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

P r o t o k ó ł   Nr XVII/2008

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

w dniu  19 maja 2008 roku.

              Poczesna, dnia  2008-05-19

          



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

w dniu 19 maja 2008 roku.

Podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr 150/XVII/08 w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji.

2. Uchwała Nr 151/XVII/08 w sprawie współdziałania z Miastem Częstochowa 
      w realizacji transportu zbiorowego.

3. Uchwała Nr 152/XVII/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.

4. Uchwała Nr 153/XVII/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

5. Uchwała Nr 154/XVII/08 w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do 
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”.

6. Uchwała Nr 155/XVII/08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja 
szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach Priorytetu 
VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. Uchwała Nr 156/XVII/08 w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do nabycia.

8. Uchwała Nr 157/XVII/08 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu 
pod nazwą „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

9. Uchwała Nr 158/XVII/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych.

10.Uchwała Nr 159/XVII/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych.

11.Uchwała Nr 160/XVII/08 w sprawie skargi Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” 
     na Wójta Gminy Poczesna.
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Protokół  Nr XVII/2008
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 19 maja 2008 roku
w godzinach od 1300 do 2040.

Radnych obecnych w/g listy obecności   15
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych               0  
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych          0
 
            Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy w Poczesnej :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVI 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 działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
     w Poczesnej z siedzibą w Hucie Starej B w 2007 r.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej w 2007 r.
8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gmi-

ny.
9. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
      i Rekreacji.
11.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Częstochowa w realizacji 

transportu zbiorowego.
12.Podjęcie 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.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do Stowarzyszenia 

-Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja szan-

sa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach Priorytetu VII, 
Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

16.Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach użyteczno-
ści publicznej na terenie gminy.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do nabycia.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pod na-
zwą „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

19.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Często-
chowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych.

20.Podjęcie uchwały w sprawie skargi Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” na Wójta 
Gminy Poczesna.
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21.Wnioski i zapytania radnych.
22.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
23.Wolne wnioski i informacje.
24.Zakończenie obrad.
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Ad.1
Otwarcia XVII 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 stwierdziła, 
że obecni na sali radni w/g załączonej listy obecności stanowią quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy w Poczesnej 
- na stan rady 15, obecnych jest 14 radnych. 

Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad 
sesji.
Wniosła o uzupełnienie proponowanego porządku obrad:
• Podjęcie uchwały w sprawie skargi Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” na Wójta 

Gminy Poczesna – Komisja Rewizyjna rozpatrzyła temat skargi.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
     i Rekreacji – radna B. Grad złożyła podanie o odwołanie jej ze składu w/w komisji.

Następnie zapytała radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje.

Głos zabierali:
- Wójt Gminy – pkt. 18 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
  Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych” 
  wnieść poprawkę na: „”Podjęcie uchwał.............”, gdyż będą w tym temacie dwie 
  uchwały:

• na realizację wspólnych zadań na drogach powiatowych na terenie gminy – 
500.000 zł

• na opracowanie studium wykonalności do zadania drogowego pn. Obwodnica 
drogi DK-1 na odcinku Poczesna-Wrzosowa – 3.500 zł.

- Bożena Grad – prosiła, aby podjęcie uchwały w sprawie odwołania jej ze składu 
  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji podjąć po pkt.9, gdyż nie będzie mogła 
  do końca uczestniczyć w obradach sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała zgłoszone wnioski pod głosowanie:

1) „za” wprowadzeniem projektów uchwał w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 
           Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych   
           jako pkt. 19
                                        - głosowało 14 radnych 
    „przeciw”                                          0 radnych
    „wstrzymało się”                               0 radnych

2) „za”  wprowadzeniem punktu w sprawie skargi Klubu Radnych „Wspólna Rzecz”  
            na Wójta Gminy Poczesna jako pkt. 20
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                                               - głosowało 14 radnych
    „przeciw”                                                  0 radnych
    „wstrzymało się”                                      0 radnych

3) „za”  wprowadzeniem punktu w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, 
            Kultury, Sportu i Rekreacji jako pkt. 10
                                               - głosowało 11 radnych
    „przeciw”                                                  0 radnych
    „wstrzymało się”                                      3 radnych

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

                     Przybył radny Stanisław Ziębacz - 1315

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

                                         „przeciw”                                 0 radnych,

                                         „wstrzymało się” od głosu       0 radnych.

Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z poprzedniej sesji  
tj. XVI z dnia 24 kwietnia 2008 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady gminy oraz 
przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym radnym.
Głos zabrał:
- Mirosław Dobosz – w treści protokołu brakuje:
• wypowiedzi jaką odczytał i złożył na piśmie celem zamieszczenia w całości, 
     a dotyczy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
     Poczesna. Uzasadnienie mojego stanowiska „nie”. Zdanie odrębne. 
• wypowiedzi jaką odczytała i złożyła na piśmie celem zamieszczenia w całości 

przewodnicząca Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” radna Elżbieta Rakowska 
dotyczące udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poczesna. 

- Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że uwzględniła w protokole uwagi, 
   które zgłaszali radni przed sesją.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Głosowało 15 radnych: 
     „za” przyjęciem protokołu z XVI sesji rady gminy głosowało 10 radnych

„przeciw”                                                                                 0 radnych
     „wstrzymało się”                                                                      5 radnych

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy został przyjęty i może być ogłoszony.
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Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy rady w okresie między 
sesyjnym. Materiał w załączeniu do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

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:
- A. Bednarek – mieszkaniec Sobuczyny. Miał pytania do byłego Wójta i jego 
  Zastępcy, a dotyczyły:
1) dlaczego skrzyżowanie drogi w Sobuczynie i remont drogi Sobuczyna – Huta 

Stara zostało wykonane w taki sposób, że po kilku dniach zniszczyła się i firma 
znów miała pracę?

