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P r o t o k ó ł  Nr  XV/2012 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  P o c z e s n a 

w dniu  23 lutego 2012 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 126/XV/12 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
za 2011 r. 

2. Uchwała Nr 127/XV/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 
 2012 rok. 

3. Uchwała Nr 128/XV/12 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012. 
4. Uchwała Nr 129/XV/12 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. 
5. Uchwała Nr 130/XV/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 
6. Uchwała Nr 131/XV/12 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
7. Uchwała Nr 132/XV/12 w sprawie: przyjęcia programu współpracy 

samorządu  Gminy Poczesna  z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. 
8. Uchwała Nr 133/XV/12 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych. 
9. Uchwała Nr 134/XV/12 w sprawie: skargi Pani Renaty Dziubińskiej na Wójta 

Gminy Poczesna. 
10. Uchwała Nr 135/XV/12 w sprawie: skargi Państwa Marzeny i Krzysztofa 

Respondek na Wójta Gminy Poczesna. 
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                                            Protokół   Nr XV/2012 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 23 lutego 2012 roku 

w godzinach od 1300 do 1805. 

 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

 Porządek obrad XV Sesji  Rady Gminy  Poczesna : 

 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy. 
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między 

sesjami. 
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 

2011 r. 
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum   Kultury, Informacji 

 i Rekreacji za 2011 r. oraz informacja o programie działania na 2012 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji  
w Poczesnej za 2011 r. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012 
rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
14. Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy za 2011 rok. 
15. Informacja o przebiegu konsultacji dotyczącej Studium Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Poczesna oraz o zaawansowaniu prac nad 
opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poczesna. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy samorządu 
Gminy Poczesna  z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. 

17. Informacja o działalności Rady Gminy za 2011 rok. 
18. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2011 rok. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie: skargi Pani Renaty Dziubińskiej na Wójta 

Gminy Poczesna. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie: skargi Państwa Marzeny i Krzysztofa    

Respondek na Wójta Gminy Poczesna. 
23. Wnioski i zapytania radnych. 
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
25. Wolne wnioski i informacje. 
26. Zakończenie obrad. 
 
 
Ad.1 

Otwarcia XV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu przedstawiciela senatora Jarosława Laseckiego, Pana Łukasza 
Liwoch, Radnych Gminy, Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz Gminy, 
Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu Finansowo - Podatkowego, Sołtysów, 
zaproszonych gości  i przybyłych mieszkańców gminy stwierdziła, że obecni na 
sali radni w/g listy obecności stanowią quorum, przy którym może obradować 
i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy Poczesna. 
 
Ad. 2 
 
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku 
obrad sesji i zapytała, czy mają uwagi lub chcą zabrać głos. 
 
Głos zabierali: 
 
-  Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku sesji dwóch 
projektów uchwał tj.: jako punktu 11 projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na 
drogach powiatowych, oraz projektu uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminny  zaproponowała, aby wprowadzić projekt uchwały 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych jako punkt  20  i poddała 
pod głosowanie  wniosek Wójta Gminy. 
 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Przewodnicząca Rady Gminny  złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku 
sesji dwóch projektów uchwał tj.: 
- w punkcie 21 projekt  uchwały w sprawie: skargi Pani Renaty Dziubińskiej na 
Wójta Gminy Poczesna. 
- w punkcie 22 projekt  uchwały w sprawie: skargi Państwa Marzeny i Krzysztofa    
Respondek na Wójta Gminy Poczesna  oraz poddała pod głosowanie ww. 
wniosek. 
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                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina odczytał porządek obrad 
po zmianach, a następnie przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych: 
 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
Porządek XV Sesji Rady Gminy został przyjęty. 
 
Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XIV Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
 
Radni nie zgłosili uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminny poddała pod głosowanie  protokół z XIV Sesji 
Rady Gminy Poczesna. 
 
głosowało 15 radnych:                      
                      
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 

                                        „ wstrzymało się”                   0 radnych 
 

Protokół z XIV Sesji Rady Gminy został przyjęty.  
 
- Łukasza Liwoch przedstawiciel senatora Jarosława Laseckiego powiedział, że 
wraz z senatorem są do dyspozycji. Zaprosił do informowania ich o wszelkich 
inicjatywach podejmowanych przez gminę, aby mogli je wspierać.  
 
