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P r o t o k ó ł  Nr  XVII/2012 

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

w dniu  23 kwietnia  2012 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 145/XVII/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
2. Uchwała Nr 146/XVII/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 
3. Uchwała Nr 147/XVII/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 
4. Uchwała Nr 148/XVII/12 w sprawie sprawozdania finansowego Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2011 r. 
5. Uchwała Nr 149/XVII/12 w sprawie: harmonogramu programu prac 

dostosowawczych w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 
6. Uchwała Nr 150/XVII/12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych. 
7. Uchwała Nr 151/XVII/12 w sprawie nadania nazwie ulicy. 
8. Uchwała Nr 152/XVII/12 w sprawie konsultacji projektów zmiany statutów 

Sołectw i Statutu Osiedla. 
9. Uchwała Nr 153/XVII/12  w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia w Poczesnej. 
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                                            Protokół   Nr XVII/2012 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 23 kwietnia 2012 roku 

w godzinach od 1100 do 1400. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 14 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  1 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XVII Sesji  Rady Gminy  Poczesna : 

 

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

sesjami. 
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 
9.  Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 

2012 r. oraz zadań inwestycyjnych na lata 2010-2014. 
10. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych  środkach zewnętrznych  

w 2011 r. oraz planowanych  wnioskach na 2012 r. 
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  

w Poczesnej za 2011 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie  sprawozdania finansowego Gminnego 

Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2011 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu programu prac 

dostosowawczych w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 
14. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na 

terenie gminy. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji projektów zmiany statutów 

Sołectw i Statutu Osiedla. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia w Poczesnej. 
19. Wnioski i zapytania radnych. 
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
21. Wolne wnioski i informacje. 
22. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 



 4 

Ad.1 

Otwarcia XVII 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  
 projektu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Poczesnej. 
 
Przewodnicząca Rady Gminny zaproponowała, aby projekt zgłoszonej uchwały 
wprowadzić w punkcie 18 i poddała pod głosowanie  wniosek Wójta Gminy. 
                           „za”                                     12  radnych, 
                           „ przeciw”                              0  radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0  radnych. 
 
Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała cały porządek obrad XVII Sesji 
Rady Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XVI Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XVI 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. 
 
Ad. 5 
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami. 
Podczas swojego wystąpienia Wójt Gminy powiedział, że w sprawie spadkowej 
po zmarłym Wiesławie Słaboszu wszystkie czynności formalno-prawne są 
prowadzone na bieżąco. Oczekujemy na ostatnią ekspertyzę kopalni piasku 
Cichmiana położoną w okręgu gminy Dąbie powiat kolski. Ekspertyza ma 
uwzględnić dalsze zasoby złoża, a kopalnia ma być oceniona w trybie 
porównawczym z innymi kopalniami tego rodzaju. Uzyskana wycena składnika 
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majątkowego będzie stanowiła podstawę prawną do opracowania planu podziału 
wśród prawnych wierzycieli. 
Odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach 
Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej Wójt Gminy wyjaśnił, iż sprawa firmy Fajkier 
od dłuższego czasu komplikowała się z uwagi na niewykonanie zadań - robót 
kanalizacyjnych przez firmę Fajkier.  Na skutek przeciągających się robót z winy 
firmy Fajkier Gmina zmuszona była rozwiązać umowę. W chwili obecnej 
dokonują się ostateczne rozliczenia i przejęcie terenów budowy przez Gminę. 
Przetarg nowy jest finalizowany. Prace w tym zakresie postępują w szybkim 
tempie i przygotowujemy końcowe materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
1130 –  na obrady przybył Radny Adam Morzyk. 
 
Ad. 6 
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 
na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2012 roku pozytywnie zaopiniowała  zmiany 
w budżecie gminy na 2012 rok.   
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 13 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  145/XVII/12. 
 
Ad. 7 
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 13 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  146/XVII/12. 
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Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji omówiła 
Skarbnik Gminy, Dorota Kołodziejczyk.  
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna powiedziała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała  ww. projekt uchwały.   
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 13 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  147/XVII/12. 
 