2) ile gmina zarobiła za pobierany piasek z terenu byłego poligonu w Nieradzie, 
którego głównym odbiorcą był p. K. Kołodziejczyk i kolesie Wójta?

3) kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie ul. Dębowej, a po 3 miesiącach 
mieszkańcy przy tej ulicy zostali wywłaszczeni?

4) czy gmina jest obciążona za piasek przy kopaniu kanału sanitarnego przez firmę 
„Dromex”?

5) dlaczego osoba zatrudniona przez 18 lat w gminie 4-5 godzin i prywatnym 
ciągnikiem wywoziła śmieci, gałęzie i zarabiała 8 tys. zł?

6) stwierdził, że były Wójt w liście otwartym do mieszkańców wychwalał swoje 
zasługi na rzecz gminy. Zwrócił się z pytaniem do byłego Wójta – kto ponosi 
odpowiedzialność za 1,2 mln zł strat?

                                                                              
- B. Krakowian – były Wójt odniósł się do zgłoszonych pytań:
1) stwierdził, że Pana A. Bednarka na poprzedniej sesji nie chciano dopuścić do 

głosu na temat stanu technicznego jego domu mieszkalnego na skutek transportu 
na wysypisko śmieci, a na dzisiejszej sesji może mówić bez ograniczeń, ale już 
nie o swoim domu lecz zupełnie na inny temat. Wyjaśnił, że Pan Bednarek 
mieszka przy dwóch drogach gminnej i powiatowej i zwracał się do gminy, że przy 
jego posesji jest wysoki krawężnik i zrobiono złagodzenie łuku drogi,

2) temat „piaskowni” na terenie byłego poligonu w Nieradzie ciągnie się przez 30 lat, 
teren nie zabudowany, nie był pilnowany, w lesie, od 10 lat stał się teren gminy i 
gmina chciała zrobić piaskownię z prawdziwego zdarzenia, ale oprócz piasku 
występował żwirek, który go zanieczyszczał. Zgłosił się człowiek z Konopisk i 
prowadził kontrolowaną sprzedaż piasku na kwity, które są w Urzędzie Gminy. 
Pan K. Kołodziejczyk jako firma nie prowadził otaczarni to po co mu piasek. 
Przechodząc na emeryturę spowodował uporządkowanie w/w terenu.
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3) odnośnie ulicy Dębowej - przez jej środek przebiegała granica strefy ochronnej, 
najpierw mieszkańcy domagali się remontu drogi, a później chcieli być 
wywłaszczeni z tego terenu i Miasto Częstochowa wykupiło teren.

4)  Wyjaśnił, że Gmina Poczesna była kilkakrotnie kontrolowana przez różne 
instytucje m. in. RIO, NIK inne.

- Andrzej Szumera – zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy, aby prowadziła 
  obrady sesji zgodnie z porządkiem obrad, a skoro Pan Bednarek ma uwagi do 
  byłych wójtów winien to zgłosić do organów ścigania, a obecni radni będą rozliczani 
  za aktualną kadencję.

Następnie głos zabrała przybyła na obrady sesji poseł Jadwiga Wiśniewska, która 
w sejmie pracuje w Komisji Oświaty i Komisji kontroli. Zapewniła, że jest otwarta na 
współpracę. Nadmieniła o inicjatywie premiera odnośnie budowy boisk, złożyła 
wniosek odnośnie wynagrodzenia za pracę sołtysów w kwocie 200 zł. Wspomniała, 
że jedna z gmin zrezygnowała z przydziału dotacji do programu „Orlik 2012” i jest 
duże prawdopodobieństwo, że w to miejsce wpisze się Gmina Poczesna bo wniosek 
Gmina Poczesna złożyła.

Głos zabierali:
- Stanisław Ziębacz – czy mieszkańcy terenów wokół wysypiska śmieci mogą liczyć 
  na jej pomoc odnośnie uciążliwości wysypiska śmieci?

- Odp. poseł J. Wiśniewska – jeżeli są nieprawidłowości należy sprawę zgłosić do 
  prokuratury, do nadzoru, rozmawiała w sprawie wysypiska śmieci z Wójtem  
  i Prezydentem.

- Wójt Gminy – Gminy Konopiska, Mykanów zakwalifikowały się do otrzymania 
  dotacji z programu „Orlik 2012” Gmina Poczesna ma nadzieję na otrzymanie dotacji 
  na w/w cel w drugiej turze. Nasza Gmina nie ma hali pełnowymiarowej, jest tylko 
  projekt, na początku czerwca br. gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na 
  tę inwestycję – jest to bardzo ważna inwestycja.

- Edward Krzyczmonik:
1) na drogach powiatowych wyznaczyć miejsca dla pieszych,

2) w Poczesnej na ul. Handlowej, Strażackiej z lewej strony wyznaczyć przejście dla 
pieszych,

3) w Poczesnej na ul. Strażackiej k/p. Olszewskiego zrobić przebicie pod drogą, aby 
nie topiło ich posesji.

- Andrzej Stawiarski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – zaproponował, 
  aby w przerwie obrad sesji uzgodnić zapis i pytania przekaże osobom 
  odpowiedzialnym za ich wykonanie.

Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy 
do wiadomości – 15 radnych.
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Ad. 6
Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Poczesnej z siedzibą
w Hucie Starej B Pan Krzysztof Kogut przedłożył informację z działalności Zakładu 
za 2007 r. Materiał w załączeniu do protokołu.

Głos zabierali:
- Stanisław Pietras – zaproponował, aby przystąpić do dyskusji, gdyż radni 
  z materiałem zostali zapoznani na komisjach.

Głosów sprzeciwu ze strony radnych nie było.