Ad. 4 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie 
między sesjami.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady - Lidię Kaźmierczak została 
przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 
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Ad. 5 
 
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami. 
Podczas swojego wystąpienia Wójt Gminy powiedział, że nadal kontynuowana 
jest sprawa związana ze spadkiem po zmarłym Wiesławie Słaboszu.  W chwili 
obecnej Sąd Rejonowy w Myszkowie dokonał podziału środków finansowych 
uzyskanych ze sprzedaży 4 działek położonych w obrębie Gminy Koziegłowy. 
Plan podziału środków finansowych złożony przez komornika został 
zatwierdzony  przez Sąd,  a zatem składniki majątkowe pozostałe po 
spadkodawcy Wiesławie Słaboszu zostały ocenione i uwzględnione  
w przedmiotowym podziale komorniczym i sądowym. Pozostała część 
postępowania egzekucyjnego jest prowadzona na bieżąco. W szczególności 
w najbliższym czasie ma być dokonana  wycena kopalni piasku Ciechmiana 
położona w obrębie gminy Dąbie powiat kolski. Sąd polecił biegłemu sądowemu 
dokonać ponownego szacunku przy uwzględnieniu nowych kryteriów między 
innymi oszacowania złoża piasku na dzień śmierci spadkodawcy i porównania 
ogólnej wyceny Ciechmiany z innymi kopalniami ( zasada porównawcza). 

Poinformował także o aktualnej sytuacji realizacji zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we 
Wrzosowej” Powiedział, że jak wiadomo firma ZIB Fajkier na podstawie zawartej 
umowy z Gminą prowadziła roboty kanalizacyjne. W październiku ubiegłego roku 
firma Fajkier nagle przerwała roboty ze swojej winy i taki stan trwa do dnia 
dzisiejszego. Firma Fajkier wystawiła fakturę za wykonana część robót na kwotę 
837 189,75 zł, lecz należność ta została zajęta początkowo przez komorników 
na kwotę 2,5 mln zł. Obecnie komornicy dokonali dalszych zajęć na podstawie 
tytułów wykonawczych. Obecnie zadłużenie firmy Fajkier wynosi ponad 5 mln zł. 
Bank PKO BP dział Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego  
w Warszawie nadesłał do Gminy pismo zakazujące wypłacenia przez Gminę 
komukolwiek należności z przedmiotowej faktury. Podejmowane przez Gminę 
różnego rodzaju prawne działania i prowadzone liczne narady nie dały 
pozytywnego rezultatu. Przedstawiciele firmy Fajkier oferują ciągle nowe terminy 
podjęcia pracy, ale faktycznie robót tych  nie wykonują. W tych więc warunkach 
analizując złożone deklaracje Wykonawcy, Gmina jest zmuszona rozwiązać 
umowę i w tym przedmiocie koncentrowane są materiały dowodowe. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 6 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 
rok przedstawiła Kierownik Mariola Górecka. 
 
13 40 –  obrady opuściły  radne Ewa Synoradzka i Jolanta Knysak na około 10 
minut. 
 
Głos zabierali: 
 
- Teresa Parkitna – zapytała ile wynosi koszt pobytu w Domu Pomocy 
Społecznej. 
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- Kierownik GOPS, Mariola Górecka odpowiedziała, że jest on uzależniony od 
sytuacji dochodowej mieszkańca tego domu. Jeżeli mieszkaniec ma dochód to 
pokrywa on 70% kosztów, pozostałe musi pokryć rodzina, a w przypadku jego 
braku koszty pobytu pokrywa gmina. W związku z tym, że osoby przebywające  
w Domu Pomocy Społecznej są ubogie, koszty  ponoszone przez gminę są 
wysokie. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 7 
 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum   Kultury, Informacji i Rekreacji 
za 2011 r. oraz informację o programie działania na 2012 rok przedstawiła 
Dyrektor, Anita Imiołek. 
 
13 50 –  obrady opuścił radny Edward Krzyczmonik na około 5 minut. 
 
Podczas omawiania Dyrektor GCKIiR  na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącej 
Rady złożyła podziękowała za wsparcie wszystkim tym, którym sprawa kultury 
jest bliska. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 8 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2011 roku 
omówił Główny księgowy, Marcin Huras. 
 
Głos zabierali: 
 
- Adam Morzyk zapytał co składa się na koszt utrzymania świetlic z Programu 
Alkoholowego. 
 
