanej w tym zakresie.
Wykazana ilość mieszanki użyta na tą część akcji to 126 ton (piasek + 5% soli).
Wysypanie takiej ilości mieszanki w czasie dwóch przejazdów uczyniłoby w/w drogi 
gminne niewidoczne spod warstwy piasku.
6. Wykonanie remontu i położenie nowej nawierzchni asfaltowej z kościoła na    
    cmentarz we Wrzosowej.
W przetargu ograniczonym wybrano do realizacji tego zadania firmę P.P.U.H. „Sara”. 
Firmę nie mającą doświadczenia drogowego, a przede wszystkim takich możliwości 
technicznych, aby zrealizować zadanie w pełnym zakresie. 
Za wykonanie remontu i położenie 325 m2 asfaltu zapłacono 73.026,72 zł.
Tego typu roboty o takim zakresie kosztowały maksymalnie w 2007 roku 30 zł/m2 , 
a więc zlecenie powinno kosztować około 10.000 zł. Przepłacono więc 60.000 zł.
7. Wykonanie boisk w Hucie Stare A, w Słowiku i Poczesnej.
Przetargi nieograniczone na te prace za łączną kwotę 140 tys. zł wygrała firma 
P.P.U.H. „Sara”. Ze wstępnych analiz można stwierdzić, że prace te są przepłacone, 
dokładne porównanie o jakie kwoty chodzi, będzie dopiero przeprowadzone.
8. Zatrudnienie kancelarii prawniczej z Krakowa.
W ubiegłym roku wójt gminy zatrudnił mimo pracy w urzędzie radcy prawnego, 
pracowników w jego ocenie „z górnej półki”, którzy mieli osiągnąć bliżej 
niesprecyzowany cel w walce z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym 
w Sobuczynie.
W ubiegłym roku kancelarii tej wypłacił kwotę 15,00 tys. zł. Osiągnięty cel jest dalej 
nieznany, natomiast kwota szokująca, będąca obrazem zupełnego nieliczenia się z 
pieniądzem publicznym.
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9. Remont gabinetu wójta.
Wydanie w pierwszym roku urzędowania na remont swojego gabinetu kwoty około 
40 tys. zł stawia wójta w gronie urzędników próżnych, marnymi drogami próbujących 
podnieść swój prestiż. W nowym rozwiązaniu organizacyjnym nie przewidziano 
choćby jednego krzesła dla petentów w sekretariacie, wszyscy „wynocha” na 
korytarz.
Są dwa zasadnicze pytania w kwestii remontu gabinetu:

1. Czy remont był niezbędny, konieczny?
2. Czy wydatkowana kwota odpowiada wykonanym pracom i zakupom?
Reasumując przedstawione fakty, które udało nam się wyjaśnić w oparciu o materiały 
źródłowe, których kopie są w naszym posiadaniu, stwierdzamy najdelikatniej to 
określając: Wójt Gminy Poczesna w 2007 r. marnotrawił pieniądze społeczne.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”
To słowa ślubowania, które składaliśmy półtora roku temu, one obowiązują jeszcze z 
większą mocą dzisiaj.
Jako grupa radnych, przy tym głosowaniu, prosimy o głosowanie imienne”.

Głosowanie wniosku zgłoszonego przez r. A. Szumerę odnośnie kontroli 
remontu ul. Szkolnej:

„za”                                          głosowało             14 radnych
„przeciw”                                                                 0 radnych
„wstrzymał się”                                                        1 radny

