
                 RADA  GMINY  P O C Z E S N A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o t o k ó ł   Nr XVIII/2012 

 

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

 

w dniu  25 czerwca 2012 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczesna, dnia  2012- 06-25 



 2 

P r o t o k ó ł  Nr  XVIII/2012 

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

w dniu  25 czerwca 2012 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 154/XVIII/12 w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 
2. Uchwała Nr 155/XVIII/12 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 
3. Uchwała Nr 156/XVIII/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
4. Uchwała Nr 157/XVIII/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 
5. Uchwała Nr 158/XVIII/12 w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej. 
6. Uchwała Nr 159/XVIII/12 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na lata 2012-2016. 
7. Uchwała Nr 160/XVIII/12 w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Poczesnej. 
8. Uchwała Nr 161/XVIII/12 w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Poczesna” na 2012 rok. 

9. Uchwała Nr 162/XVIII/12 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na 
częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy 
przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

10. Uchwała Nr 163/XVIII/12 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. 
„Przedszkolaki naszą dumą” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

11. Uchwała Nr 164/XVIII/12 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. 
„Przedszkolaki przyszłością gminy” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

12. Uchwała Nr 165/XVIII/12 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. 
„Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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                                            Protokół   Nr XVIII/2012 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 25 czerwca 2012 roku 

w godzinach od 1300 do 1925. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XVIII Sesji  Rady Gminy  Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych. 
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między 

sesjami. 
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2012/2013. 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2011 roku. 
9. Odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011rok. 
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna. 

10. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 
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: oceny zasobów pomocy społecznej. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na lata 2012-2016. 
17.  Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Poczesnej. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Poczesna” na 2012 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna. 

20. Sprawozdanie w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na 
częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy 
przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej. 

22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu  Gospodarki 
Mieszkaniowej. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. 
„Przedszkolaki naszą dumą” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 
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Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. 
„Przedszkolaki przyszłością gminy” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. 
„Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej” w ramach Priorytetu IX, Działania 
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

26. Wnioski i zapytania radnych. 
27. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
28. Wolne wnioski i informacje. 
29. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wicestarosty Powiatu Częstochowskiego, Radnych Gminy, Wójta 
Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy, 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  
 trzech projektów uchwał dotyczących przystąpienia do realizacji projektów  
w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby w  punkcie 23 wprowadzić 
uchwałę dotyczącą projektu pn. „Przedszkolaki naszą dumą”, w punkcie 24  
uchwałę dotyczącą projektu pn. „Przedszkolaki przyszłością gminy i w punkcie 
25 uchwałę dotyczącą projektu pn. „Słoneczne przedszkolaki z Poczesnej”,  
a następnie poddała pod głosowanie  wniosek Wójta Gminy. 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XVIII Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
Sylwetki najlepszych absolwentów gimnazjów w gminie Poczesna przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - Iwona Choła. 
Najlepszymi absolwentami i laureatami nagrody Wójta są: 
 
- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej – Zuzanna Szczygłowska 
- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej – Magdalena Kowacka 
- Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Hucie Starej B – Karolina Ciura 
- Gimnazjum w ZS nr. 2 w Częstochowie – Tomasz Palka 
 
Głos zabrali 
 
- Wójt Gminy życzył, aby zdobyta w dotychczasowej edukacji wiedza pomogła  
osiągnąć w życiu dorosłym zamierzone cele. Wyraził nadzieję, że absolwenci po 
ukończonej edukacji wrócą do gminy Poczesna by tutaj mieszkać i kontynuować 
jej rozwój. 
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Następnie wręczono rodzicom listy gratulacyjne i kwiaty natomiast absolwentom 
nagrody pieniężne.  
 
1330 –  obrady opuścili Radna Krystyna Wichniarek i Radny Marian Kołodziej na 
około 10 minut. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XVII Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XVII Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
 
Ad. 5 
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. 6 
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  
 
1350 –  obrady opuścił Radny Marian Kołodziej. 
 