- Główny księgowy, Marcin Huras odpowiedział, że są to wydatki związane 
przede wszystkim z wywozem nieczystości stałych i  wynagrodzeniem 
administratorów. 
 
- Elżbieta Rakowska skąd zostały pozyskane środki na remont Kapliczki  
w Nowej Wsi i co zostało wykonane. 
 
- Dyrektor GCKIiR, Anita Imiołek wyjaśniła, że środki zostały pozyskane 
 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach małych projektów. Projekt 
ten jest w trakcie rozliczenia. W ramach projektu dokonano rekonstrukcji 
wyglądu zewnętrznego, odmalowano,  założono rynny i balustrady wokół. 
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Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  126/XV/12. 
 
Ad. 9 
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012 rok 
omówiła Skarbnik Gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
 
Głos zabierali: 
 
- Stanisław Minkina zwrócił uwagę, że §1 w dacie należy skreślić 2 powinno być 
2011 rok. 
 
Projekt uchwały po zmianie odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  127/XV/12. 
 
Ad. 10 
 
Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok  omówiła 
Skarbnik Gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
 
Głos zabierali: 
 
- Teresa Parkitna powiedziała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie opiniuje zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.   
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
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głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  128/XV/12. 
 
Ad. 11 
 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych omówiła 
Skarbnik Gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
 
Głos zabierali: 
 
- Teresa Parkitna poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  129/XV/12. 
 
Ad. 12 
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poczesna na lata 2012 – 2015 omówiła Skarbnik Gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  130/XV/12. 
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Ad. 13 
 
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki omówiła Skarbnik 
Gminy - Dorota Kołodziejczyk. 
 
Głos zabierali: 
 
- Elżbieta Rakowska powiedziała, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim,  
w związku z liczbą mieszkańców, jest możliwość zwiększenia funduszu dla 
sołectw: Kolonia Poczesna, Nierada i Wrzosowa. W związku z czym poprosiła  
o zwiększenie funduszu sołeckiego dla sołectwa Wrzosowa. 
 
- Jolanta Knysak zapytała czy jest szansa aby Osiedle Huta Stara B otrzymało 
środki z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że środki z funduszu sołeckiego i zadania 
realizowane w jego zakresie  nie są jedynymi, które wykonywane są  
w poszczególnych sołectwach. Sprawa zgłoszona do realizacji w ramach 
funduszu traktowana jest jako najważniejsza dla danego sołectwa. Powiedział, 
że przeanalizuje wniosek radnej Elżbiety Rakowskiej.  
Osiedle Huta Stara B zgodnie z opinią ministerstwa nie może zostać uznane 
jako sołectwo, ale nie oznacza to, że nie otrzymuje żadnych środków, różnica 
polega tylko na tym, że nie możemy starać się o refundację do 30% 
przeznaczanej dla Osiedla kwoty. 
 
- Marek Morzyk powiedział, że żyjemy w gminie wiejskiej i nie rozumie dlaczego 
część wsi traktowana jest jako Osiedle. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  131/XV/12. 
 
Ad. 14  
 
Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy za 2011 rok przedstawiła Sekretarz Gminy, 
Renata Smędzik. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
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Ad. 15 
 