- Wójt Gminy – ustosunkował się do pism radnych M. Dobosza i E. Rakowskiej. 
Niezasadne stanowiska Wójt uargumentował konkretnymi działaniami radnych, które 
pozwoliły mu na podejmowanie działań na rzecz Gminy Poczesna. Odnośnie Firmy 
„Sara” Wójt Gminy uzasadniał konkretnymi działaniami, poczynaniami., które 
zadecydowały ,że oferta firmy „Sara” była najkorzystniejsza i to zadecydowało o 
podpisaniu z nią umowy. Moim obowiązkiem jest dobrze, a nawet bardzo dobrze 
gospodarować finansami publicznymi i wybieram te firmy, które tą samą pracę 
wykonają za mniejsze pieniądze. Wójt za pomocą projekcji multimedialnej wyjaśnił 
potrzebę kupna działki pod teren oczyszczalni ścieków w Poczesnej. 
Wyjaśniając zarzuty dotyczące kupna działki w Kolonii Poczesna Wójt gminy 
stwierdził : 
działka w 2000 r nie została wykupiona przez ówczesnego Wójta Bogdana 
Krakowiana chociaż w planie przestrzennego zagospodarowania w 2006 roku 
urzędujący  Wójt Bogdan Krakowian przeznaczył tą działkę na cele oczyszczalni 
ścieków, a wcześniej nie wykupił.
Nadmieniam, że w 2000 r  działkę obok wykupił za cenę 30 zł za m2 .W czasie 
rozbudowy oczyszczalni w roku 2006 i 2007  działka ta została zagospodarowana 
przez gminę. Na powyższe istnieją dowody w postaci protokołów z narad, w których 
uczestniczyli przedstawiciele inwestora  i wykonawcy oraz zdjęcia, pisma z narad 
potwierdzające wejście wykonawcy w uzgodnieniu z gminą  na teren prywatny 
t.j. przedmiotowa działkę nr 117 km 2. 
Celem wykupienia tej działki wykonane zostały  dwa operaty, według których działka 
ta wyceniona została po 23, 50 zł m2  – to jest w roku 2007. Przypominam, że w roku 
2000 ówczesny Wójt wykupił działkę obok położoną za 30 zł m2 . 
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Obydwie wspomniane działki mają taki sam cel przeznaczenia t.j. po infrastrukturę 
związaną z ochroną środowiska. Nadmieniam, że przez tą działkę zostało 
przeprowadzone konieczne odwodnienie z budynku  i terenu oczyszczalni, 
a na części tej działki może być zlokalizowany w przyszłości punkt zbiórki odpadów 
niebezpiecznych , będzie to magazynowanie czasowe w kontenerach zużytych 
telewizorów, baterii, sprzętu AGD, części komputera itp. Zadanie to jest realizowane 
z  programu subregionu- wszystkie gminy Powiatu częstochowskiego przystępują  
do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą „ System selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych”. Ten program będzie realizowany w 16 gminach powiatu. 
Firma „Sara” obsługę w zakresie odśnieżania wypłacane miała za wykonaną pracę,
a nie gotowość do akcji. 
Następnie Wójt po raz kolejny przedstawił preliminarz związany z budową 
Miasteczka Ruchu Drogowego w Hucie Starej B. Stwierdził, że nie ma żadnych 
uchybień prawnych w tym temacie. Wszystkie podnoszone zarzuty przez Klub 
Radnych „Wspólna Rzecz” Wójt Gminy argumentował decyzjami które zaprzeczały 
stanowisku wypracowanemu przez w/w Klub.

Wójt gminy poinformował Radę Gminy, że prokuratura Rejonu w Częstochowie 
prowadzi śledztwo w sprawie nadużyć w Urzędzie Gminy w latach 2003-2006 
związanych z podatkiem od środków transportowych.
                   
Ad. 9
Wiceprzewodniczący S. Minkina odczytał pozytywne opinie RIO odnośnie:
• sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2007 rok
• wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium dla Wójta za 2007 rok.
• Materiał w załączeniu do protokołu.

- Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi, które miały miejsce podczas dyskusji na 
temat nieprawidłowości jakie dostrzegli członkowie Klubu Radnych „Wspólna Rzecz”:
1) przedstawiając dokumenty, przytaczając konkretne działania, ripostował 
    niesłusznym zarzutom ze strony Klubu „Wspólna Rzecz”.
    - ul. Szkolna we Wrzosowej
    - Miasteczko Ruchu Drogowego w Hucie Starej B
    - dokumenty, które zdaniem p. E. Rakowskiej i M. Dobosza nie zostały wysłane 
      (kserokopie dokumentów potwierdzające udzielone odpowiedzi).
    - remont gabinetów w Urzędzie Gminy
    - umowy z firmą „Sara”
    - usługi firmy adwokackiej z Krakowa.

- Stanisław Pietras – wyjaśnił, że do absolutorium Wójta należy brać pod uwagę 
  realizację budżetu gminy za rok ubiegły.