Wójt Gminy w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, 
że przedmiotowa sprawa jest kontynuowana przez Sąd Rejonowy  
w Częstochowie XV Wydział Cywilny Wykonawczy. Podział masy spadkowej 
dokonanej przez Komornika w Sądzie Rejonowym Dariusz Olczyka na skutek 
odwołania jednego z wierzycieli został uchylony. Sąd nakazał także dokonać 
nowego oszacowania, a w szczególności Kopalni Piasku Cichmiana, położonej 
w gminie Dąbie powiat kolski. Sąd polecił ustalić złoża piasku znajdujące się pod 
taflą wody. Nadto Sąd nakazał zastosować metodą porównawczą i ustalić nową 
wartość rynkową przedmiotowej kopalni. A zatem przedmiotowa sprawa znajduje 
się w dalszym toku postępowania . Mimo starań zajęta przez Komornika kwota  
w dalszym ciągu znajduje się w depozycie sądowym. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 7 
Informację o organizacji roku szkolnego 2012/2013 przedstawiła kierownik 
SAPO – Grażyna Rakowska. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
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Ad. 8 
Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2011 roku 
przedstawiła Skarbnik Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 9 
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta 
Gminy z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2011 rok odczytała 
Skarbnik Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Morzyk odczytał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2012 roku pozytywnie zaopiniowała  
sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2011 roku. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 10 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Morzyk odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej, w którym Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania 
budżetu i zadań inwestycyjnych w 2011 roku oraz zawnioskowała o udzielenie 
absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 11 
Projekt  uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2011 rok 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  154/XVIII/12. 
 
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna 
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
 



 8 

Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  155/XVIII/12. 
 
Głos zabierali: 
 
- Wójt Gminy podziękował za zaufanie i podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium. Podkreślił, że dane podane w sprawozdaniu to jest 6-cio 
miesięczna przeszłość, w chwili obecnej działania posunęły się dużo dalej. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała oraz podziękowała za współpracę 
z Radą zarówno Wójtowi jak i Skarbnik Gminy. 
 
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 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  156/XVIII/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 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  157/XVIII/12. 
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Ad. 15 
Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej omówiła 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej – Mariola 
Górecka. 
 
Podczas omawiania Kierownik GOPS w Poczesnej omówiła korekty jakie zostały 
wprowadzone do projektu uchwały tj.: w wersie 2 zamiast Dz. U z 20001r. 
powinno być Dz. U z 2001r.; w wersie nr 15 (Liczba przedszkoli w gminie) dane 
Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazały liczbę 5, w rzeczywistości na terenie 
gminy znajduje się 6 placówek. Zatem w latach 2009,2010,w roku oceny oraz  
w prognozie roku następnego należy wpisać liczbę 6; w wersie 21 (Liczba 
domów kultury) dane GUS wskazały liczbę 2, jednak powinna być liczba 1, 
dlatego też w latach 2009,2010,w roku oceny oraz w prognozie roku następnego 
należy wpisać liczbę 1; w wersie 22 (Liczba obiektów sportowych) dane GUS 
wskazały liczbę 7, natomiast na terenie gminy znajduje się 8 obiektów 
sportowych; w wersie 134 (Dodatki mieszkaniowe) w tabeli dotyczącej roku 
2009, 2010, w roku oceny oraz w prognozie roku następnego podano liczbę 
świadczeń wypłaconych dodatków zamiast liczby osób ogółem, którym 
przyznano świadczeń. Zatem w roku 2009 powinna być liczba 157, w roku 2010 
liczba 157, w roku oceny 177 i prognozy roku następnego 180. Zmianie uległ 
również pkt. 3 wnioski końcowe, które przedstawiono do wiadomości rady. 
 
Głos zabierali: 
- Stanisław Minkina poinformował, że we wprowadzeniu należy dokonać zmiany 
na 15 sołectw i jedno osiedle. 
 
- Kierownik GOPS w Poczesnej – Mariola Górecka zwróciła się z wnioskiem  
o wprowadzenie tej autopoprawki. 
 