Informację o przebiegu konsultacji dotyczącej Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Poczesna oraz o zaawansowaniu prac nad 
opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poczesna 
przedstawił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Wójt Gminy powiedział, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca opracowania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Poczesna oraz opracowania 10 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących łącznie cały obszar Gminy Poczesna. 
W dniu 6 lipca 2010r zawarta została umowa zPrzedsiębiorstwem 
Zagospodarowania Miast i Osiedli „ TEREN” Sp. z o.o. w przedmiocie 
opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Poczesna oraz opracowania 10 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obejmujących łącznie cały obszar Gminy 
Poczesna. 
30 lipca 2010r ukazały się ogłoszenia o możliwości składania wniosków do 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Poczesna oraz opracowania 10 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących łącznie cały obszar Gminy Poczesna do dnia  
8 września 2010r. 
3 września 2010r przedłużono termin składania wniosków do dnia 15 
października 2010r. 
12 października 2010r po raz drugi przedłużono termin składania wniosków do 
dnia 6 grudnia 2010r. 
27 grudnia 2010r sporządzono wykaz wniosków i sposobu ich  rozpatrzenia do 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Poczesna oraz opracowania 10 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących łącznie cały obszar Gminy Poczesna 
3 marca 2011r zarządzeniem Wójta Gminy Poczesna powołana została Gminna 
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w składzie: 
Mgr Stefan Zaleski – Przewodniczący Komisji 
Mgr inż. arch. Dorota Szymczak – Wiceprzewodnicząca Komisji 
Mgr inż. arch. Anna Hermańska – Członek Komisji 
15 marca 2011r odbyło się spotkanie Wykonawcy opracowania zmiany studium 
 i 10  planów miejscowych, Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  
i Rady Gminy Poczesna. Na spotkaniu szeroko omówiono koncepcje rozwiązań, 
które znajdą się w projekcie studium. 
04 lipca 2011r sporządzono koncepcję zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna . 
09 sierpnia 2011r Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Poczesnej 
pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany studium. 
16 sierpnia 2011r nastąpiło rozpoczęcie procedury uzgodnień i opiniowania 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Poczesna 
20 listopada 2011r zakończono procedury uzgodnień i opiniowania projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Poczesna 
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2 grudnia 2011r rozpoczęto procedury wyłożenia do publicznego wglądu  
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Poczesna 
19 stycznia 2012r odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
zmiany studium rozwiązaniami 
3 lutego 2012r zakończono procedury wyłożenia do publicznego wglądu  
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Poczesna 
Aktualnie zakończone zostało wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Poczesna. Do dnia 27 lutego 2012r zbierane będą uwagi do przedmiotowego 
projektu studium. Po zebraniu uwag zostanie przedstawiona Radzie Gminy 
Poczesna propozycja ich rozpatrzenia. 
Na dzień dzisiejszy do tut. Urzędu wpłynęło ok. 130 uwag do projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna 
dotyczących w większości zmiany przeznaczenia działek na tereny 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. 
Wójt Gminy poinformował, że, każdy wniosek zostanie przedstawiony Radzie 
Gminy i każdy wnioskodawca indywidualnie zostanie poinformowany o decyzji. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 16 
 
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy samorządu Gminy 
Poczesna  z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok przedstawiła Sekretarz 
Gminy, Renata Smędzik. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  132/XV/12. 
 
 
Ad. 17 
 
Informację o działalności Rady Gminy za 2011 rok przedstawiła Przewodnicząca 
Rady, Lidia Kaźmierczak. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
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Ad. 18 
 
Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2011 rok 
przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji tj. 
 
Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Adam Morzyk, 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Przewodnicząca Teresa Parkitna, 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – Przewodnicząca Iwona Choła, 
Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Tadeusz Bajdor. 
 
1530   –  obrady opuściła  radna Jolanta Knysak na około 5 minut. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdania zostały przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 19 
 
Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody przedstawił pod 
obrady Wójt Gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Wójt Gminy powiedział, że do Urzędu Gminy Poczesna w dniu 18.08.2011r. 
został złożony wniosek przez właściciela nieruchomości Państwa Strojec  
w sprawie uznania drzewa (jesionu wyniosłego) za pomnik przyrody na 
prywatnej posesji w m. Zawodzie przy ul. Długiej 123.  
Wniosek został przedłożony Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna oraz 
Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska do zaopiniowania  
w przedmiocie wszczęcia procedury ustanowienia drzewa pomnikiem. 
Wójt Gminy Poczesna zlecił wykonanie opinii dendrologicznej w celu ocenienia 
stanu zdrowotnego przedmiotowego drzewa.  
W dniu 02.11.2011r. opinia dendrologiczna została przekazana  
Przewodniczącej Rady Gminy Poczesna oraz Przewodniczącemu Komisji 
Zdrowia i Ochrony Środowiska. 
Po posiedzeniach  Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska stosownie do art. 44 
ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w dniu 
23.11.2011r. został wysłany do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem  
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.  