- Adam Morzyk – wypowiedział się w imieniu Klubu Radnych „Współpraca i Rozwój”, 
  że decyzję w sprawie udzielenia absolutorium oprze na pozytywnej opinii RIO 
  w Katowicach. Podważył przytoczone fakty przez Klub Radnych „Wspólna Rzecz”.
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- Stanisław Minkina – zrealizowano 40% zadań inwestycyjnych, a w realizacji jest 
  30% zadań inwestycyjnych, RIO zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie 
  z wykonania budżetu za 2007 rok i wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
  Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok. Przytoczył słowa radnego Andrzeja 
  Szumery z lat wcześniejszych, że: 
  „absolutorium dotyczy wykonania budżetu, a nie całokształtu pracy Wójta”.

Ad. 10
Przewodnicząca Rady gminy rozpoczęła procedurę głosowania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 15 radnych.

                                           „za” udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu 
                                                  wykonania budżetu za 2007 rok            
                                                                                 głosowało 8 radnych,

                                          „przeciw”                                          5 radnych

                                          „wstrzymało się”                               2 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 142/XVI/08.

Ad. 11
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały 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.

Następnie przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytała 
stanowisko Komisji z odbytego posiedzenia w przerwie obrad sesji.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

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. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

    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 143/XVI/08.
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Ad. 12
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy 
na 2008 r.
Wyjaśniła, że zmiany w uchwale budżetowej na 2008 r. spowodowane są konieczno-
ścią wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2008 r. w związku 
ze składaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.
Po stronie przychodów zmniejsza się planowane środki z tytułu zaciąganych kredy-
tów i pożyczek na 2008 r. o kwotę 472.000 zł.
Po stronie wydatków zmniejszono wydatki w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę 
272.000 zł dostosowując plan do opracowywanego studium wykonalności na zada-
nie tego działu.
Zmniejszono plan działu 926 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 
200.000 zł także ze względu na opracowywane studium wykonalności i zmienione 
lata realizacji zadania.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r.
    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 144/XVI/08.

Ad. 13
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy. 
Wyjaśnił, że w związku z koniecznością pozyskania dodatkowych lokali 
z przeznaczeniem na przychodnie specjalistyczne punkt apteczny znajdujący się 
obecnie w Ośrodku Zdrowia winien być przeniesiony. 
Biorąc pod uwagę powyższe z nieruchomości będącej w użytkowaniu Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Poczesnej została wydzielona działka gruntu z przeznaczeniem 
pod budowę punktu aptecznego.

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz – w jakim okresie czasu zostanie wybudowana nowa apteka?

- Bogdan Krakowian – przytoczył rozmowę z dzierżawcą apteki w Poczesnej, który 
  stwierdził, że w obrębie Poczesnej jest kilka aptek i jeżeli jeszcze w ośrodku 
  zdrowia będzie mniej specjalistycznych gabinetów to budowa apteki nie będzie się 
  opłacać. W takiej sytuacji Poczesna zostanie bez apteki. Zastanowić się, czy 
  dzierżawcy apteki w Poczesnej przysługuje prawo pierwokupu działki, może działka 
  po niższej cenie?
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- Radca Prawny – w ogłoszeniu o przetargu jest możliwość zrobić ograniczenia.

- Wójt Gminy – to ma być tylko apteka i powstanie w okresie około 2 lat, działka jest 
  wyceniona i do tego trzeba się stosować.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 14 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

                                          „przeciw”                                            0 radnych

                                          „wstrzymało się”                                 3 radnych

                                         Jeden radny nie głosował.

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 145/XVI/08.
                   