- Adam Morzyk zwrócił uwagę na duże bezrobocie w naszej gminie 
 i poinformował o możliwości pomocy ludziom bezrobotnym poprzez pozyskanie 
środków unijnych na powołanie Klubu Integracji Społecznej,  a następnie 
Centrum Integracji Społecznej.  Zaapelował o rozważenie tej możliwości 
zmniejszenia bezrobocia. 
 
- Kierownik GOPS w Poczesnej – Mariola Górecka odpowiedziała, że rozważa 
założenie Klubu Integracji Społecznej. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały po zmianach 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  158/XVIII/12. 
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Ad. 16 
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Poczesna na lata 2012-2016 omówiła Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej – Mariola Górecka. 
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  159/XVIII/12. 
 
Ad. 17 
Projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Poczesnej omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Poczesnej – Mariola Górecka. 
Podczas omawiania Kierownik GOPS w Poczesnej zgłosiła autopoprawkę 
polegającą na dopisaniu w § 5 pkt. 4 słów: „w zakresie wspierania rodziny”. 
 
1440 –  obrady opuścił Radny Waldemar Kucia na około 5 minut. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały po zmianach 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  160/XVIII/12. 
 
Ad. 18  
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Poczesna” na 2012 rok omówiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
Sekretarz Gminy zgłosiła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 1 
projektu uchwały dwukrotnie pojawiających się słów „oraz zapobiegania 
bezdomności”. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały po zmianach 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  161/XVIII/12. 
 
Ad. 19 
 
Projektu uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna omówili Wójt 
Gminy – Krzysztof Ujma i Kazimierz Bald – Prezes Zarządu TEREN Sp. z o.o. 
 
- Wójt Gminy podczas omawiania projektu uchwały przedstawił przebieg prac 
nad studium od dnia 28.09.2008 roku, kiedy Rada Gminy podjęła uchwałę 
 w sprawie przystąpienia do zmian studium i kierunków zagospodarowania 
przestronnego Gminy Poczesna. Podkreślił, że studium nie jest aktem prawa 
miejscowego, lecz upoważnienie do tego, aby przystąpić do opracowywania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ideą jest aby stworzyć 
takie studium, a później plan aby zadowolić wszystkich mieszkańców, jednak do 
Urzędu Gminy wpłynęło kilkaset wniosków do studium i nie było możliwości  
wszystkich rozpatrzeć pozytywnie.   
 
- Kazimierz Bald – Prezes Zarządu TEREN Sp. z o.o. przedstawił procedurę 
uchwalania studium. Powiedział, że projekt studium dla Gminy Poczesna  jest  
z punktu widzenia formalnego uaktualnieniem obowiązującego dotychczas 
dokumentu. Mamy tutaj do czynienia z wizją rozwoju gminy. Od mieszkańców 
wpłynęło 389 wniosków , 101 zostało uwzględnione, 61 wcale nie uwzględnione 
ponieważ tereny, których dotyczyły wnioski to tereny zalewowe, zagrożone 
powodzią lub położone w sąsiedztwie planowanych inwestycji. Pozostałe zostały 
częściowo uwzględnione. 
 
Głos zabierali: 
 
- Marek Trynda  zarzucił, że w projekcie studium są nieprawdziwe, niepełne   
i nieaktualne dane. Zapytał Wójta czy Rada uchwaliła Plan Gospodarki 
Odpadami na lata 2008 – 2012, poprosił Radę o niegłosowanie nad tym 
dokumentem. 
 
- Jelonek Jan zwrócił się z prośbą, aby po uchwaleniu studium ponownie  
przeanalizować złożony przez niego wniosek, uwzględnienie go w całości 
 i dokonanie  zmian w przyjętym studium.  
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak odczytała skargę od 
Państwa Wiesławy i Jerzego Włodarczyk, która wpłynęła do biura Rady Gminy 
 i dotyczy omawianego projektu uchwały. 



 12 

Zapytała czy my mając wiedzę, że na tej posesji nie ma zabytku, a istniejący  
budynek można rozebrać możemy podjąć tę uchwałę, w której na terenie 
Państwa Włodarczyk widnieje  oznaczenie zabytku. 
 
- Radca Prawny – Wisława Rodak  w tej kwestii powinni wypowiedzieć się 
planiści. 
 
