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P r o t o k ó ł  Nr  XVI/2012 

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

w dniu  29 marca 2012 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 136/XVI/12 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2011 rok. 
2. Uchwała Nr 137/XVI/12 w sprawie: Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia w Poczesnej. 
3. Uchwała Nr 138/XVI/12 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. 
4. Uchwała Nr 139/XVI/12 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
5. Uchwała Nr 140/XVI/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 
6. Uchwała Nr 141/XVI/12 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
7. Uchwała Nr 142/XVI/12 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
8. Uchwała Nr 143/XVI/12 w sprawie: opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych w granicach administracyjnych Gminy Poczesna. 
9. Uchwała Nr 144/XVI/12 w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony 

Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 
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                                            Protokół   Nr XVI/2012 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 29 marca 2012 roku 

w godzinach od 1300 do 1450. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XVI Sesji  Rady Gminy  Poczesna : 

 

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

sesjami. 
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 
7. Ocena działalności Gminy w zakresie upowszechniania sportu i kultury 

fizycznej. 
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2011 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie: Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia w Poczesnej. 
11. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2011 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
17. Ocena ściągalności podatków w 2011 r.  
18. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu  sołeckiego w 2011 roku. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie: opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych w granicach administracyjnych Gminy Poczesna. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony 

Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 
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 XVI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu 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: w punkcie 15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach (dot. kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów), w  punkcie 16 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dot. kanalizacji sanitarnej w m. 
Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczyna i we Wrzosowej). Podkreślił, że 
uchwały te nie powodują zaciągnięcia nowych  pożyczek  lecz dotyczą zmian 
harmonogramów w pożyczkach wcześniej otrzymanych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminny poddała pod głosowanie  wniosek Wójta Gminy. 
                           „za”                                     14 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XVI Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
1110 –  na obrady przybył Radny Marian Kołodziej. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XV Sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XV Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
 
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 w dalszym ciągu 
w Sądzie Rejonowym w Częstochowie toczy się sprawa spadkowa po zmarłym 
Wiesławie Słaboszu. Obecnie przedmiotem działania jest opinia biegłych 
sądowych  rzeczoznawców, która ma na celu oszacowanie kopalni piasku 
Cichmiana gmina Dąbie, pow. kolski. Celem biegłych jest dokonanie badania 
zasobów złoża piasku, porównanie stanu kopalni z innymi kopalniami tego 
rodzaju z uwzględnieniem cen rynkowych. Przedmiotowe dane są niezbędne do 
opracowania planu podziału składników majątku wśród upoważnionych 
wierzycieli. Po raz kolejny wystosował pismo do Sądu Rejonowego  
w Częstochowie i komornika o zwolnienie kwoty 785 988,93 zł z depozytu 
sądowego. 
Odnośnie prowadzenia kanalizacji Wójt Gminy wyjaśnił, iż po kilkunastu 
naradach z udziałem wykonawcy i inżyniera kontraktu gmina doszła do 
przekonania, że firma Fajkier nie posiada środków finansowych, sprzętu 
technicznego, ludzi i odstąpiła od umowy z winy wykonawcy dokonując 
ostatecznego rozliczenia i przejęcia placu budowy. Na skutek tego gmina 
przystąpiła do nowego opracowania procesu przetargowego. Systematycznie 
odbywają się narady, aby niezwłocznie ogłosić przetarg, a następnie wyłonić 
wykonawcę inwestycji. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 6 
Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił 
Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej asp. szt. Grzegorz Kurek. 
Podczas swojego wystąpienia Komendant podziękował za współpracę i wsparcie 
finansowe. Poinformował o zamiarze wystąpienia z prośbą o pomoc  
w zakupie kolejnego samochodu. Wyjaśnił, że nowy samochód obsługiwałby 
tylko trzy gminy i to do nich zwraca się o pomoc. Prosił o zrozumienie 
 i pozytywną reakcję. Na zakończenie życzył zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych. 
Głos zabierali: 
 
- Wójt Gminy poinformował, że jest w stałym kontakcie z Komendantem Policji  
w sprawie zakazu wypalania traw. Podziękował za złożenie sprawozdania 
 i zapewnił, że wniosek o pomoc przy zakupie samochodu będzie rozpatrywany.   
 
- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak  podziękowała za życzenia  
i również życzyła spokojnych Świąt. 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
1205   –  obrady opuściła  radna Elżbieta Rakowska na około 5 minut. 
 
Ad. 7 
Ocenę  działalności Gminy w zakresie upowszechniania  sportu i kultury 
fizycznej omówili: 
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- Sprawozdanie ze Sportowej Ligi Gimnazjum omówiła koordynator Iwona 
Skorupa. 

- Sprawozdanie ze Sportowej Ligi Podstawówek  omówił koordynator Leszek 
Kownacki. 

- działalność Gminnego Klubu Sportowego  GROM Poczesna omówił 
Sylwester Ujma. 

 
1215   –  obrady opuściła  radna Krystyna Wichniarek na około 10 minut. 
 
- działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  omówił Jarosław Wlazło. 
 
1220  –  obrady opuściły  radne Teresa Parkitna i Ewa Synoradzka na około 10 
minut. 
 
Głosu zabierali: 
- Iwona Choła podziękowała za złożone sprawozdania oraz pracę na rzecz 
dzieci, która przynosi pozytywne efekty. Życzyła dalszych sukcesów  
w omawianych dziedzinach sportu. 
 
- Wójt Gminy podziękował sportowcom za pracę, wyraził nadzieję, że budowana 
hala sportowa będzie tętniła sportowym życiem. 
Na tym zakończono dyskusję. 
Sprawozdania  zostały przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 8 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku 
przedstawiła Dyrektor Jolanta Szczepanik. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdania  zostały przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 9 
Projekt uchwały w zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2011 rok omówił Główny księgowy, Marcin 
Huras. 
 
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  136/XVI/12. 
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Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie: Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia 
 w Poczesnej omówiła 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  137/XVI/12. 
 
Ad. 11 
Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2011 roku omówiła Sekretarz Gminy - Renata Smędzik. 
 
1245   –  obrady opuściła  radna Elżbieta Rakowska na około 5 minut. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 12 
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2012 rok omówiła 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  138/XVI/12. 
 
Ad. 13 
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. 
 
głosowało 15 radnych:                      
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                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  139/XVI/12. 
 
Ad. 14  
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  140/XVI/12. 
 
Ad. 15 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dot. kanalizacji 
sanitarnej w m. Bargły i Michałów) 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  141/XVI/12. 
 
Ad. 16 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dot. kanalizacji 
sanitarnej w m. Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczyna i we Wrzosowej) 
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. 
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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  142/XVI/12. 
 
Ad. 17 
Ocenę ściągalności podatków w 2011 roku przedstawiła Kierownik Referatu 
Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 18 
Informację o wykorzystaniu środków funduszu  sołeckiego w 2011 roku 
przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 19 
Projekt uchwały w sprawie: opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  
w granicach administracyjnych Gminy Poczesna przedstawiła Kierownik 
Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
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  143/XVI/12. 
 
Ad. 20 
Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku 
Krajobrazowego „Orlich Gniazd” omówiła Przewodnicząca Rady Gminy - Lidia 
Kaźmierczak. 
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  144/XVI/12. 
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Ad.21,22,23 
Iwona Choła 

1. Wystąpić z pismem do PKP o wykoszenie traw i zarośli przy torach  
w miejscowości Słowik i Korwinów. 

2. Wyegzekwować od mieszkańców np. za pomocą kurendy wycięcie traw 
na nieużytkach. 

3. Wyrównać ul. Zieloną, Modrą, Kolorową i Zaniwie. 
 
Krystyna Wichniarek 

1. Wyprostować pochylony znak przy ul. Szkolnej obok przystanku. 
2. Zapewnić opiekę nad dziećmi i młodzieżą przebywającą na boisku przy 

Szkole Podstawowej w Poczesnej w godz. 16-18.   
3. Zorganizować spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy,  

OSP w Poczesnej i GZOZ-u w Poczesnej w sprawie parkingu przy OSP. 

Grzegorz Sikora 
1. Wyciąć przewracające się drzewa przy „Schetynówce” na odcinku od m. 

Nierada do m. Łysiec. 
2. Wyrównać ul. Gajową w m. Nierada. 
3. Wystosować pismo do MPK w sprawie zmiany rodzajów autobusów 

jeżdżących w godzinach szczytu z „krótkich” na „przegubowe”. 
  