Ad. 14
Zastępca Wójta  przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dofi-
nansowania  ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych
i lokalach mieszkalnych stanowiących odrębną własność położonych na terenie Gmi-
ny Poczesna, przy wykorzystaniu Programu Niskiej Emisji dla Gminy Poczesna przy-
jętego uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 116/XIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
Wyjaśnił, że Gmina Poczesna opracowała Program Niskiej Emisji przyjęty uchwałą 
Rady Gminy Nr 116/XIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. Gmina wystąpiła do wszystkich 
właścicieli nieruchomości z informacją i ankietami w tym temacie. Do udziału 
w programie zgłosiło się 272 właścicieli budynków mieszkalnych. Z uwagi na to, 
że Gmina Poczesna nie jest uwzględniona w Raporcie Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Katowicach wykazie gmin, gdzie poziom substancji zanie-
czyszczających powietrze przekroczył wartości dopuszczalne, przyjęto propozycję 
dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Głos zabrał:
- Stanisław Minkina – cieszy się, bo wniosek, który wspólnie z radnym 
  M. Doboszem składał wcześniej doczekał się realizacji. Proponował zorganizować 
   spotkanie z osobami, które wyraziły chęć przystąpienia do Programu w latach 2008 
   i 2010, aby im wyjaśnić regulamin, terminy i sposób wypełniania wniosków.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania  ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu modernizacji źródła cie-
pła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych stanowiących odrębną wła-
sność położonych na terenie Gminy Poczesna, przy wykorzystaniu Programu Niskiej 
Emisji dla Gminy Poczesna przyjętego uchwałą Rady Gminy Poczesna 
Nr 116/XIII/07 z dnia 27 grudnia 2007 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 146/XVI/08.

Ad. 15
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i 
Rozwoju miejscowości Bargły. 
Wyjaśnił, że mieszkańcy sołectwa Bargły przygotowali Plan Odnowy i Rozwoju 
miejscowości Bargły na lata 2008-2013. Plan ten zosta przyjęty uchwałą Nr 2/2008 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bargły z dnia 27 marca 2008 r. Plan Odnowy 
i Rozwoju miejscowości Bargły zawiera ogólną charakterystykę miejscowości
z uwzględnieniem zarysu historycznego, zasobów miejscowości, środowiska 
przyrodniczego, istniejących przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji działających 
na terenie sołectwa Bargły. Ponadto plan zawiera analizę przedstawiającą mocne 
i słabe strony sołectwa Bargły, jak również ewentualne szanse i zagrożenia.
Plan Odnowy i Rozwoju miejscowości Bargły zawiera również harmonogram 
planowanych przedsięwzięć na lata 2008-2013. 
Przyjęcie przedmiotowego planu jest niezbędne do ubiegania się o środki 
zewnętrzne na zadania zaplanowane m. in. w budżecie gminy na 2008 r.

Głos zabierali:
- Andrzej Szumera – liczy, że to się stanie w ciągu 3 lat, bo szkoła w Poczesnej 
  rozwali się i dzieci będą się uczyć w Bargłach jak w dawnych latach.

- Stanisław Minkina – plan został opracowany przez zespół mieszkańców 
  i uchwalony przez zebranie wiejskie. Część zadań ujęte jest już w planie zadań   
  inwestycyjnych na lata 2007-2010. Prosił radnych o glosowanie za przyjęciem 
  planu, który będzie podstawą do ubiegania się o pozyskanie środków   
  zewnętrznych.

- Stanisław Ziębacz – plan dobrze opracowany, oby inni poszli tym przykładem.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju miejscowości Bargły. 
    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 147/XVI/08.

21



- Stanisław Minkina – podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie uchwały 
  w sprawie Planu Odnowy i Rozwoju wsi Bargły.

Ad. 16
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 
Nr 92/XII/07 z dnia 22 listopada 2007 r. 
Wyjaśniła, że zgodnie z opinią techniczną sporządzoną przez mgr inż. Lesława 
Mazur lokale mieszkalne znajdujące się na I piętrze (sąsiadujące z częścią 
przedszkola) w budynku wielomieszkaniowym położonym w miejscowości Kolonia 
Poczesna przy ul. Szkolnej 4 nie spełniają wymogów ogólnobudowlanych jakim 
winny odpowiadać lokale przeznaczone na przedszkole. 
W związku z powyższym nie mogą być przeznaczone na ewentualne jego 
powiększenie.

Głos zabrał:
- Adam Morzyk – proponował nie dyskutować, bo już wszystko w tej sprawie 
  powiedziano.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr 92/XII/07 z dnia 22 listopada 2007 r. 
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 148/XVI/08.