– Planista - Dorota Szymczak  wyjaśniła, że podnoszona strefa konserwatorska 
B2 była także w planie, który został uchylony, nie jest to wymysł projektantów,  
a jedynie kontynuacja tego co było dotychczas w studium. Właściciel  
w momencie zakupu był świadomy, że kupił nieruchomość, która jest w strefie. 
To, że nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, to nie znaczy, że nie 
jest zabytkiem. Zabytek nie musi być wpisany do rejestru zabytków. Ustawa  
o ochronie zabytków mówi, że zabytkiem jest obiekt, który ma walory 
architektoniczne, historyczne i taki właśnie jest,  ten obiekt jest z początku XX 
wieku. Zabytki mogą być wpisane do ewidencji gminnej czy też wojewódzkiej. 
Krajowy Rejestr Zabytków jest czymś najwyższym i wpisuje się do niego obiekty  
o najwyższej randze, na terenie gminy Poczesna nie ma takich obiektów.  
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak poinformowała, że  
z przedstawionego pisma konserwatora zabytków wynika, że obiekt ten jest 
proponowany do wpisania do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Czyli jeszcze 
nie znajduje się w takiej ewidencji. 
 
– Planista - Dorota Szymczak  - taki rodzaj zabytków chroni się poprzez zapisy  
w planie i zapis w decyzji o warunkach zabudowy. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak – trzeba się zastanowić co 
 z kosztami jakie poniesie gmina gdyby Państwo Włodarczyk zaskarżyli tę 
uchwałę i Sąd ją uchylił. Aby nie tracić czasu i pieniędzy jestem przeciwna 
głosowaniu nad tą uchwałą, gdyż  konsekwencją tego może być płacenie 
Państwu Włodarczyk odszkodowania. 
 
- Elżbieta Rakowska powinniśmy dbać o to co zostało i co mamy, a nie rozbierać 
wycinać i zaasfaltować. Mamy tak niewiele w gminie jeśli chodzi o zabytki  
i zieleń, jeśli tego nie zabezpieczymy to nie zostanie nic. 
 
- Kazimierz Bald – Prezes Zarządu TEREN Sp. z o.o. wyjaśnił, że zarówno 
autorzy jak i Rada Gminy uchwalając studium związana jest oficjalnym 
stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach,  z którego 
wynika, że z konserwatorskiego punktu widzenia tereny takie i budynki powinny 
być utrzymane jak dotychczas ponieważ nie kolidują z funkcjami terenu.  
Właściciel ma prawo się nie zgadzać jednak nie może mieć roszczeń 
finansowych wobec Gminy, gdyż działa ona na podstawie opinii konserwatora.  
Wymaga sprawdzenia fakt czy w momencie nabywania działki właściciel był 
poinformowany o tym, że działka posiada wartości zabytkowe. Jeżeli coś nie jest 
wpisane do rejestru to nie znaczy, że nie jest zabytkiem. 
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- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak poprosiła o dokument, który 
mówi, że Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdza, że ten budynek jest 
zabytkiem. Rada nie jest w posiadaniu takiego dokumentu. 
 
- Stefan Zaleski – Urbanista – opiniowałem projekt ogólny miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Poczesna na przełomie lat 80 i 90 
i w tym planie cały ten teren dawnego zespołu był wpisany jako strefa ochrony 
konserwatorskiej. Zapisy te w obecnym studium zostały tylko powtórzone. Obiekt 
ten ma cechy zabytkowe i może być wpisany do Rejestru Zabytków, ewidencji 
wojewódzkiej, ewidencji gminnej, a także może nie być wpisany nigdzie co nie 
zmienia faktu, że jest zabytkiem, nie jest tylko w żaden sposób chroniony. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak zapytała dlaczego zostało 
wydane pozwolenie na rozbiórkę  budynku i wycinkę drzew skoro jest to zabytek.  
 
- Stefan Zaleski – Urbanista – nie znam decyzji na rozbiórkę budynku, natomiast 
drzewa były chore i zniszczone przez silną zimę w 2010 roku, stanowiły 
zagrożenie. Teren ten nadal jest częścią zespołu parkowego, należałoby go 
odtworzyć. Decyzja ostateczna należy do Rady Gminy. 
 
