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P r o t o k ó ł  Nr  XX/2012 

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

w dniu  20 września 2012 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 167/XX/12 w sprawie  zmiany Statutu Gminnego Zespołu 

Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 
2. Uchwała Nr 168/XX/12 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. 

„Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach 
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Uchwała Nr 169/XX/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

4. Uchwała Nr 170/XX/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na  
2012 rok. 

5. Uchwała Nr 171/XX/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
6. Uchwała Nr 172/XX/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 
7. Uchwała Nr 173/XX/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Poczesna oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

8. Uchwała Nr 174/XX/12 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie  
z przystanków komunikacyjnych. 

9. Uchwała Nr 175/XX/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Brzeziny-Osiedle ”.  

10. Uchwała Nr 176/XX/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Brzeziny Rekreacja”.  

11. Uchwała Nr 177/XX/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Huta Stara B”. 

12. Uchwała Nr 178/XX/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Nowa Wieś – węzeł”. 

13. Uchwała Nr 179/XX/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Młynek”. 

14. Uchwała Nr 180/XX/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wrzosowa – Kamionka”. 

15. Uchwała Nr 181/XX/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wrzosowa – Porąbka”. 

16. Uchwała Nr 182/XX/12 w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 
 w każdym okręgu. 

17. Uchwała Nr 183/XX/12 w sprawie: skargi Państwa Wiesławy i Jerzego 
Włodarczyk na Wójta Gminy Poczesna. 
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                                            Protokół   Nr XX/2012 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 20 września 2012 roku 

w godzinach od 1300 do 1830. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XX Sesji  Rady Gminy  Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX 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 zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia w Poczesnej. 

7. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 

2012/2013. 

8. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 

2011/2012. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja 

szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na  

2012 rok. 

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.  Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 

 2012 r. oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych (Kolonia 

Poczesna). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych (Kolonia 

Poczesna  GDDKiA). 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Poczesna oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Brzeziny-Osiedle ”.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Brzeziny Rekreacja”.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

„Huta Stara B”. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Nowa Wieś – węzeł”. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Młynek”. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wrzosowa – Kamionka”. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wrzosowa – Porąbka”. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie: skargi Państwa Wiesławy i Jerzego 

Włodarczyk na Wójta Gminy Poczesna. 

29. Wnioski i zapytania radnych. 

30. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

31. Wolne wnioski i informacje. 

32. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XX Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy, 
Radnych 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 jako punkt 11 porządku 

sesji projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wniosku Dyrektora GZOZ  

w Poczesnej, aby punkt 8 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej został przeniesiony jako 

punk 6. 

 

Przewodnicząca Rady Gminny poddała pod głosowanie  wniosek Wójta Gminy. 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminny poddała pod głosowanie  wniosek Dyrektora 
GZOZ w Poczesnej. 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XX Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 

Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokoły z XVIII i XIX Sesji był 
wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłane drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym. Poinformowała o wniesionej i uwzględnionej uwadze 
Radnego Adama Morzyka dotyczącej protokołu XVIII.  
 
Pozostali Radni nie zgłosili uwag. 
 
Protokoły z XVIII i XIX Sesji Rady Gminy zostały jednogłośnie przez Radę 
przyjęte.  
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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.  
 
Wójt Gminy w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, 
że Gmina Poczesna jako spadkobierca ustawowy w dalszym ciągu kontynuuje 
działania zgodnie z wytycznymi Sądu Rejonowego w Częstochowie. Komornik 
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk prowadzi 
postępowanie egzekucyjne po zmarłym Wiesławie Słaboszu pod nadzorem 
sądowym. Ostatnio Sąd Rejonowy w Kole przy pomocy Komornika Sądu 
Rejonowego w Kole dokonał ponownych oględzin kopalni piasku Cichmiana 
położonej w obrębie  gminy Dąbie powiat  Koło z udziałem biegłego 
rzeczoznawcy oraz stron. Gmina Poczesna także uczestniczyła w tej czynności. 
W chwili obecnej biegły sądowy dokonuje szacunku przedmiotowej kopalni  
i ustala nową cenę z uwzględnieniem nowych kryteriów sądowych. 
Wydana opinia przez biegłego będzie stanowiła podstawę do opracowania planu 
podziału między aktualnych wierzycieli.  Sprawa ta w dalszym ciągu postępuje 
do przodu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Również następny składnik majątkowy tj. połowa domu mieszkalnego i placu 
znajdująca się w spadku po Wiesławie Słaboszu, a położona w Kolonii 
Poczesnej, zgodnie z nowymi wytycznymi Sądu Rejonowego (po uchyleniu 
poprzedniej czynności) będzie przedmiotem dokonania  nowego podziału wśród 
aktualnych wierzycieli. 
Przedmiotowa sprawa jest bardzo skomplikowana pod względem stanu 
faktycznego i prawnego, wymaga dużego nakładu pracy. 
 