 
W dniu 17.01.2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił 
przedłożony projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody- jesionu 
w m. Zawodzie. 
W uzasadnieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska umieścił zapis, „iż 
mając na względzie przesłanki merytoryczne objęcie ww. drzewa ochroną 
prawną w postaci ustanowienia pomnika przyrody jest zasadne. Należy jednak 
rozważyć, czy objęcie ochroną przedmiotowego drzewa nie naruszy interesu 
prawnego żadnej ze stron postępowania”. 
Mając na względzie powyższe Wójt Gminy Poczesna wystąpił w dniu 
26.01.2012r. do właściciela drzewa i właścicieli sąsiedniej działki  
o przedłożenie do tut. Urzędu dokumentacji geodezyjnej potwierdzającej 
ustalenie granicy pomiędzy działkami o numerach 53/3, 53/4 oraz 53/2  
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i 53/5. Z uzyskanych pism od stron wynika, iż ustalenie granicy pomiędzy 
działkami nastąpiło decyzją z dnia 14.11.1989r. zatwierdzającą projekt podziału 
nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 53. 
Wójt Gminy Poczesna odpowiadając na pismo Zakładu Usług Geodezyjnych 
pracującego na zlecenie Pana Romana Zembik właściciela sąsiedniej działki  
w sprawie wznowienia granicy z Panem Rafałem Strojec przekazał potwierdzoną 
za zgodność kopię projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 
53. Spotkanie na gruncie miało miejsce w dniu dzisiejszym i w jego wyniku 
stwierdzono, że przedmiotowe drzewo rośnie na posesji Państwa Strojec,  
a część domu znajduje się na posesji Państwa Zembik.  
Należy wiec uznać, że sprawa wznowienia granicy pomiędzy nieruchomościami 
jest w toku i ma charakter konfliktowy. 
 
Głos zabierali: 
 
- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska przedstawił przebieg 
prac komisji w omawianym temacie, powiedział, że właściciel działki nr 53/3 
położonej w miejscowości Zawodzie złożył wniosek w sprawie uznania drzewa 
(jesionu – wyniosłego) rosnącego na jego działce za pomnik przyrody. 
Właściciel sąsiedniej działki, na którą przechodzą gałęzie i korzenie drzewa 
sprzeciwił się powyższemu wnioskowi i domaga się ochrony jego prawa 
posiadania i dysponowania swoją własnością ograniczeń przewidzianych dla 
terenu pomnika przyrody. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska dokonała oględzin wyżej wymienionego 
drzewa i stwierdziła, że przedmiotem zakazów do ochrony wnioskowanego 
jesionu są dwie nieruchomości. 
Drzewo stoi na działce wnioskodawcy, ale blisko granicy i systemem korzeni 
oraz korona zajmuje nieruchomość sąsiednią. 
W toku dalszego postępowania Wójt Gminy powołał biegłego dendrologa w celu 
określenia stanu zdrowotnego drzewa – jesionu. 
Z uzyskanej opinii dendrologicznej wynika, iż drzewo ma około 200 lat. 
Rośnie w dobrych warunkach świetlnych, statyka drzewa jest zachowana, 
jednakże wnioskodawcy podejmują działania szkodzące temu drzewu, które 
mogą doprowadzić do jego zniszczenia. Drewno starych jesionów jest często 
wewnątrz spróchniałe. Stwierdzono również niewielkie pęknięcia korony  
i częściowo obumarłe gałęzie w wierzchołkowej partii korony. Można więc 
przypuszczać, że drzewo może stwarzać niebezpieczeństwo zarówno dla 
wnioskodawcy jak i sąsiada. 
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska 
postanowiła sporządzić projekt uchwały w sprawie uznania drzewa – jesionu za 
pomnik przyrody. 
Zgodnie z artykułem 44 ustęp 3a ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały 
został wysłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem 
uzgodnienia. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska w uzasadnieniu do uchwały uznaje, że 
nie zachodzi konieczność ustanowienia powyższego drzewa pomnikiem 
przyrody. 
Można przypuszczać, że zgłoszony wniosek jest sposobem na załatwienie 
konfliktu sąsiedzkiego. Ustanowienie pomnika przyrody stanowi ingerencję  
w prawo własności sąsiada, na co on nie wyraża zgody. 
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Uwzględniając wszystkie okoliczności stanowisko o nieuznaniu tegoż drzewa za 
pomnik przyrody jest uzasadnione. 
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska stwierdza, że drzewo spełnia warunki do 
uznania go za pomnik przyrody, jednakże ze względu na miejsce gdzie rośnie, 
ustanowienie go pomnikiem przyrody jest niewskazane, gdyż może stwarzać 
niebezpieczeństwo i narusza interes prawny jednej ze stron postępowania. 
Na podstawie artykułu 44 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie drzewa 
pomnikiem przyrody lub zniesienie formy ochrony przyrody następuje w drodze 
uchwały Rady Gminy. 
W pracach Komisji brała udział Przewodnicząca Rady Gminy P. L. Kaźmierczak. 
 