– Planista - Dorota Szymczak  - Gmina nie miała żadnych informacji, żeby 
rozebrać obiekt właściciel nie musi zwracać się do Urzędu Gminy, lecz do 
Starostwa. Gdy wnioskodawca złożył kopię pozwolenia do Urzędu został 
powiadomiony o tym fakcie konserwator i Starostwo wznowiło w tym temacie 
postępowanie. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak właściciel uzyskał  
pozwolenie na rozbiórkę, nie dlatego że chce budynek rozebrać, lecz po to, żeby 
udowodnić, że nie jest on zabytkiem. Starostwo wznowiło postępowanie, ale nie 
wstrzymało decyzji.  Skrzywdzić człowieka jest bardzo prosto, powinniśmy dzisiaj 
oddalić podejmowanie tej uchwały. 
  
- Adam Morzyk zapytał dlaczego w tekście studium przy jednej decyzji jest 
numer i dane, a przy innych nie ma. Na stronie 11 jest nieaktualna liczba 
mieszkańców z 2010 roku, na stronie 12 liczba podmiotów gospodarczych 
podana jest z 2009 roku,  na stronie 15 nie ma podanej liczby bezrobocia, a na 
stronie 18 brak jest świetlicy w Słowiku. Jest też dużo włączeń do trasy DK-1, 
jest  to ograniczenie w rozwoju gminy, gdyż tereny te są mniej atrakcyjne. 
Dokument mija się z prawdą w wielu kwestiach. Wiele negatywnych 
rozstrzygnięć jest zasadnych, ale są też takie wnioski, które można było 
uwzględnić np. wniosek Pana Jelonka. Dobrze byłoby zrobić jeden dokument 
 i do niego nie wracać. 
 
- Marek Morzyk poinformował, że w imieniu sołectwa Korwinów wnioskował  
o objęcie ochroną konserwatorską pałacu w Korwinowie, który jest wiekowo taki 
sam jak budynki we Wrzosowe i nie dostał odpowiedzi dlaczego nie 
uwzględniono wniosku. Takich budynków na terenie gminy jest więcej. 
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- Alfred Kołodziej zapytał dlaczego Przewodnicząca Rady stoi na stanowisku, 
aby obiekt we Wrzosowej nie był objęty ochroną konserwatorską i został 
rozebrany. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak – z dokumentów wyraźnie 
widać, że ten obiekt nie jest zabytkiem, ja nie mówię żeby go rozebrać i Pan 
Włodarczyk również nic nie mówi o rozbiórce, chciał tylko udowodnić, że nie jest 
on zabytkiem. 
 
- Wójt Gminy – przyjmuje to, że możecie mieć jakieś obawy, ale studium to są 
zapisy ogólne i nie powinniśmy się sprzeczać o szczegóły zapisów, ponieważ to 
jest etap planu. Dopracowanie idealnego studium i planu jest rzeczą bardzo 
trudną, ponieważ wnioski będą napływać cały czas. Przyjmuję, że Wysoka Rada 
ma wątpliwości i obawy. Projekt studium jest opracowany przez fachowców  
i przedłożony pod obrady Rady. 
 
- Kazimierz Bald – Prezes Zarządu TEREN Sp. z o.o. przeprosił za wszystkie 
zgłoszone nieprawidłowości, zwrócił uwagę ze studium opracowywane było na 
przełomie lat i te dziś nieaktualne dane były prawidłowe na początku pracy. 
Wniosek Pana Jelonka został uwzględniony w części gdzie wypełnia lukę  
w zabudowie całej wsi.  Jeśli studium dziś nie zostanie przyjęte to nadal 
obowiązywać będzie ochrona zabytkowa tego terenu, bo tak kilka lat temu 
uchwalono. Jeżeli zatrzymamy studium to zatrzymamy pracę sporządzania planu 
i zostaniemy przy warunkach zabudowy.  
 