Poinformował, że została rozwiązana umowa z firmą „Fajkier” z jej winy.  
W dniu 30 sierpnia  została zawarta umowa z nowym wykonawcą Wachelka 
INERGIS S.A. na wykonanie robót kanalizacyjnych na terenie gminy . Niemniej 
jednak z firmą „Fajkier” pozostały nadal trudne problemy związane  
z przekazaniem dokumentacji i ostatecznym rozliczeniem. Wreszcie po 
kilkakrotnych upomnieniach firma „Fajkier” dostarczyła ostateczne niezbędne 
dokumenty. Firma „Fajkier” proponuje zawarcie ugody. W chwili obecnej została 
wyliczona należność w kwocie 106.164,68 zł  za wykonane roboty przez firmę 
Fajkier . Firma „Fajkier” proponuje ugodę na tej podstawie, że rozliczenia między 
stronami zostaną rozliczone w opcji „0”. Gmina Poczesna nie wyraża na to 
zgody i proponuje następujące warunki ugodowe: 
Firma ZIB „Fajkier” według stanu na dzień dzisiejszy zalega z zapłatą Gminie 
Poczesna: 
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 kwotę 2.152.275,43 zł (brutto) z tytułu odstąpienia od umowy 

 kwotę        4.992,71 zł. (brutto) za nieterminową realizację robót 

 kwotę   249.330,00 zł. (netto) za usterki 

 kwotę     37.108,62 zł. (brutto) za roboty związane z naprawą dróg 
gminnych. 

Po dokonaniu potrącenia należności firmy „Fajkier” z naszych należności Gminie 
Poczesnej przysługuje nadal 2.337.541,88 zł brutto. Przedmiotowe propozycje  
wymagają dalszych konsultacji stron. 
Nadto podajemy, że firma „Fajkier” wniosła sprawę do Sądu Rejonowego  
w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy w trybie postępowania 
upadłościowego z możliwością postępowania ugodowego. W sprawie tej nie 
został jeszcze wyznaczony termin. Przedmiotowa sprawa ze względu na wielość 
wierzycieli będzie wymagała dłuższego skomplikowanego postępowania 
sądowego. 
 

Głos zabierali: 
 
- Edward Krzyczmonik – podziękował Wójtowi Gminy, Radzie Gminy i wszystkim 
osobom zaangażowanym w budowę szkoły i hali sportowej w Poczesnej za 
pracę, dzięki której spełniły się marzenia mieszkańców. 
 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Poczesnej omówiła Sekretarz Gminy – Renata Smędzik.  
 
Głos zabierali: 
- Edward Krzyczmonik – poinformował, że zmiany adresowe powinny być także 
dokonane w przypadku siedziby OSP, Komisariatu Policji i Banku 
Spółdzielczego. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   1 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  167/XX/12. 
 
Ad. 7 
Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do 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 realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 
2011/2012 przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy  podkreślił, że Samorząd Gminy Poczesna przeznacza dużo 
środków z budżetu na oświatę i cieszy się z wszystkich zrealizowanych 
inwestycji w tej dziedzinie, zarówno tych dużych jaki i małych, mniej widocznych. 
 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja szansa. 

Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach Priorytetu VII, 

Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

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 15  radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  168/XX/12. 
 
Ad. 10 
Ocenę wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r przedstawiła Skarbnik 
Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
Skarbnik Gminy odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o przedłożonym sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 
2012 roku. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
na posiedzeniu w dniu 11 września 2012 roku pozytywnie zaopiniowała  
sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
 
1415 –  obrady opuściła Radna Krystyna Wichniarek na około 10 minut. 
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Ad. 11 
Projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach omówiła Skarbnik 
Gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna powiedziała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały.   
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  169/XX/12. 
 
Ad.12 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na  
2012 rok 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  170/XX/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.   
 
- Stanisław Minkina zgłosił, że w § 3 powinien być punk 1. 
 
- Radca Prawny, Elżbieta Pentak wyjaśniła, że jest to § jednozdaniowy  
i punkt 1 tutaj nie jest potrzebny. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały po wykreśleniu punktu 2 w § 3 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  171/XX/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  172/XX/12. 
 
Ad. 15 
Informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 
2012 rok oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014 przedstawił Wójt Gminy 
Poczesna. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 16,17 
 
Projekty uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych (Kolonia 

Poczesna) oraz sprzedaży nieruchomości gminnych (Kolonia Poczesna  

GDDKiA) omówił Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 

 
Głos zabierali: 
- Edward Krzyczmonik  wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad tych 
dwóch punktów gdyż są to grunty, które mogą być zagospodarowane przez 
gminę np. na budowę przedszkola. Zaproponował, aby wszyscy radni obejrzeli 
ten teren. 
 