Ad. 17
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Częstochowa.
Wyjaśniła, że Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 
wystąpił w 2007 r. do wszystkich gmin powiatu częstochowskiego z listem 
intencyjnym w sprawie zakupu samochodu specjalistycznego SCD-37. 50% środków 
finansowych zostało zabezpieczone przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej 
w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu” (Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu” – 
Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 213).
Pozostałe 50% udziału zgodnie z ustawą ma stanowić wsparcie lokalnych 
samorządów. Jednostką, która będzie gromadziła pozyskiwane środki będzie 
Miasto Częstochowa. Udział wsparcia finansowego lokalnych samorządów 
o 1 mln zł, z czego Miasto Częstochowa zabezpiecza 660 tys. zł. 
Gmina Poczesna środki na wyżej wymienioną pomoc finansową przekaże 
z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” w ramach 
środków posiadanych w budżecie na 2008 r.
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Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego poprawi skuteczność działania 
Straży i zapewni w większym stopniu bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu 
częstochowskiego.

Radni głosu nie zabierali.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Częstochowa.
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 149/XVI/08.

Ad. 18
Wójt Gminy złożył informację w sprawie funkcjonowania transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Poczesna. 
Poinformował, że 28 kwietnia br. odbędzie się spotkanie odnośnie porozumienia
z MPK w sprawie funkcjonowania transportu zbiorowego.
Głos zabierali:
- Bożena Grad – dobrze, że dojdzie do spotkania, ale radni również winni spotkać 
  się i ustalić rozkłady jazdy.

- Stanisław Pietras – na obecnej sesji problemu nie rozwiążemy, należy spotkać się 
  z przedstawicielami MPK celem uzgodnień.

- Zdzisław Pyziak – z kursów linii 53 zlikwidowano 10 kursów, w godz. 800 – 1440 
  nie ma autobusu, dotychczasowych kursów odjazdu nie przesuwać do tyłu.

- Stanisław Ziębacz:
1) ile obecnie dopłaci gmina skoro MPK obniżyło cenę w związku z proponowanymi 

ograniczeniami kursów autobusów?

2) jak Wójt zamierza rozstrzygnąć dojazd mieszkańców Brzezin do Urzędu?

- Odp. Wójt Gminy:
• proponowane rozkłady jazdy nie były opracowywane przez fachowców, chodziło 

tylko o zmniejszenie ilości kursów. Rozkłady jazdy będą opracowane przez 
fachowców przy udziale radnych i sołtysów.

• skomunikowanie mieszkańców Brzezin do Urzędu może odbywać się autobusem 
gminnym, a później zostaną odwiezieni – będą ustalenia w tym temacie.

              
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy do 
wiadomości – 15 radnych.
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Ad. 19 i 21
Wnioski i zapytania radnych:
- Teresa Parkitna:
1. W imieniu zarządu OSP w Nieradzie wnioskuję, aby w strażnicy naprawić podło-

gę oraz wymienić okna.

2. Ponownie wnioskuję o:
• modernizację boiska szkolnego w Nieradzie
• remont świetlicy w Mazurach
• wyposażenie świetlicy w Nieradzie.

3. Wnioskuję o wyrównanie i nawiezienie szlaką ulicy Górskiej.

4. Naprawić wiatę przystankową koło targowiska, która została uszkodzona 
    podczas remontu drogi.

5. Proszę o interwencję w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej Nieradę 
    z Sobuczyną.

- Elżbieta Rakowska:
1. Naprawić zapadlisko na drodze ul. Życzliwej we Wrzosowej-Zaniwiu powstałe 
     w wyniku przyłączenia do wodociągu.

2. Mieszkańcom korzystającym z kładki we Wrzosowej umożliwić przejście przez 
plac szkolny lub strażacki np. zrobić furtkę, aby dojść do kościoła, czy cmentarza.

3. Usunąć kontener na śmieci (fetor) k/p. Mizerów przy ul. Wesołej we Wrzosowej.

4. Naprawić drogę ulicy Wesołej.

5. Rozstawić kosze i uprzątnąć teren wokół boiska.

6. Czy prawdą jest, że teren „Kamionki” został sprzedany prywatnemu inwestorowi.

- Stanisław Pietras:
1. Naprawić drogę powiatową na odcinku Huta Stara – Wrzosowa – dziury 
     w jezdni powodują, że autobus musi się zatrzymywać.