- Jan Jelonek wyjaśnił,  że wnioskował o teren mieszkaniowo – usługowy, nie 
przemysłowy, który zmieniłby charakter wsi.  
 
 - Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak – jeżeli my nie zagłosujemy 
dzisiaj za,  to będzie to w jakiś sposób skutkowało, ale gdy podejmiemy tę 
uchwałę to może ją uchylić Wojewoda, a następnie Sąd. Wydłuży nam to czas, 
lepiej przełożyć to na październik gdyż skróci to czas oczekiwania. 
 
- Kazimierz Bald – Prezes Zarządu TEREN Sp. z o.o. do października nic 
nowego się w studium nie pojawi. Prezes Kazimierz Bald poprosił o przyjecie 
autopoprawki poprzez wykreślenie w trzeciej decyzji numeru w części mówiącej 
o składowisku, można to uczynić gdyż nie ma to nigdzie żadnego odniesienia. 
 
- Marek Trynda w studium jest zaniżony areał składowiska. Poprosił, aby Wójt 
Gminy powiedział, czy Gmina Posiada Plan Gospodarki Odpadami.  
 
- Wójt Gminy w dokumencie, którym się posługiwaliśmy odnośnie uzgodnień 
 z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jest napisane, aby utrzymać to co 
jest zapisane do tej pory.  
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
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- Wójt Gminy poprosił o przegłosowanie autopoprawki wniesionej przez Prezesa 
Zarządu TEREN Sp. z o.o. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak poinformowała, że dyskusja 
została już zakończona . 
 
- Adam Morzyk powiedział, że jeżeli można przegłosować teraz autopoprawkę to 
dlaczego nie mogą być uwzględnione także jego wnioski. 
 
- Kazimierz Bald – Prezes Zarządu TEREN Sp. z o.o. wycofał autopoprawkę. 
 
- Adam Morzyk wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy  
poddała pod głosowanie wniosek Radnego Adama Morzyka. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
 
Ad.20  
 
Sprawozdanie w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
przedstawiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad.21 
 
Projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe 
dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej omówił Zastępca Wójta – 
Andrzej Lech. 
 
Głos zabierali: 
 
- Edward Krzyczmonik zapytał czy dofinansowaniem będzie objęta ulica 
Chabrowa 
 
- Zastępca Wójta – Andrzej Lech – tak,  
 
- Stanisław Minkina – czy będzie objęta dofinansowaniem również ul. Kwiatowa 
 i Śląska 
 
- Tadusz Bajdor zapytał o ul. Tkacką 
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- Wójt Gminy odpowiedział żeby nie wymieniać wszystkich ulic, zapis  
w regulaminie brzmi, że wszystka kanalizacja, która nie została zakończona 
studzienkami na posesjach u mieszkańców. 
 
- Barbara Jabłońska ja w takim przypadku nie będę miała możliwości 
przyłączenia, bo kanał nie dochodzi do mojej granicy jest gdzieś w pasie 
drogowym. 
 
- Wójt Gminy – szukaliśmy rozwiązania, aby mieszkańcy się podłączyli  
i po konsultacjach prawnych znaleźliśmy jedyne sensowne rozwiązanie, żeby 
tym mieszkańcom pomóc , który mają  kanalizację do granicy posesji. Na swojej 
posesji do budynku roboty wykonuje mieszkaniec, a Gmina zwraca mu nie 
więcej  niż 1 500,00 zł. 
 
- Radca prawny wyjaśniła, że gdyby gmina dziś budowała ma prawo zrobić 
kanalizację zakończoną studzienką, ale gdy doprowadziła przyłącze do granicy 
działki nie może robić na terenie prywatnym studzienki może jedynie 
dofinansować. 
 
- Halina Jabłońska – skoro został przerzucony obowiązek podłączenia się na 
obywatela, to czy zrobiono kosztorys wykonania przyłącza przez mieszkańca?  
 
-  Wójt Gminy powiedział, że powinniśmy się cieszyć, że gmina daje 
dofinansowanie, w poprzednich latach to mieszkańcy płacili za podłączenie do 
kanalizacji.  Chcemy ten problem, którego nie jesteśmy sprawcami,  rozwiązać  
i pomóc mieszkańcom. W innych gminach nie ma takiego dofinansowania.  
 