Teresa Parkitna 
1. Naprawić studzienkę przy ul. Targowej 2. 
2. Wyrównać pobocza przy DW 904 w m. Nierada i Michałów. 
3. Postawić wiatę przystankową przy drodze powiatowej w. Nierada. 
4. Naprawić drogę od świetlicy w m. Mazury do m. Młynek. 
5. Oczyścić tablice informacyjne z nieaktualnych  informacji. 

 
Ewa Synoradzka 

1. Zbadać przyczynę bardzo częstego braku prądu na bocznych ulicach  
w Brzezinach Kolonii. 

2. Udrożnić przepust przy ul. Topolowej obok posesji P. Jeruszka. 
 
Elżbieta Rakowska 

1. Rozważyć możliwość  zmiany inżyniera kontraktu przy inwestycji 
związanej z budową kanalizacji w m. Wrzosowa lub wymóc na obecnym 
lepszą pracę. 

 
Adam Morzyk 

1. Czy odbył się przegląd ul. Fabrycznej, jeżeli tak to czy jest możliwy wgląd 
do dokumentów z nim związanych. 

2. Jaką metodę remontu dróg na terenie gminy określono w przetargu. 
3. Zamontować brakujące wiaty przystankowe oraz kosze w. Słowik i 

Korwinów. 
 
Stanisław Minkina 

1. Podjąć działania w celu odwodnienia ul. Śląskiej od nr 42 do 66. 
2. Uwzględnić w remoncie dróg ul. Pustą w. Bargły. 
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Lidia Kaźmierczak 
1. Wyciąć drzewa na skrzyżowaniu ul. Działkowej z drogą powiatową  

w Nowej Wsi. 
2. Czy będzie dokonywany przegląd chodników przy drogach gminnych. 
3. Kiedy będzie ścięte drzewo przy „serku” w Nowej Wsi. 
4. Jak wygląda sytuacja z drogą, która ma połączyć ul. Hutniczą z ul. 

Młyńską.  
5. Wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przeglądu 

drogi powiatowej w Nowej Wsi. 
 
Danuta Markowska  

1. Przedłużyć ścieżkę rowerową od ul. Młyńskiej do m. Wrzosowa. 
2. Wystosować pismo do P. Włodarczyk właściciela firmy „STAMAR” w celu 

naprawy pobocza i rowu przy jego posesji w m. Nowa Wieś, zniszczonego 
przez przyjeżdżające do jego firmy samochody ciężarowe. 

 
Alfred Kołodziej 

1. Czy w tym roku będą naprawiane ławki na placu zabaw za budynkiem 
Poczty? 

2. Pokryć papą termozgrzewalną budynek po byłej Agronomówce. 
3. Naprawić drogę przy komórkach w Cementowni. 
4. Obciąć gałęzie na drzewach przy dojściu do komórek w Cementowni. 
5. Jaka jest odpowiedź Zarządcy DK-1 na ponowny wniosek w sprawie 

zamontowania świateł ostrzegawczych przy przejściu dla pieszych na DK-
1w Cementowni. 

6. Czy będzie naprawiony chodnik dla pieszych przy trasie DK-1  
w Cementowni. 

7. Czy rozeznał  Pan Wójt wniosek w sprawie budowy przejścia dla pieszych 
od ul. Fabrycznej do posesji P. Rejnowicza? 

8. Czy będzie w tym roku budowana dalsza część ul. Hutniczej i oświetlenie 
przy tej drodze. 

9. Wymienić deski na wszystkich tablicach ogłoszeń. 
 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że na wszystkie wnioski i zapytania odpowie 
pisemnie. Poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert 
związanych z naprawą przełomów zimowych, a także, że drogi na terenie  
objętym kanalizacją zostaną naprawione. Na zakończenie życzył zdrowych, 
pogodnych  i radosnych Świąt Wielkanocnych.  
 
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina poinformował o pracy 
komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w statutach jednostek 
pomocniczych oraz proponowanych zmianach. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o  pismach, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy, a także życzyła miłego wypoczynku w gronie rodzinnym. 
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Ad. 24 
 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XVI Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 
 
 

                                                                 Przewodnicząca Rady                                                         
                                                                mgr inż. Lidia Kaźmierczak 

 
Protokół sporządziła: 
Magdalena Caban 
 
 
 
 
 