- Marian Kołodziej powiedział, że powinniśmy bronić zdrowia i życia ludzkiego. 
Jest  to drzewo, które rośnie na dwóch posesjach  blisko budynków i podczas 
wichury może stanowić duże zagrożenie dla obu stron.  
 
- Karolina Suszczyńska – Strojec powołując się na art. 5 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej, podtrzymała swoje stanowisko w sprawie pomnika 
przyrody  i przedstawiła opinię profesora Marka Siewnika na temat 
przedmiotowego drzewa wydaną na podstawie filmu i zdjęć. Podkreśliła, że 
drzewo jest imponujących rozmiarów i w doskonałej kondycji. Poprosiła o pomoc 
w jego ocaleniu. 
 
- Roman Zembik podtrzymał swój sprzeciw w sprawie pomnika przyrody, 
tłumacząc, że budynki są w zasięgu drzewa i w przypadku wichury może ono 
stanowić zagrożenie.  
 
- Sebastian Zembik – prof. Marek Siewniak nie został powołany jako biegły i jego 
opinie nie są wiążące, dlatego nie można się na nie powoływać. Był czas, żeby 
odwołać się od opinii biegłego, ale nikt się nie odwołał. Powiedział, że 29 lutego 
nie podetną gałęzi lecz przyjadą i zobaczą czy one są, następnie pójdą do sądu 
zgłosić, że sąsiad nie potrafi uregulować swojego stanu prawnego.  
 
- Rafał Strojec – sprawa nie jest prosta, ale każdy ma prawo zgłosić pomnik 
przyrody. Wyjaśnił, że tutaj jest konflikt o granicę, a nie o drzewo. Chcieliby, aby 
działka została taka jaką zastali. Sąsiad narzuca nam wolę, gdyż żąda obcięcia 
gałęzi mimo tego, że mu nie zagrażają i nie przeszkadzają. Jeżeli nadal będzie 
podcinanie od strony zachodniej będzie stwarzało realne zagrożenie dla nas, 
wcześniej czy później się przewróci.  
 
- Jolanta Knysak wyjaśniła, że nikt nie chce tego drzewa usunąć.  
 
- Lidia Kaźmierczak  wyjaśniła, że radni poczuwają się do tego, że takie drzewo 
należy chronić i pielęgnować. 
 
- Roman Zembik  powiedział o niepotrzebnym zaangażowaniu medii w tę sprawę 
i presji z ich strony. Sąsiad jako właściciel drzewa ma obowiązek zrobienia z tym 
drzewem porządek.  
 



 16 

- Karolina Suszczyńska – Strojec – gdy usuniemy dwa konary nad posesją 
sąsiada zaszkodzimy drzewu i nie będzie zachowana statyka, stworzymy 
niebezpieczeństwo, drzewo straci równowagę. 
 
1510   –  obrady opuściła  radna Krystyna Wichniarek na około 5 minut. 
 
- Sebastian Zembik – statykę drzewa można przywrócić podcinając gałęzie  
z drugiej strony. Odpowiedzialnym za drzewo jest właściciel posesji  i jeżeli się 
przewróci to odpowiedzialni będą sąsiedzi. Według prawa jest to pospolite 
drzewo i nie ma podstaw do powoływania się na ustawę o ochronie przyrody. To 
drzewo to jest tykająca bomba, w każdej chwili może runąć. 
 
- Marek Morzyk powiedział, że w dniu dzisiejszym, dla dobra sprawy, radni nie 
powinni tej uchwały podejmować, aby dowiedzieć się czegoś nowego, np.  czy 
po obcięciu tych gałęzi czy uformowaniu na nowo korony to drzewo będzie miało 
dalej walory pomnika.  
 
- Magdalena Bobowska – Macyszyn przedstawiciel Ruchu Społeczno – 
Ekologicznego „Przytulia”  poparła wniosek Państwa Strojec o ustanowienie 
drzewa pomnikiem. 
 
1620   –  obrady opuścił  radny Edward Krzyczmonik na około 5 minut. 
 