- Marek Morzyk – na obiekcie „Pałac” w Korwinowie nie ma tabliczki, czy jest 
  organizacja wokół w/w budynku np. dowolnie są ustawiane garaże, robione rabaty, 
  należy uporządkować te sprawy.

- Kierownik GZGM – budynek jest pod opieką konserwatora, ale nie jest wpisany 
  na listę zabytków i nie otrzymuje pieniędzy na jego utrzymanie.

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

Ad. 7
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej Pani Jolanta Szczepanik  
przedłożyła informację o pracy biblioteki  w 2007 r. oraz odczytała pismo Dyrektora 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach dotyczące działalności samorządowych bibliotek 
publicznych województwa śląskiego w 2007 r. Gminna Biblioteka w Poczesnej 
uzyskała pierwsze miejsce w powiecie częstochowskim pod względem wskaźnika 
zakupionych woluminów, wskaźnik liczby czytelników, wskaźnik liczby udostępnień.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radni głosu nie zabierali.

Informacja złożona przez Dyrektora Gminnej Biblioteki została przyjęta przez 
Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych.

Ad. 8
Komendant Gminny OSP dh Marian Kołodziej dokonał analizy stanu ochrony 
przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Temat omówiony na Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska.

Radni głosu nie zabierali.

Informacja złożona przez Komendanta Gminnego OSP została przyjęta przez 
Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych.
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Ad. 9
Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podinsp. Robert Kapitulewski dokonał 
analizy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2007 r.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Głos zabrał:
- Wójt Gminy – działania policji obejmują teren związany z:
* trasą DK-1 – trzeba w teren generować, w Hucie Starej B powstało Miasteczko 
  Ruchu Drogowego dla naszej gminy i gmin ościennych,
* marketem Auchan – kradzieże samochodów z parkingu,
* dyskoteką w Poczesnej – poprawić bezpieczeństwo. Odbyło się spotkanie 
  z udziałem policji, właściciela dyskoteki i osób zaangażowanych, wypracowano 
  wnioski.

Informacja złożona przez Komendanta Komisariatu Policji została przyjęta przez 
Radę Gminy do wiadomości – 15 radnych.

Ad. 10
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radna Bożena Grad zwróciła się 
z pismem o odwołanie jej ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Radni głosu nie zabierali.

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 10 radnych,

                                          „przeciw”                                           0 radnych

                                          „wstrzymało się”                                5 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 150/XVII/08.

Ad. 11
Wójta Gminy omówił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Miastem 
Częstochowa w realizacji transportu zbiorowego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że w celu realizacji zadania własnego gminy, to jest 
zorganizowanie transportu zbiorowego, przedstawiam propozycję podjęcia uchwały 
w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa zadania zorganizowania transportu 
zbiorowego dla Gminy Poczesna.
Nadmienił, że nie podjęcie w dniu dzisiejszym w/w uchwały skutkuje brakiem 
komunikacji na terenie gminy od 1 czerwca 2008 r.

Radni głosu nie zabierali.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie współdziałania z Miastem Częstochowa w realizacji transportu 
zbiorowego.

    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 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 151/XVII/08.

Ad. 12
Wójt Gminy 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. Wyjaśnił, że:
pozycja 35
Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy chodnika przy DW 904 Bargły-
Nierada została zwiększona o 30.000 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
przyznana na regulację stanów prawnych 60 działek wzdłuż drogi 904 na wniosek 
Wójta Gminy Poczesna.

pozycja 11
Modernizacja dróg transportu rolnego – otrzymaliśmy dotację z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 300.000 zł. Ponadto w pozycji tej środki własne zwiększyliśmy 
o 250.000 zł celem zabezpieczenia udziału własnego, środki te pochodzą z poz. 1 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, 
Sobuczynie i Wrzosowej”.

pozycja 1 i 16
Uwzględnia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy ze Studium 
Wykonalności. Środki na rok 2008 w tych zadaniach zostały pomniejszone zgodnie 
z cytowanym harmonogramem, a środki własne zostały odpowiednio przeniesione 
do pozycji „6” – 244.000 zł i do pozycji „15” – 46.000 zł. Zapis zadania z pozycji 6 
rozszerzono o słowa „opracowanie dokumentów aplikacyjnych do wniosków”.

Głos zabierali:  
- Zdzisław Pyziak – proponował, aby w następnych latach ująć w zadaniach budowę 
  wodociągu na ul. Strażackiej w Poczesnej.

- Stanisław Ziębacz – zsynchronizować WPI z harmonogramem zadań z 2004 r.

- Wójt Gminy – wyjaśnił, że kolumna nr 7 informuje o stanie środków finansowych, 
  ich nigdzie nie dajemy.

- Teresa Parkitna – przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
  poinformowała, że na posiedzeniu komisji w/w projekt uchwały został pozytywnie 
  zaopiniowany przez członków komisji.
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- Stanisław Pietras – stwierdził, że jest to dobry kierunek gospodarczy, dobrze 
  wypracowane środki.
        
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 152/XVII/08.

Ad. 13
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy 
na 2008 r.  Wyjaśniła, że 
Dochody
Wójt planuje zwiększyć dochody gminy o kwotę 340.000 zł.
1. dział 010 rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 310.000 zł. Kwota 10.000 zł 

to zwiększenie wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w 
związku ze zwiększeniem stawki opłat z tego tytułu i 300.000 zł to kwota dotacji 

     z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje w tym zakresie.
2. dział 600  transport i łączność zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika 
przy DW 904 Bargły-Nierada.