- Wójt Gminy podkreślił, że współpraca z Policją układa się bardzo dobrze  
i życzył, aby nowy samochód cieszył w eksploatacji i przyniósł wiele korzyści. 
 
Ad. 9 
Informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2012 r. 
oraz zadań inwestycyjnych na lata 2010-2014 przedstawił Wójt Gminy,  
Krzysztof Ujma.  
 
1150   –  na obrady przybyła Radna  Iwona Choła. 
 
Głos zabierali: 
- Stanisław Minkina  zapytał czy w tym roku ogłoszony zostanie przetarg 
 i zostaną rozpoczęte prace związane z budową kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Bargły i Michałów wzdłuż DW 904. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że przetarg ogłoszony zostanie w trzecim kwartale 
br., prace natomiast rozpoczęte zostaną zgodnie z harmonogramem w czwartym 
kwartale br. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 10 
Informację o złożonych wnioskach i pozyskanych  środkach zewnętrznych  
w 2011 roku oraz planowanych wnioskach na 2012 rok przedstawił Wójt Gminy, 
Krzysztof Ujma.  
 
Wójt Gminy poinformował, że powstał nowy  projekt  Baza Partner 3, do którego 
we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy, powiatem i gminami Powiatu 
Częstochowskiego zostały zgłoszone zadania związane z remontem ciągu 
komunikacyjnego do składowiska  odpadów w Sobuczynie zarówno od strony 
DK1 jaki i od strony planowanej autostrady.  
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1155  - obrady opuściła Radna Krystyna Wichniarek na ok. 10 minut 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 11 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej 
za 2011 rok przedstawił Dyrektor Andrzej Cupiał.  
 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor  podziękował za złożone sprawozdanie i racjonalne 
wydatkowanie środków finansowych. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Informacja złożona przez Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Poczesnej Andrzeja Cupiał została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 12 
Projekt uchwały w sprawie  sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia za 2011 rok omówiła Główna księgowa Gminnego Zespołu 
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, Hanna Muchla. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 14 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  148/XVII/12. 
 
Ad. 13 
Projekt uchwały w sprawie harmonogramu programu prac dostosowawczych  
w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej omówił Zastępca Wójta, 
Andrzej Lech. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 14 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  149/XVII/12. 
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Ad. 14  
Analizę  stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie 
gminy przedstawił Komendant GZOSP RP w Poczesnej dh. Marian Kołodziej. 
 
Podczas wystąpienia dh Marian Kołodziej przedstawił wyposażenie 
poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy , a także podziękował Radzie  
i Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe, dzięki któremu jednostki mogą  
pracować na dobrym sprzęcie i jeździć nowymi samochodami. Zwrócił się z 
prośbą do Wójta Gminy  o apel do rolników, aby wykaszali  i zbierali  trawę na 
swoich gruntach, ponieważ stanowi ona duże zagrożenie pożarowe. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy powiedział, że nie szczędzi środków na bieżące utrzymanie 
jednostek i nie było takiej sytuacji aby pieniędzy dla OSP zabrakło. Wójt 
podkreślił, że w ostatnich latach tylko na samochody przeznaczone zostało 
 z budżetu gminy ok. 700 tysięcy poza tym prowadzone są inwestycje na terenie 
strażnic i finansowany drobny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Te działania są po 
ty by pomoc niesiona była w sposób szybki i skuteczny. 
 
W tym miejscu przedstawiony został film mówiący o działaniach jednostek OSP 
z gminy Poczesna i wsparciu jakie otrzymują one od samorządu.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Informacja złożona przez Komendanta GZOSP RP w Poczesnej dh. Mariana 
Kołodzieja została przez radnych przyjęta. 
 