- Halina Jabłońska – dlaczego my mamy ponosić koszty, a innym się robi 
studzienki od razu. Ja się na to nie zgadzam. 
 
- Edward Krzyczmonik – jeżeli jest działka budowlana niezamieszkała, to czy 
właściciel otrzyma dofinansowanie? 
 
-  Wójt Gminy – nie 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak gdyby naprawdę było tak jak 
mówi projekt uchwały, że każdy mieszkaniec ma doprowadzona sieć 
kanalizacyjną do granicy lub studzienki na swojej posesji to ta uchwała ma rację 
bytu, ale mamy sygnały, że jest inaczej kanalizacji nie ma do granicy. Który 
Radny będzie chodził i to sprawdzał. 
 
- Tadeusz Bajdor – w Hucie Starej B była zakładana kanalizacja 16 lat temu  
i Gmina płaciła 6 metrów od granicy  do studzienki, dalej już płacił sam 
mieszkaniec. 
 
- Zastępca Wójta – nie omówimy tutaj wszystkich przyłączy, poprzednicy zrobili 
inwestycje tak jak zrobili, teraz my chcemy do tematu wrócić i spróbować 
sukcesywnie rozwiązywać problem. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić w którym 
miejscu przebiega kanał, my opieramy się na dokumentach. Jeżeli pewna liczba 
osób z tej uchwały skorzysta to dobrze, gdy okaże się, że nie ma kanału w 
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granicy to wtedy będziemy rozwiązywać te problemy inaczej. Jedną uchwałą 
tego na pewno nie rozwiążemy. 
 
- Wójt Gminy uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie, próbujemy naprawić to 
co kiedyś nie zostało zrobione należycie. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              1 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  162/XVIII/12. 
 
 
Ad.22 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu  Gospodarki Mieszkaniowej 
przedstawił Krzysztof Kogut. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad.23 
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. „Przedszkolaki 
naszą dumą” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego omówiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
 
Głosu zabierali: 
- Grzegorz Sikora zapytał dlaczego są tylko trzy projekty skoro przedszkoli na 
terenie gminy jest więcej. 
- Sekretarz Gminy – Renata Smędzik odpowiedziała, że były złożone projekty do 
wszystkich przedszkoli,  jednak tylko te trzy przeszły pozytywna ocenę. 
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  163/XVIII/12. 
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Ad.24 
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. „Przedszkolaki 
przyszłością gminy” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego omówiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
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  164/XVIII/12. 

 
Ad.25 
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. „Słoneczne 
przedszkolaki z Poczesnej” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego omówiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 
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  165/XVIII/12. 
 
Ad. 26,27 
 
Ustalono, że wnioski zostaną złożone przez Radnych i Sołtysów na piśmie do 
dnia 29 czerwca 2012 roku. 
 
Teresa Parkitna, Grzegorz Sikora 
 

1. Wyrównać pobocza przy DW 904 przebiegającej przez m. Michałów 
 i m. Nierada. 

2. Naprawić wyrwę przy wjeździe na ul. Górską od drogi powiatowej  (ul. 
Pusta). 

3. Zamontować wiatę przystankową przy skrzyżowaniu w m. Nierada  
zabraną przy remoncie drogi powiatowej w 2011 roku. 

4. Rozpatrzeć zamontowanie pasów zwalniających ewentualnie świateł 
pulsacyjnych i znaków na jezdni na skrzyżowaniu w m. Nierada (jadąc od 
strony m. Łysiec). 
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5. Wybudować bieżnię na boisku szkolnym w Nieradzie. 
6. Wykosić trawę i krzewy na poboczu ul. Pustej. 
7. Wyrównać pobocze przy posesji P. Wawrzyńczak  (skrzyżowanie w. m. 

Nierada), które zostało zrobione przy remoncie drogi powiatowej 1057. 
8. Zainterweniować do Komisariatu Policji o wysłanie patroli na nowo 

wyremontowaną drogę od. ul. Wierzbowej do m. Młynek, gdyż niszczone 
są tam pobocza przez jeżdżących na kładach. 