2. Naprawić drogę między osiedlem Huta Stara, a Nową Wsią – bardzo zły stan dro-
gi, szczególnie koło zakładu „Alfa”.

3. Zapytania i wolne wnioski z sesji rady gminy zamieszczać w gazecie „Spoiwo” so-
łectwami.

4. Wyjazd z ul. Północnej w osiedlu Huta Stara na drogę powiatową z lewej strony 
jest utrudniony, gdyż widoczność przesłaniają krzaki.

- Zdzisław Pyziak:
1. Proszę o uzupełnienie poboczy grysem na ulicy Chabrowej, Południowej 
     i Łąkowej. Powstające dziury na poboczach powodują obrywanie nakładki 
     asfaltowej.
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2. Proszę o wykonanie rowu na obrzeżu boiska odprowadzającego wodę 
     z nawierzchni boiska i wyrównanie terenu boiska tak, aby woda po deszczach 
     nie stała przed bramką. Uzupełnić brakującą trawę przed bramką.

3. Proszę o sprzątnięcie śmieci z dzikich wysypisk z ulicy Wierzbowej 
     i skrzyżowania z ulicą Łąkową.

4. Mieszkańcy Poczesnej proszą, aby w nowo proponowanym rozkładzie jazdy au-
tobusu linii 53 pozostawić dotychczas obowiązujące rozkład jazdy 

     w godzinach szczytu. Opóźnienia o 10 do 15 minut w nowo proponowanym 
      rozkładzie spowodują spóźnienia mieszkańców do pracy. Mieszkańcy 
     nie wyrażają zgody na tak długą przerwę w rozkładzie w godzinach od 8:30 
     do 12:30, spowoduje to brak połączenia z Urzędem Gminy, Ośrodkiem Zdrowia 
     i dojazdem dzieci do szkoły.

5. W nowo proponowanym rozkładzie jazdy zamierza się zlikwidować 10 kursów w 
ciągu dnia, co ograniczy dojazd mieszkańców Poczesnej do wyżej wymienionych 
instytucji.

- Tadeusz Bajdor:
1. Kiedy będzie remontowana droga ulicy Tkackiej w Hucie Starej A – odcinek 

od ul. Lipowej w kierunku wysypiska śmieci?

2. Kiedy będzie budowany chodnik przy w/w ulicy, bo obecnie nie jest ujęty 
      w zadaniach na rok 2008, a poprzednio był ujęty?

- Bożena Grad:
1. Kiedy będzie remontowana droga w Mazurach w ramach przełomów zimowych?

2. Kiedy będzie wykonane odwodnienie drogi wojewódzkiej w Nieradzie?

3. Czy przy modernizacji oświetlenia jest ujęte dołożenie lamp w kierunku Mazur?

- Adam Morzyk:
1. Przeprowadzić pomiary geodezyjne ul. Stacyjnej w Korwinowie k/p. Saternus. 

Ponadto zanieczyszcza środowisko spalając płyty meblowe.

2. Udrożnić rowy melioracyjne w Słowiku odwadniający boisko, gdyż obecnie w/w 
rów nie spełnia swojej funkcji – nie odprowadza wody.

3. Wymienić zniszczoną skrzynkę gazomierza w świetlicy w Korwinowie.

4. Po przeprowadzonych kontrolach przez WIOŚ nadal płyną ścieki z Zakładu 
     p. Lang we Wrzosowej – czym się zakończyła kontrola?

5. Zamontować znak zakazu i postoju przed garażami OSP Słowik.

6. Kiedy będzie przetarg na usuwanie przełomów zimowych?
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- Stanisław Ziębacz:
1. Naprawić drogę ul. Szczytowej w Brzezinach Kolonii. 

2. W Brzezinach Nowych na ul. Białej wydano zezwolenia na zabudowę mieszkalną, 
co zakłóciło stosunki wodne, należy przekopać rów do potoku Sobuczynka.

- Stanisław Minkina:
1. Przyśpieszyć wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 

904 Bargły-Nierada.

2. Wnoszę o wykonanie remontu ul. Pustej.

3. Przeprowadzić renowację rowu melioracyjnego przebiegającego po stronie pół-
nocnej ulicy Śląskiej od ulicy Wierzbowej w kierunku Michałowa.

- Lidia Kaźmierczak:
1. Czy jest planowany remont rowów w Nowej Wsi np. k. p. Jakubowskiej w ogóle 

nie ma rowu, inne wymagają czyszczenia.