Przychody
Wójt planuje zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę 600.000 zł 
zagospodarowując wolne środki budżetu gminy z 2007 r. Zmniejsza się przychody 
budżetu z tytułu planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 1.468.000 zł 
dostosowując plan do harmonogramów rzeczowo-finansowych w związku 
ze składanymi wnioskami o dofinansowanie do Regionalnych Programów 
Operacyjnych.
Wydatki
Wójt planuje zwiększenie wydatków budżetu gminy na 2008 r. w podziale na:
1. dział 010 rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o kwotę 300.000 zł na mo-

dernizację dróg transportu rolnego w gminie.
2. dział 600 transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 30.000 zł na wyko-

nanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy DW 904 Nierada-Bar-
gły.

3. dział 710 działalność usługowa zwiększenie o kwotę 600.000 zł na pokrycie wy-
datków za usługi MPK w związku z zawieranym Porozumieniem pomiędzy Gminą 
Poczesna, a Miastem Częstochowa.
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4. dział 801 oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem 
na remont dachu na budynku Przedszkola w Hucie Starej A. Zmniejsza się jedno-
cześnie wydatki na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej dla zespołu 
szkół w Poczesnej o kwotę 199.000 zł, dostosowując plan na 2008 r. (poz.16 
WPI) do składanego we wniosku harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie wydatków 
o kwotę 1.269.000 zł dokonywane jest także w związku ze zmianą harmonogra-
mu zadania (poz. 1 WPI) do wniosku składanego do Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

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 153/XVII/08.

Ad. 16
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych o zgodę, aby zmienić kolejność 
porządku obrad i omówić pkt. 16 „Możliwość wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy”, gdyż przybyły 
osoby, które zapoznają z tematem sprawy.
Na powyższe radni w głosowaniu wyrazili zgodę:  „za”                     15 radnych
                                                                                „przeciw”              0 radnych
                                                                                „wstrzymało się”   0 radnych.
Głos zabierali:
• inż. Eugeniusz Pidzik – Polskie Towarzystwo Energetyki Odnawialnej Instytut 

Podstawowych Problemów Techniki PAN
• dr hab. inż. Robert Sekret – Profesor Politechniki Częstochowskiej Katedra 

Ogrzewalnictwa i Wentylacji
• mgr inż. Wojciech Norberciak – Pracownia Projektowa Energetyki Cieplnej
• dr inż. Jerzy Ziora – Urząd Marszałkowski

wyszła radna Bożena Grad - 1730

Głos zabierali:
- Wójt Gminy - podziękował za wystąpienia i otrzymany zasób wiedzy. 
  Wyraził nadzieję na robocze spotkanie.

- Stanisław Pietras – nawiązał do wypowiedzi przedmówców odnośnie odwiertu na 
  terenie gminy i zapytał czy są plany co do w/w odwiertu?

- Stanisław Ziębacz – poinformował, że w dniu 11 czerwca br. na Komisji Zdrowia i 
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  Ochrony Środowiska będzie omawiany temat przez przedstawiciela firmy „ENERG”. 
  Czy w planach wojewódzkich jest przewidziana większa ilość spalania biogazów na 
  wysypisku. 

- Odp. na zadane pytania udzielili zaproszeni wykładowcy.

- Przewodnicząca Rady Gminy – podziękowała za przedstawiony temat.

Radni przedstawiony temat przyjęli do wiadomości - 14 radnych.

Ad. 14
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna 
do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”. 
Wyjaśnił, że z inicjatywy Wójta Gminy Poczesna cztery gminy z powiatu 
częstochowskiego – Gmina: Poczesna, Kamienica Polska, Starcza, Konopiska 
i jedna z powiatu lublinieckiego – Gmina Boronów podjęły działania w celu 
wykorzystania środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Przedstawiciele trzech sektorów: gospodarczego, społecznego i publicznego z w/w 
gmin postanowiły utworzyć Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bractwo 
Kuźnic”. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w ramach programu Leader+. 
Stowarzyszenie ma na celu odnowę wsi, wspieranie zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich. Nadmienić należy, że w/w gminy nie uczestniczyły w programie 
Leader+ I i II schemat prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa tym sposobem 
nie uzyskały dotacji w latach 2004-2007.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia Gminy Poczesna do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa 
Działania „Bractwo Kuźnic”.

    Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 14 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

                                          „przeciw”                                           0 radnych

                                          „wstrzymał się”                                 1 radny

                                         
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 154/XVII/08.

                   
Ad. 15
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Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu pt. „Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ra-
mach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. 
Wyjaśniła, że przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu w ramach 
programu operacyjnego Kapitał Ludzki pozwoli na realizację projektu „Twoja szansa”. 
Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Poczesnej. Celem wyżej wskazanego projektu jest zwiększenie 
potencjału zawodowego i społecznego klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zgodnie z założeniami programu pomoc w trakcie realizowania projektu kierowana 
będzie na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie 
pozostających w zatrudnieniu będących w wieku aktywności zawodowej 
i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W wyniku podjętych działań
w zakresie zastosowania różnych form wsparcia, kontraktów socjalnych i innych 
instrumentów aktywnej integracji zamierza się osiągnąć rezultaty w postaci:
• podniesienia kwalifikacji zawodowych i społecznych klientów w odniesieniu do 

wymagań rynku pracy,
• wyrównania deficytów edukacyjnych i interpersonalnych klientów tut. Ośrodka,
• zwiększenia poziomu kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych 

klientów Ośrodka.
Na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie przyznana 
kwota w wysokości 69.118 zł. Kwota w wysokości 7.257,39 zł stanowi wkład własny 
– przeznaczona ona zostanie na wsparcie finansowe w postaci świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej. Jednym z obowiązujących i niezbędnych 
załączników do umowy o dofinansowanie realizacji projektu „Twoja szansa. 
Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” jest uchwała jednostki samorządu 
terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest 
konieczne.