 
 
 
Edward Krzyczmonik 
 

1. Przełożyć chodnik na ul. Wolności od mostu do firmy Stamar. 
2. Naprawić barierkę przy chodniku na ul. Strażackiej 60. 
3. Przyciąć żywopłot przy ul. Strażackiej za kapliczką. 
4. Zmusić Gminną Spółdzielnię do uporządkowania zieleni przy sklepach (ul. 

Strażacka chwasty sięgają do 1 metra). 
5. Wymienić 37 krawężników rozlasowanych na ul. Strażackiej na wysokości 

Urzędu Gminy. 
6. Odnowić pasy na przejściach (pomalować) koło Urzędu Gminy, ul. 

Wolności, koło Komisariatu Policji ul. Strażacka i na ul. Szkolnej przejście 
dla dzieci szkolnych. 

7. Wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę klinkru na 
ul. Strażackiej. 

8. Ustalić przejścia dla pieszych na ul. Strażackiej i ul. Handlowej. 
 
Adam Morzyk 
 

1. Jaki jest wynik oceny projektu dotyczącego zagospodarowania centrum 
Słowika złożonego w ramach RPO WŚ. W przypadku negatywnej oceny i 
otrzymaniu dotacji na ten cel, wnioskuje o zdjęcie kwoty 300 tyś zł 
(wkład własny-gminy Poczesna)  zapisanej w budżecie gminy na rok 2012 
i utworzenie nowej pod nazwą remont ulic Równoległej, Spacerowej w 
Słowiku oraz części ul. Stacyjnej w Korwinowie. Uzasadnienie: w 
przypadku negatywnej oceny projektu, kwota 300 tyś zł jest nie 
wystarczająca na realizację zadania. Stan ww. ulic jest fatalny, 
nawierzchnia asfaltowa wykonana w 70-latach ubiegłego wieku, 
dodatkowo 
ciągiem tych ulic przebiega linia autobusu 65. 

2. Podjąć działania w kwestii eliminacji Barszczu Sosnowskiego , 
porastającego nieruchomości na terenie sołectw Słowik, Korwinów. 
Wystosować pisma do właścicieli działek, zmuszających do koszenia 
nieruchomości. Zjawisko występuje w Korwinowie w rejonie tzw. "nowego 
Osiedla"  oraz w Słowiku przy ulicy Równoległej w rejonie posesji nr 
88,86. 

3. Podjąć działania w celu wymiany desek na kładce przez rzekę Wartę w 
Korwinowie. Obecny stan desek kładki jest fatalny, grozi 
niebezpieczeństwem. 
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4. Ponawiam wniosek dotyczący ul. Przybrzeżnej, kiedy zostanie 
wykupiona część działki szerokości 1,5 m od Pana Kufla w celu 
poszerzenia ulicy oraz dokonany remont nawierzchni. 

5.  Czy prawdą jest posiadanie dokumentu przez Gminę, zatwierdzającego 
teren zalewowy wzdłuż rzeki Warty, na obecnie zabudowanym. Efektem 
czego mieszkańcy mają trudności w ubezpieczaniu swoich nieruchomości 
. 

 
Danuta Markowska 
 

1. Naprawić dziurę przy zbiegu ul. Częstochowskiej z ul. Słoneczną. 
2. Zabezpieczyć ubytki w asfalcie  na ul. Częstochowskiej przy zjeździe na 

trasę DK-1. 
3. Wykosić krzaki na ul. Podgórnej, które zasłaniają wyjazd na ul. 

Częstochowską. 
4. Usunąć krzewy i drzewa w rowie przy ul. Częstochowskiej obok posesji  

Nr 76 i 82. 
 
Ad. 28 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o  pismach, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy min. o skardze od Państwa Wiesławy i Jerzego Włodarczyk 
na Wójta Gminy Poczesna. 
Decyzją Rady Gminy skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej celem 
rozpatrzenia. 
 
Ad. 29 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XVIII Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
 

                                                                 mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 
 
 
 
 