- Adam Morzyk – nie jest intencją radnych aby zrobić coś przeciwko temu 
drzewu, żeby je ściąć, zlikwidować, pozbyć się tego co mamy, czyli walorów 
natury. Rozmawiając przez pryzmat podstaw prawnych do niczego nie 
dojdziemy.  
 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak powiedziała, że nie rozumie 
dlaczego profesor Siewniak ocenia to drzewo, wydaje opinie nie będąc na 
miejscu i nie oglądając tego drzewa, to tak jakby lekarz podał diagnozę o stanie 
zdrowia chorego przez telefon lub na podstawie zdjęcia. Ocenę w tej sprawie 
może wydać biegły, który jest fachowcem w tej dziedzinie. Gdyby ten jesion rósł 
tak jak wypowiedział się profesor Siewniak: „ na miedzy między polami”  to ja 
podczas głosowania byłabym za ustanowieniem go pomnikiem. Jednak  tak nie 
jest. Mówimy o drzewie, które rośnie w terenie zamieszkałym,  zabudowanym. 
Pod nim mieszkają  ludzie, przede wszystkim chcemy uchronić Państwa Strojec, 
bo oni tam będą mieszkać, przeżywać każdą wichurę, oblodzenie itp.  Byłam na 
wizji lokalnej i rozmawiałam z mieszkańcami, oni też obawiają się 
niebezpieczeństwa. Rada może podjąć tę uchwałę i ustanowić ten jesion 
pomnikiem, ale w myśl art. 44 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 roku są również podstawy do uchylenia min. z powodu 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
My w dniu dzisiejszym mamy podjąć tę uchwałę, a już stwierdzamy, że nie ma 
zachowanego bezpieczeństwa, tam mieszkają ludzie. Po co w dniu dzisiejszym 
podejmować uchwałę, żeby później ją odwoływać. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
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Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało             0 radnych 
                            „przeciw”                                              11 radnych 
                            „wstrzymało się”                                     4 radnych 
 
Projekt uchwały nie został przez Radę podjęty. 
 
Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak zaapelowała do Państwa Zembik 
 i Państwa Strojec żeby wzięli pod uwagę wiek tego drzewa, jego klasę żeby 
chronili go, a nie niszczyli.  
 
Ad. 20 
 
Projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 
 
Głos zabierali: 
 
- Elżbieta Rakowska zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy o podjęcie inicjatywy 
w sprawie zmiany nazwy omawianego odcinka drogi. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że procedura związana z nazwaniem przedmiotowej 
ulicy trwa, zostały wystosowane odpowiednie pisma do osób mieszkających przy 
tej ulicy. Jest uzgodnione spotkanie z mieszkańcami i już można myśleć 
o nazwie.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 133/XV/12. 
 
Ad. 21 

 
Projekt uchwały w sprawie: skargi Pani Renaty Dziubińskiej na Wójta Gminy 
Poczesna przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Morzyk. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Przystąpiono do głosowania. 
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głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  134/XV/12. 
 
Ad. 22 
 
Projekt uchwały w sprawie: skargi Państwa Marzeny i Krzysztofa    Respondek 
na Wójta Gminy Poczesna  przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Adam Morzyk. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  135/XV/12. 
 
Ad.23,24,25 
 
Marian Kołodziej 

1. Czy jest już znana data wznowienia prac przy budowie kanalizacji  
w miejscowości Wrzosowa i czy będzie ogłoszony nowy przetarg. 

2. Czy można już wykorzystać pieniądze z funduszu sołeckiego na 
zadaszenie sceny. 

3. Czy można przystąpić do prac remontowych (pomalowanie kuchni  
i pomieszczeń) w remizie OSP we Wrzosowej. 

 
Edward Krzyczmonik 

1. Wystosować odpowiednie pisma w celu pozyskania lekarzy specjalistów 
do Ośrodka Zdrowia w Poczesnej. 

 
Iwona Choła 

1. Czy jest jeszcze możliwość pozyskania środków na remont dróg z 
Funduszu Solidarności. 

2. Wyrównać drogę ul. Zielonej od ul. Fabrycznej i od drogi powiatowej. 
3. Na jakim etapie są działania związane z poszerzeniem ul. Przybrzeżnej. 
4. Zorganizować spotkanie z dzielnicowym w Słowiku i Korwinowie. 