2. Kiedy będą remontowane drogi gminne na terenie sołectwa Nowa Wieś 
      i powiatowa biegnąca od ul. Słonecznej, poprzez ul. Częstochowską 
      do ul. Strażackiej?

3. Proszę ustalić kto jest opiekunem rowu, który biegnie od bloków w Hucie Starej B 
do rzeki Warty? Rów ten od 20 lat jest nie konserwowany i nie wykoszony.
Rosną krzaki i duże konary drzew.

4. Wykonać renowację rowu oraz uporządkować pobocze drogi na odcinku 
     od ul. Sadowej do kapliczki przy ul. Częstochowskiej. 

Wolne wnioski i informacje:

- Grażyna Jachura – czy w roku 2008 będą rozpoczęte prace nad wykonaniem 
  chodnika na odcinku ul. Tkackiej (droga gminna) od skrzyżowania z ul. Lipową 
  w stronę Sobuczyny? Zadanie to było wpisane w WPI na lata 2008 i następne 
  z możliwością realizacji od 2008 r.

- Alfred Kołodziej – wnioski ponowne, są to:
1. Wybudowanie nowej nawierzchni drogi i chodnika dla pieszych na ul. Długiej na 

odcinku wykonanej kanalizacji ściekowej, lub na dzień dzisiejszy wyrównanie za-
padlisk (niebezpieczeństwo dla pieszych i kierowców).

2. Rozbudowanie skrzyżowania ul. Długiej z ul. Sabinowską oraz udrożnienie tego 
przepustu.

3. Jaka jest odpowiedź GDDKiA w Katowicach w sprawie poszerzenia drogi gospo-
darczej po stronie zachodniej DK-1 lub wybudowanie zatoczek tak, aby samocho-
dy mogły się bezpiecznie wyminąć na tej drodze oraz wybudowanie chodnika lub 
ścieżki dla dzieci uczęszczających do szkoły z Cementowni 

     tzn. od ul. Fabrycznej do drogi gospodarczej po stronie wschodniej DK-1.
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4. Mieszkańcy ul. Hutniczej i Młyńskiej oraz części Korwinowa proszą 
     o zamontowanie tablicy ogłoszeniowej w tym samym miejscu co była 
     poprzednia tzn. na końcu ul. Młyńskiej od strony Korwinowa, bo to jest 
     najbardziej centralny i widoczny punkt dla tych mieszkańców zarówno 
     zmotoryzowanych jak i pieszych (nowa tablica została zamontowana 
     w mało widocznym miejscu).

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała z treścią pism jakie wpłynęły 
do Rady Gminy:
1) Wojewody Śląskiego nr AK/III/0554/57/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. – skarga 

Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” Rady Gminy Poczesna, w części zawierająca 
zarzuty pod adresem Wójta Gminy Poczesna celem załatwienia zgodnie 

     z właściwością na sesji Rady. Zaproponowała, aby skargę rozpatrywała 
     Komisja Rewizyjna. Wniosek poddano pod głosowanie:

„za”                                          głosowało 11 radnych,

„przeciw”                                                    2 radnych 

„wstrzymało się”                                        2 radnych.

2) R. Wnuka z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie budowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Pismo będzie skierowane do Wójta Gminy celem 
ponownego rozpatrzenia i załatwienia zgodnie z kompetencjami.

3) Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Poczesna o zmianę na niższą – stawki procentowej służącej naliczaniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej 

     z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna    
     określonej w uchwale Nr 214/XXXIV/06 z dnia 2 marca 2006 r. Rady Gminy 
     w Poczesnej. 
     Głos zabrała: 
     - Teresa Parkitna – sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu 
        i Rozwoju Gospodarczego i ustalono, że w/w sprawy nie można rozpatrywać 
        w oparciu tylko o 5 osób ale większość osób zainteresowanych.

4) Przypomniała radnym o terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych 
     za rok 2007.

Ad. 20
Wójt Gminy udzieli odpowiedzi na piśmie na zgłoszone wnioski i zapytania radnych.

Ad. 22

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

Protokół sporządziła:

   Jadwiga Sidyk
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	1.Czy remont był niezbędny, konieczny?