 
Ad. 15 
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych omówił 
Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 
Podczas omawiania Zastępca Wójta zwrócił uwagę, że w § 1.2) konieczna jest 
autopoprawka, ponieważ w projekcie napisane jest miejcsowości, a powinno być 
miejscowości.  
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Projekt uchwały po zmianie odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Minkina. 
,Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 14 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  150/XVII/12. 
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Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy omówił Zastępca Wójta, 
Andrzej Lech. 
 
Zastępca Wójta poinformował, że mieszkańcy tej ulicy zaproponowali, aby ulica 
nosiła nazwę ul. Pogodna. 
 
Głos zabierali: 
- Marian Kołodziej poinformował, że  odbyły się konsultacje w tej sprawie  
i spośród wielu mieszkańcy tej ulicy wybrali nazwę ul. Pogodna. 
 
- Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę, w wyniku której dokonano korekty w dacie  
z 4 kwietnia 2012r. na 23 kwietnia 2012r. 
 
- Adam Morzyk zapytał jaka powinna być prawidłowa forma ,w jaki sposób 
zostały przeprowadzone konsultacje i ilu mieszkańców brało w nich udział. 
 
- Radca prawny, Wiesława Rodak wyjaśniła, że nie ma prawnego określenia 
formy konsultacji w  tej sprawie. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że wszyscy mieszkańcy przedmiotowej ulicy  zostali 
zaproszeni do Urzędu Gminy i  brali udział w konsultacjach. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
,Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 14 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  151/XVII/12. 
 
Ad. 17 
Projekt uchwały w sprawie konsultacji projektów zmiany statutów Sołectw 
 i Statutu Osiedla omówił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma.  
 
Głos zabierali: 
- Jerzy Ślęzak zwrócił uwagę, że w projektach zmian statutów nie ma zapisu 
dotyczącego  składu komisji skrutacyjnej przy wyborze sołtysów. Zaproponował, 
aby członkami komisji skrutacyjnej byli pracownicy Urzędu Gminy. 
 
- Stanisław Minkina wyjaśnił, że w statutach zapis dotyczący komisji skrutacyjnej 
jest prawidłowy i nie ma potrzeby go zmieniać. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
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, 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  152/XVII/12. 
 
Ad. 18 
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Poczesnej omówiła Sekretarz Gminy, Renata Smędzik. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Projekt uchwały po zmianie odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Minkina. 
, 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  153/XVII/12. 
Ad. 19, 20, 21, 
 
Krystyna Wichniarek 

1. Dokonać przeglądu przełomu przy skrzyżowaniu ul. Szkolonej 
 i ul. Sportowej. 

2. Udrożnić przepust pod mostem na ul. Szkolnej. 
 
Tadeusz Bajdor 

1. Ustawić znak „wjazd do 18 ton” przy wjeździe na ul. Okrężną.  
 
Marek Morzyk 

1. Udostępnić kopię umowy podpisanej z Kołem Wędkarskim. 
 
Mirosława Markiewicz 

1. Wyremontować i odwodnić ul. Równoległą i Spacerową w Słowiku. 
2. Wykosić i uporządkować rów odwadniająco – melioracyjny przy ul. 

Spacerowej . 
3. Wykosić rów melioracyjny od posesji P. Stanisława Okraski na  

ul. Równoległej. 
4. Założyć dodatkową lampę na ul. Spacerowej przy przystanku ( przy 

posesji P. Olgi Knapik). 
5. Postawić wiatę przy ul. Spacerowej przy posesji P. Rudzkiego i przy  

ul. Źródlanej, oraz postawić kosze. 
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6. Zabezpieczyć przed wiatrem wiatę przystankową przy ul. Równoległej 74. 
7. Poprawić odprowadzenie wody deszczowej na ul. Podlaskiej 10 (P. Marek 

Grzyb). 
8. Ponaglić sprawę wykupu działki od p. Kufla celem poszerzenia zakrętu na  

ul. Przybrzeżnej. 
9. Wyciąć pozostałe drzewa rosnące w pasie drogowym przy ul. Spacerowej 

po stronie wschodniej i zachodniej. 
10.  Czy planowane jest w tym roku dokończenie rowu odwadniającego  

wzdłuż torów kolejowych( sprawa niezakończona ponieważ 
odprowadzenie wody jest włączone do stawu P. Andrzeja Kisiel). 