 
Tadeusz Bajdor 

1. Wyremontować ul. Tkacką w stronę CzPK. 
2. Naprawić nawierzchnię ul. Rolniczej i nawieźć grysu na ul. Świeżą. 
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Elżbieta Rakowska 

1. Naprawić nawierzchnię ul. Szkolnej, Polnej, Wesołej, Brzezińskiej i 
początek ul. Sabinowskiej. 

2. Czy w tym roku rozpoczęte zostaną prace w Ośrodku Zdrowia we 
Wrzosowej. 

 
Waldemar Kucia 

1. Kiedy będzie ogłoszony przetarg na układ komunikacyjny 
2. Wystosować pismo do banków o zamontowanie bankomatu na Osiedlu 

 w Hucie Starej B. 
 

Ewa Synoradzka 
1. Kiedy rozpocznie się remont świetlicy w Brzezinach. 
2. Naprawić nawierzchnie dróg  Brzezinach Nowych i Brzezinach Kolonii. 

 
Adam Morzyk 

1. Upoważnić pracownika Urzędu do kontroli i monitorowania stanu dróg na 
terenie gminy. 

2. Przeprowadzić monitoring ul. Fabrycznej i zobowiązać wykonawcę do 
naprawy jej nawierzchni w ramach gwarancji. 

3. Naprawić załamanie na przepuście na ul. Fabrycznej (odcinek wykonany 
 w latach 2004-2005). 

4. Wystąpić do Urzędu Miasta o przeczyszczenie rowu melioracyjnego przy 
ul. Fabrycznej na terenie miasta Częstochowy. 

5. Uregulować sprawę związaną z nazwą ulicy i numeracją na ul. Fabrycznej 
od strony torów kolejowych. 

6. Naprawić nawierzchnię dróg gruntowych tzn. ul. Zielonej, Przybrzeżnej, 
Modrej, Kolorowej i Złotej. 

 
Eulalia Błaszak 

1. Czy jest szansa na realizacje inwestycji związanej z budową ronda  
w  Zawodziu. 

2. Wyczyścić chodnik i studzienki od Koloni Borek w kierunku Osin. 
 
Alfred Kołodziej 

1. Podatki wzrosły o więcej niż 4,2%, z czego wynika ten wzrost.  
2. Zabezpieczyć pobocze dróg we Wrzosowej zniszczonych podczas 

budowy kanalizacji. 
Marek Morzyk 

1. Naprawić ul. Podmokłą w Korwinowie. 
 
Tadeusz Marcinkiewicz 

1. Zamontować tablicę informacyjną na ul. Konwaliowej. (od CzPK w stronę 
Sobuczyny). 

2. Czy będzie podłączony wodociąg w Sobuczynie od m. Nierada. 
 
Jadwiga Strąk 

1. Naprawić zniszczone tablice z nazwami ulic (zostały odklejone literki). 

2. Uruchomić przejście od ul. Małej na boisko szkolne w Poczesnej. 



 20 

  

- Wójt Gminy odpowiedział, że odnośnie tych spraw, które zostały zgłoszone,  
a są na gwarancji podjęte zostaną interwencje.  
Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą będziemy systematycznie naprawiać 
drogi gminne. 
Odnośnie podatków Wójt Gminy powiedział, że podtrzymuje stanowisko, że nasz 
podatek od nieruchomości wzrósł 4,2% do 4,5%.  
W budżecie gminy na 2012 rok na stronie 2 w dziale 751 i 756 jest napisane: 
„stosowana będzie stawka od 1 hektara przeliczeniowego gruntów 185,45 zł co 
stanowi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, cena skupu żyta 74,18 zł za  
1 kwintal ogłoszona przez Prezesa GUS”. Nie było moim zamiarem 
wprowadzenie kogoś w błąd, nie była to moja decyzja, ani decyzja Rady Gminy. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy w momencie podjęcia uchwały 
podatkowej pracownicy omawiający projekt uchwały wiedzieli, że podatek 
wzrośnie więcej. 
 
- Wójt Gminy – było to wpisane w budżecie na 2012 rok, więc tak. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o  pismach, które wpłynęły do biura 
Rady Gminy oraz ustaliła termin składania oświadczeń majątkowych do dnia  
20 kwietnia 2012 roku. 
 
 
Ad. 26 
 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XV Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 
 
 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                 mgr inż. Lidia Kaźmierczak 

 
Protokół sporządziła: 
Magdalena Caban 
 
 
 
 
 