Głos zabierali:
- Adam Morzyk – przypomniał, że pod koniec 2007 r. radny M. Dobosz pytał o wyżej 
  przedstawiony temat i obecnie nastąpiła realizacja projektu.

- Stanisław Ziębacz – poinformował, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisji 
  Zdrowia i Ochrony Środowiska.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja szansa. Promocja aktywnej 
integracji w Gminie Poczesna” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    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 155/XVII/08.
Ad. 17
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Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do nabycia.
Wyjaśnił, że biorąc pod uwagę fakt, iż tutejsza Gmina jest współwłaścicielem 
w ½ części wyżej opisanej nieruchomości, zakup pozostałej części pozwoli 
na rozszerzenie dotychczasowej działalności miejscowego Ośrodka Zdrowia 
poprzez utworzenie dodatkowych przychodni lekarskich, przeniesienie biblioteki 
i zorganizowanie świetlicy środowiskowej.
Głos zabierali:
- Janusz Krakowian – Wicestarosta powiatu przekonywał o potrzebie zakupu przez 
  gminę obiektu, który zajmuje „Domu Dziecka” we Wrzosowej. Dzieci tam 
  przebywające są z rodzin patologicznych, a obecnie będą żyć w zupełnie innych 
  warunkach w Blachowni, co można sprawdzić.

- Iwona Choła – odniosła się do wypowiedzi Starosty, korzyść będzie obopólna, 
  dzieci skorzystają, również społeczeństwo Wrzosowej i sołectw ościennych.

- Stanisław Ziębacz – na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska była 
  mowa o restrukturyzacji ośrodków zdrowia, ale przyśpieszy się modernizację   
  ośrodka zdrowia we Wrzosowej.

- Janusz Krakowian – Starostwo liczy na zrozumienie ze strony Gminy, że będzie 
  Gmina czekać, aż wyprowadzone zostanie ostatnie dziecko.

- Waldemar Kucia – cieszy się, że będzie Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej, na tym 
  skorzysta również Huta Stara, szkoda, że nie było jednomyślności przy 
  podejmowaniu uchwały budżetowej o środki na ten cel.

- Andrzej Szumera – budżet to nie jest tylko wykup Domu Dziecka i to trzeba 
  zrozumieć.

- Wójt Gminy – obecnie porządkowany jest teren „trójkąta” we Wrzosowej 
  i wykup ½ budynku Domu Dziecka. Jest to zasługa 8 radnych z Klubu „Współpraca 
  i Rozwój”, którzy zagłosowali za budżetem i teraz można to sfinalizować, a radni 
  z Klubu „Wspólna Rzecz” chcą się teraz podpiąć pod to osiągnięcie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie zaopiniowania wykazu nieruchomości przeznaczonej do nabycia.

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 156/XVII/08.

Ad. 18

16



Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej 
realizacji projektu pod nazwą „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. 
Wyjaśnił, że w związku z przystąpieniem Gminy Poczesna do wspólnego projektu 
wszystkich gmin powiatu częstochowskiego, którego Liderem będzie Gmina 
Konopiska pod nazwą „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w Subregionie Północnym – Powiat Częstochowski – Etap I”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013, 
niezbędnym jest podjęcie stosownej uchwały Rady Gminy w sprawie
przystąpienia gminy do w/w projektu.

Głos zabierali:
- Bogdan Krakowian – zakomunikował, że jeżeli społeczeństwo Kolonii Poczesnej 
  dowie się, że na osiedlu będą gromadzone materiały niebezpieczne to zaprotestuje, 
  czy wodociągi pozwolą na takie działania, nie ma dróg dojazdowych, 
  sam protestuje, dojdzie do grandy.

- Mirosław Dobosz – działka była zakupiona pod oczyszczalnię ścieków, a nie pod 
  gospodarkę odpadami.

- Stanisław Ziębacz – nie ma zapisu w Planie Gospodarki Odpadami, aby gromadzić 
  materiały niebezpieczne w Poczesnej poza Sobuczyną, na co zezwolił Pan Cieślik 
  ze Starostwa i stąd oburzenie.

- Wójt Gminy – protest dla niektórych osób wynika z nieznajomości tematu. 
  Należy rozróżnić magazynowanie od składowania. Projekt przewiduje czasowe 
  magazynowanie takich odpadów jak: zużyte baterie, stare telewizory, lodówki itp. 
  właściwie to co przetrzymujemy w domu, a winno być praktycznie przed każdym 
  sklepem czy supermarketem tej branży, bo gdyby Wójt nie zrobił nic, a system 
  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych robił jak we wstępnej wersji tj. 
  gromadzenie na wysypisku byłoby dla radnego S. Ziębacza nieuzasadnionym 
  sprowadzeniem kolejnych odpadów na składowisko.
  Wokół wysypiska takich terenów nie ma, aby umieścić tam kontener. 
  Podkreślam różnice są, bo to ma być magazynowanie takich rzeczy jak stare 
  telewizory, komputery, a nie będzie to składowisko tylko czasowe magazynowanie. 
  Jeżeli to nie będzie oczyszczalnia w Kolonii  Poczesna to proszę  wskazać inne 
  miejsce, temat jest otwarty.

- Janusz Krakowian – jest ojcem pomysłu o środki zewnętrzne na powyższy cel, 
  ale uważa, że lepsza lokalizacja byłaby przy wysypisku śmieci, bo tam to już jest, 
  aby ten teren doinwestować. Aby nie wchodzić na osiedle w Kolonii Poczesnej.

- Stanisław Pietras – należy odpowiedzieć, że Cz.P.K. za teren pod w/w składowanie 
  będzie domagać się odpłatności, a tu mamy swój teren. Były posiedzenia komisji 
  i w tym temacie nie było dyskusji, problemu, a teraz na sesji jest.