11. Napisać pismo do Urzędu Miasta Cz-wy o wykoszenie rowu 
odwadniającego od mostku ul. Fabrycznej w stronę Cz-wy. 

12. Napisać pismo do Dyrekcji Dróg Krajowych w sprawie pasa włączenia  
z ul. Fabrycznej na DK-1, na zakręcie jest duża dziura, która zagraża 
bezpieczeństwu. 

13. Zabezpieczyć wał przy ul. Podlaskiej, jeżdżą motorami i kładami. 
14. Założyć dodatkową lampę przy ul. Równoległej słup nr 155 posesja 

 P. Jędrzejak Macieja. 
 

 
- Wójt Gminy odpowiedział, że na wszystkie wnioski i zapytania odpowie 
pisemnie.  
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o  pismach, które wpłynęły do   

biura Rady Gminy,  następnie odczytała stanowisko Komisji Zdrowia i Ochrony 
Środowiska w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez podjęcie uchwały  
w przedmiocie ustanowienia drzewa jesion wyniosły pomnikiem przyrody. 

 
Pełnomocnik Pana Rafała Strojca wzywając Radę Gminy do podjęcia uchwały  
w przedmiocie uznania drzewa - jesion wyniosły pomnikiem przyrody zarzucił 
organowi gminy „niezgodną z prawem bezczynność uchwałodawczą”. 
Zarzut ten jest całkowicie bezzasadny, bowiem zarówno Wójt Gminy jak Rada 
Gminy wykonywali wszelkie czynności związane z nadaniem sprawie biegu, 
uzyskaniem opinii i uzgodnień oraz stanowisk zainteresowanych stron. 
Celem rozpatrzenia wniosku o uznanie drzewa za pomnik przyrody uzyskano 
opinię dendrologiczną zaś Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska po 
przeprowadzeniu oględzin w terenie zaprosiła na swoje obrady 
zainteresowanych rozstrzygnięciem w tej sprawie, gdzie mieli możliwość 
zaprezentowania swoich stanowisk. 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody został uzgodniony 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Także podczas obrad Rady Gminy w tym przedmiocie, umożliwiono wszystkim 
zainteresowanym rozstrzygnięciem wypowiedzenie się i przedstawienie 
argumentów w tym posiadanych opinii w sprawie uznania drzewa za pomnik 
przyrody. 
Rada Gminy wnikliwie przeanalizowała wszelkie aspekty ustanowienia tego 
drzewa pomnikiem przyrody, rozważając czy podjęcie takiej uchwały nie naruszy 
interesu prawnego żadnej ze stron postępowania. 



 12 

Projekt uchwały o uznaniu drzewa za pomnik przyrody został poddany 
głosowaniu, lecz nie zyskał poparcia radnych. Taki jest wynik demokratycznie 
podjętych rozstrzygnięć, uprawnionego organu, które zostaje zaakceptować. 
Skarżący wzywając Radę Gminy do podjęcia innego rozstrzygnięcia niż to, które 
miało miejsce na sesji w dniu 23 lutego 2012 r. zaprzecza prawu Rady Gminy do 
podejmowania decyzji według własnego uznania. 
Błędnym jest stanowisko wzywających do usunięcia naruszenia prawa jakoby 
fakt zaistnienia przesłanek niezbędnych do ustanowienia przedmiotowego 
drzewa pomnikiem przyrody obligował Radę Gminy do przyjęcia projektu 
uchwały. 
Organ uchwałodawczy podejmując rozstrzygnięcie w tej sprawie miał na uwadze 
także inne prawem chronione dobra i interesy stron, które przemawiały 
przeciwko podjęciu takiej uchwały. 

 

Ad. 24 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XVII Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 
 
 

                                                                 Przewodnicząca Rady                                                         
                                                                

                                                                  mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 
 
 