- Wójt Gminy – wyjaśnił, że uchwała dotyczy przystąpienia do projektu, chodzi tylko 
  o miejsce. Gdyby na komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska ktoś powiedział, że 
  Kolonia Poczesna to nie odpowiednie miejsce na czasowe magazynowanie 
  składowanie materiałów niebezpiecznych to nie byłoby dyskusji na sesji. 

  Jeżeli wydzierżawimy teren od Cz.P.K. to trzeba za wydzierżawienie terenu płacić. 
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  16 gmin miejsce robi przy oczyszczalni ścieków i wchodzą w w/w program. 
  Gmina Konopiska stara się i otrzyma pozwolenie zintegrowane, to będzie 
  konkurencja dla Cz. P. K.  Należy pochylić się nad problemem i szukać 
  rozwiązania. Gmina  Konopiska jest Liderem w omawianym projekcie.

- Bogdan Krakowian – Wójt na poprzedniej sesji powiedział, że skoro działka 
  wykupiona pod oczyszczalnię ścieków to będzie magazyn materiałów 
  niebezpiecznych, to tego nie umieszczono w protokole z sesji dopiero po jego 
  interwencji to uczyniono.

- Stanisław Ziębacz – w takiej sytuacji winna być wstępna akceptacja.

- Wójt Gminy – wyjaśnił, że obecnie podejmujemy uchwałę o przystąpieniu do 
  projektu, a dyskutujemy nad miejscem składowania jest to przedwczesne, ale uwagi 
  przyjmuję. Spróbuje zorganizować wyjazd dla osób zainteresowanych do miejsc 
  magazynowania w/w  materiałów. 
  Miejsce magazynowania materiałów niebezpiecznych będziemy rozważać. 
  Przyjmuje wątpliwości co do miejsca i będzie konsultować wybór miejsca ze 
  społeczeństwem.

- Andrzej Szumera – zmienić treść uchwały, że „zobowiązuje się Wójta do szukania 
  miejsca magazynowania materiałów”.

- Stanisław Ziębacz – przy szukaniu miejsca magazynowania materiałów należy 
  rozważyć działkę gminną 4 ha na terenie Cz. P. K.

- Zastępca Wójta – zorganizujemy wyjazd, aby zobaczyć jak wygląda zbiórka takich 
  materiałów i nic nie stoi na przeszkodzie, aby przystąpić do programu, a później 
  szukać miejsca składowania.

- Stanisław Pietras – zaproponował przyjąć uwagi i przyjąć uchwałę o przystąpieniu 
  do w/w programu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „System 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.
Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 14 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

                                          „przeciw”                                          5 radnych

                                          „wstrzymał się”                                 1 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 157/XVII/08.

Ad. 19
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Wójt Gminy omówił projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych.
Wójt wyjaśnił, że celem dalszego realizowania zadania i wykorzystywania 
funduszy przeznaczonych w budżecie na 2008 rok konieczne jest podjęcie uchwał 
umożliwiających Wójtowi Gminy spisanie odpowiedniego porozumienia z Zarządem 
Powiatu Częstochowskiego.
        
Głos zabierali:
- Adam Morzyk – zapytał o obwodnicę drogi DK-1, w którym roku będzie realizacja 
  tej drogi i czy w całości, na czym ten remont będzie polegał, czy będą uwzględnione 
  rowy i pobocza?

- Odp. Janusz Krakowian –Środki przekazywane są na remont dróg, a nie chodnika.  
  Wykonanie dróg jest zadaniem kosztownym, ale nie trzeba szukać najtańszego 
  wykonawcy zadania.

- Tadeusz Bajdor – przypomniał, że zgłaszał radnemu Powiatu A. Kubatowi pytanie, 
  czy zostanie wypełnione asfaltem „korytko” między drogą, a chodnikiem przy 
  ul. Lipowej w Hucie Starej A – zagrożenie bezpieczeństwa.

- Zdzisław Pyziak – ul. Łąkowa w Poczesnej na odcinku od Młynka - dziury 
  uzupełnić, ale materiałem z lepiszczem.

- Edward Krzyczmonik:
• wykonać remont ul. Handlowej w Poczesnej, dokumentacja opracowana 
     od 2001 r. i co dalej, a na chodnik oczekujemy od 17 lat. 
• ul. Łąkowa w Poczesnej podczas remontu została zawężona, niż była 

początkowo, a jest miejsce, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa.

- Odp. Janusz Krakowian – droga ul. Handlowej będzie wykonana po wybudowaniu 
  kanalizacji przez gminę.

- Wójt Gminy – z drogami powiatowymi na terenie gminy jest dużo problemów, 
  ul. Handlowa będzie wyremontowana po wybudowaniu kanalizacji, pominięty został 
  odcinek nawierzchni klinkierowej za kapliczką w Poczesnej.

- Przewodnicząca Rady Gminy:
• zgłosiła bardzo niebezpieczny odcinek na łuku drogi  w Nowej Wsi k/p. Gawrona,
• kto decyduje o miejscach i odcinkach wykonania dróg powiatowych na terenie 

gminy?
• które odcinki drogi będą wykonane za kwotę 500.000 zł, a które za 3.500 zł?

- Odp. Janusz Krakowian – w jakim miejscu i za jaką kwotę będzie wykonane 
  zadanie decyduje Starostwo w porozumieniu z Wójtem Gminy. W roku bieżącym 
  będzie wykonana droga Nierada-Sobuczyna i chodnik między osiedlem Huta 
  Stara B do skrzyżowania z ul. Sabinowską w kierunku Wrzosowej.

  
Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwał:
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I. Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt   
   uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu    
   na realizację zadań na drogach powiatowych – Opracowanie studium wykonalności 
   do zadania drogowego pn. obwodnica drogi DK-1 na odcinku Poczesna-Wrzosowa 
   w kwocie 3.500 zł.

   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 158/XVII/08.

II. Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt   
    uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu 
    na realizację zadań na drogach powiatowych w kwocie 500.000,- zł

   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 159/XVII/08.

Ad. 20
Przewodnicząca Rady Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie skargi Klubu 
Radnych „Wspólna Rzecz” na Wójta Gminy Poczesna.

Radni głosu nie zabierali.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny Stanisław Minkina odczytał projekt uchwały 
w sprawie skargi Klubu Radnych „Wspólna Rzecz” na Wójta Gminy Poczesna.
Radni uwag nie zgłaszali.   Przystąpiono do głosowania.

    Stan rady – 15 radnych,  głosowało 13 radnych.

                                           „za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych,

                                          „przeciw”                                          4 radnych

                                          „wstrzymał się”                                 1 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 160/XVII/08.
Ad. 21 i 23
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Wnioski i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje:
- Stanisław Pietras – objąć opieką teren KS „Olimpia”, powstaje „Miasteczko   
  Ruchu Drogowego” – obiekt nadzorować.

- Stanisław Minkina – poparł wniosek radnego S. Pietrasa, gdyż Komisja 
  Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji podczas posiedzenia wyjazdowego również 
  zgłosiła wniosek o ochronę w/w obiektu.

- Teresa Parkitna – ponawiam wniosek wcześniej złożony na Komisji Oświaty, 
  Kultury, Sportu i Rekreacji, aby zwiększyć o ¼ etatu dla pracownika filii biblioteki 
  Gminnej w Nieradzie. W/w wniosek motywuję tym, że pracownik jest w okresie 
  przedemerytalnym.

- Zdzisław Pyziak:
1. Proszę, aby w planowanych zadaniach inwestycyjnych na lata 2008-2010 był za-

pis – budowa wodociągu na ulicy Strażackiej.

2. Proszę o następny zapis budowa chodnika przy ulicy Południowej i Handlowej.

3. Mostek przy posesji p. Szydły na ul. Łąkowej nie ma dobrego przepustu 
     (po ulewnych deszczach woda stoi w rowie).

4. Mieszkańcy Poczesnej po rozmowach telefonicznych z osobą pracującą nad roz-
kładem jazdy MPK zostali poinformowani, aby w tej sprawie interweniować do 
Urzędu Gminy. Mieszkańcy Poczesnej proszą, aby w nowym rozkładzie linii 53 

     z ul. Piłsudskiego kurs z godziny 1520 przesunąć na godzinę 1535 .

5. Proszę o wiaty przystankowe na ul. Handlowej, Południowej i Łąkowej (sprawę 
wiat zgłaszam co roku).

6. Ponownie proszę o uzupełnienie ziemi na boisku przy ul. Łąkowej 
      i Południowej oraz o uzupełnienie brakującej trawy. Po deszczach woda stoi   
      przed bramką.

7. Przypomniał, że od 2 tygodni czeka na odbiór eternit ustawiony przy posesji 
     p. W. Jańczyk przy ul. Południowej.

- Adam Morzyk i Iwona Choła:
1. Zakupić kosiarkę samobieżną (typu traktor ogrodowy) w celu wykaszania placów 

gminnych tj. boisk, terenu przy innych obiektach gminnych itp. Koszeniem powi-
nien zająć się pracownik interwencyjny.

2. Postawić znak „zakaz wjazdu” na wał rzeczny przy ul. Podlaskiej.

3. Uzupełnić kosze przy przystankach autobusowych.

4. Zwrócić się z wnioskiem do MPK o ustawienie dodatkowego przystanku 
     w Korwinowie na wysokości „pałacu”.

5. Ponowny wniosek o wyrównanie ul. Stacyjnej (ehz-8/16). 
- Stanisław Ziębacz – przypomniał o realizacji § 3 uchwały Nr 113/XVII/04 Rady 
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  Gminy w Poczesnej z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju 
  Lokalnego Gminy Poczesna na lata 2004-2015.

- Mirosław Dobosz:
1. Wnoszę o zamontowanie wybitych szyb w wiatach przystankowych w sołectwie 

Wrzosowa – brak szyby w wiacie przystankowej przy trasie DK-1 był zgłaszany 
na sesji w dniu 14.02.2008 r. i do tej pory nie zamontowano tej szyby.

2. Ponawiam wniosek z dnia 27.03.2008 r. o zamontowanie wiaty przystankowej 
przy ul. Leśnej za kładką dla pieszych w kierunku Słowika – jest przystanek, 

     a brak jest wiaty przystankowej.

3. Z uwagi na liczne monity mieszkańców ul. Fabrycznej oraz ul. Ogrodowej sołec-
twa Wrzosowej wnoszę o zmianę inwestycji dotyczącej przebudowy 

     ul. Fabrycznej na odcinku od byłych budynków zakładu przerobu surowców 
     wtórnych w kierunku Słowika na inwestycję przebudowy ul. Fabrycznej od trasy 
     DK-1 w kierunku ul. Ogrodowej oraz ul. Ogrodowej z uwagi na wzmożony ruch 
     pojazdów. Nadmieniam, że na wymienionym odcinku ul. Fabrycznej oraz 
     ul. Ogrodowej kursuje autobus MPK. Wymienione drogi na w/w odcinkach 
     są wąskie i nie posiadają poboczy (chodników), co stwarza zagrożenie 
     bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów oraz dla pieszych.

4. Wnoszę o odnowienie przystanków autobusowych (murowanych) w sołectwie 
Wrzosowa – (brudne i zniszczone elewacje).

5. Wnoszę ponownie o przegląd oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrzosowa, które 
to oświetlenie było wykonane w ramach modernizacji oświetlenia na terenie gmi-
ny – lampy nie świecą na niektórych ulicach (ul. Zaniwie, Fabryczna).

6. Z uwagi na liczne monity mieszkańców wnoszę o wyrównanie ul. Wesołej oraz 
     ul. Zaniwie (liczne dziury i nierówności).

7. Wnoszę o naprawienie zniszczonego chodnika przy ul. Strażackiej w obrębie hur-
towni budowlanej, a także przywrócenie znaku – Zakaz zatrzymywania się 

     (B-36).

8. Z uwagi na wzmożony ruch pojazdów o dużym tonażu wnoszę o ustawienie 
      na ul. Ogrodowej znaku – Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 
      całkowitej ponad 12 t (B-18).

- Andrzej Szumera:
1. Spowodować, aby Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wykonania ul. Szkolnej 

we Wrzosowej – oczekuje w tym zakresie odpowiedzi na piśmie.

2. Przypomniał, że zgłaszał interpelację o podjęcie działań, aby nie zasypywać po-
lderu i otrzymał odpowiedź Wójta, że rozezna sprawę i na tym się skończyło.

3. Uzupełnić dziurę w jezdni koło cmentarza na Zawodziu.

4. Znak drogowy informujący o nośności mostu do 15 ton jest zamontowany przy 
moście w Zawodziu zamiast jak wnioskował wcześniej jadąc od strony 
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     ul. Górniczej, bo później i tak nie ma możliwości zawrócenia.

5. Stwierdził, że żadna ze zgłoszonych przez niego interpelacji nie została wykona-
na.

- Tadeusz Bajdor – wyciąć drzewa rosnące przy ul. Lipowej w Hucie Starej A, 
  gdyż są bardzo pochylone na jezdnię.

- Edward Krzyczmonik:
1. Wybudować wodociąg w Poczesnej przy ul. Strażackiej i Modrzewiowej.

2. Poinformował, że jest zbulwersowany listem otwartym byłego Wójta 
     B. Krakowiana, Pan pisze głupoty, co za wychwalanie się. 

- Leon Kuta:
1. wnioskuje o naprawę pobocza ul. Głównej w Hucie Starej B, które 
     jest wypłukane przy posesjach: p. Garski, Rakowski, Rutkowska. Jeżeli dziury 
     nie zostaną naprawione to nawierzchnia drogi (niedawno wykonano) będzie 
     zrywana przez samochody o dużym tonażu.

2. Zamontować kosz przy tablicy ogłoszeniowej przy posesji p. Mądrzak ponieważ 
papiery i ogłoszenia są zrywane i wrzucane do rowu.

- Jadwiga Strąk:
1. Ponawiam wniosek o ustawienie tabliczki informującej „ul. Prosta” jadąc 
     od ul. Szkolnej w Kolonii Poczesna.

2. Wybudować wodociąg na ul. Granicznej w Kolonii Poczesna.

3. Udrożnić rów przy ul. Szkolnej – lewa strona jadąc w kierunku Borku.

- Lidia Kaźmierczak – zgłosiła pilną potrzebę naprawy dachu na świetlicy 
  w Nowej Wsi.

- Bogdan Krakowian – kiedy będzie wykonany kapitalny remont ul. Handlowej 
  wraz z chodnikiem w Poczesnej. Cała dokumentacja wykonana przez Gminę 
  została już wcześniej przekazana do Powiatu?

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała z treścią pism jakie wpłynęły 
do Rady Gminy:

1) od radnego M. Dobosza z dnia 5 maja 2008 r. skierowane do:

• Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o udzielenie odpowiedzi na piśmie, 
dlaczego jego wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Poczesna z dnia 3 kwietnia 2008 r. nie został przesłany do RIO w Katowicach.

• Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna o udzielenie odpowiedzi na piśmie:
- dlaczego jego wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  
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  Poczesna z dnia 3 kwietnia 2008 r. nie został przesłany do RIO w Katowicach,
- dlaczego pytania skierowane do Wójta Gminy Poczesna przez Klub Radnych    
  „Wspólna Rzecz” na sesji Rady Gminy w dniu 14 lutego 2008 r. oraz odpowiedzi 
  na te pytania nie zostały opublikowane w gazecie „Spoiwo”.

2) od Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej nr 715-1/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. – 
    pismo do wiadomości Rady Gminy, a skierowane do Wójta Gminy – wniosek 
    o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wrzosowej 
    oraz odpowiedź Wójta Gminy  jakiej udzielił w tym zakresie. 

    Głos zabierali:
    - Mirosław Dobosz – ma wątpliwości co do w/w konkursu i zwrócił się do Wójta 
      i uzyskał odpowiedź, że Wójt rozmawiał z MEN w tej sprawie i oczekuje 
      odpowiedzi. Ponieważ Wójt nie chce udostępnić protokołu komisji konkursowej 
      to będzie kolejne doniesienie do Prokuratury. Utajniony nie jest protokół lecz 
      głosowanie. 

    - Wójt Gminy – radny M. Dobosz może złożyć doniesienie do Prokuratury, gdy
      uzyska odpowiedź z MEN to udostępni protokół lub nie, bo obecnie nie wie, 
      czy może to uczynić. W Komisji konkursowej uczestniczyło 12 osób, które 
      nie tylko podlegają pod kuratora, który startował na stanowisko dyrektora 
      Zespołu, ale były również osoby, które podlegały drugiej kandydatce 
      Pani A. Porębińskiej.

Ad. 22
Wójt Gminy udzieli odpowiedzi na piśmie na zgłoszone wnioski i zapytania radnych.

Ad. 24

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

Protokół sporządziła:

   Jadwiga Sidyk
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