- Krystyna Wichniarek poparła wniosek Radnego Edwarda Krzyczmonika 
podkreśliła, że jest to teren przyległy do Ośrodka Zdrowia i na tym terenie  
w planie jest przejście między ul. Szkolną i ul. Bociania Górka. 
 
- Stanisław Minkina zapytał w jakim terminie z mocy prawa wieczyste dzierżawy 
przejdą na własność obecnych użytkowników. 
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- Wójt Gminy poinformował, że ze strony Wójta i służb gminy nie ma 
najmniejszego nacisku, aby te grunty sprzedać, jednak Rada musi być 
świadoma tego, że firma, która dzierżawi ten teren dostała pozwolenie na 
wybudowanie na nim budynków trwale związanych z gruntem. Jeżeli będziemy 
brali pod uwagę zatrzymanie tych terenów to nakłady, które dzierżawca poniósł 
na tym terenie musimy zwrócić. Musimy na ten cel zabezpieczyć w budżecie 
gminy odpowiednie środki.  
 
- Radca Prawny wyjaśniła, że w przypadku wieczystego użytkowania na wniosek 
użytkownika i po przeprowadzeniu odpowiednich procedur i opłat grunt 
przechodzi na własność użytkownika wieczystego. Nie ma tutaj mowy o nabyciu 
gruntu poprzez zasiedzenie. Podkreśliła, że taka sytuacja nie dotyczy 
omawianych działek, w tym przypadku decyzja należy do Rady Gminy. 
 
- Zastępca Wójt Gminy wyjaśnił, że przedmiotowe działki nie będą mogły być 
wykorzystane dla celów gminnych np. pod budowę przedszkola ponieważ dojazd 
do tych działek jest wąski, ponadto część tych nieruchomości przejmie Agencja 
Mienia Wojskowego dla celów obronności państwa.    
 
1635 –  obrady opuścił Radny Adam Morzyk na około 10 minut. 
 
- Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem, aby zdjąć omawiane projekty uchwał 
z porządku sesji i ponownie przekazać je pod obrady Komisji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminny poddała pod głosowanie  wniosek Wójta Gminy  
o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego projektów uchwał w sprawie 
sprzedaży nieruchomości gminnych (Kolonia Poczesna).  
                           „za”                                     14 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminny poddała pod głosowanie  wniosek Wójta Gminy 
o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwał w sprawie 
sprzedaży nieruchomości gminnych (Kolonia Poczesna  GDDKiA). 
                           „za”                                     14radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
Ww. projekty uchwał decyzją Rady zostały zdjęte z porządku obrad. 
 
Ad. 18  
Projekty uchwał w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Poczesna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

omówił Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 

 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
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głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  173/XX/12. 
 
Ad. 19 
Projekty uchwał w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych 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  174/XX/12. 
 
Ad. 20  
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Brzeziny-Osiedle ” omówił urbanista Stefan Zaleski. 

Podczas omawiania Stefan Zaleski poinformował, że poprzednio przygotowane 
projekty uchwał zostały uchylone z powodów braków formalnych, które dotyczyły 
sposobu określenia wysokości obiektów na terenie planu oraz zapisu o sposobie 
dokonywania podziału w wypadku scalenia i powtórnego podziału. Plany zostały 
uzupełnione o wymagane zapisy, co nie zmienia merytorycznej zawartości 
planów lecz tylko je doprecyzowuje.  
 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor zapytał czy projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny Rekreacja” jest zgodny ze studium. 
 
- Marek Trynda zapytał czy Gmina Poczesna posiada studium opublikowane  

w Dzienniku Urzędowym i czy jest decyzja Marszałka Województwa Śląskiego  

o odmowie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 

- Stefan Zaleski udzielił odpowiedzi na zadane pytania, przy omawianiu 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 
Na tym dyskusje 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  175/XX/12. 
 
Ad.21 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Brzeziny Rekreacja” omówił urbanista Stefan Zaleski. 

Podczas omawiania wyjaśnił, że tereny o które pytał Pan Marek Trynda zostały 

zapisane w projekcie planu jako leśne. Wyjaśnił, że teren wokół strefy nie ma 

wyznaczonego obszaru ograniczonego użytkowania gdyż nie ma przepisu, który 

zabraniałby Radzie o decydowaniu o obszarach do samej granicy składowiska.   

Ponadto poinformował, że zapisy planu są zgodne ze studium, a studium nie 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. 

 
Głos zabierali: 
- Radca Prawny, Elżbieta Pentak  potwierdziła, że studium nie jest aktem prawa 

miejscowego i nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

 

- Stanisław Minkina zapytał czy jest zatem dokumentem obowiązującym. 

 

- Radca Prawny, Elżbieta Pentak -  podjęta uchwał została w terminie 7 dni 

przesłana do Nadzoru Prawnego, który w terminie 30 dni podejmuje decyzję czy 

uchwała jest prawidłowa, czy też nie. W tym przypadku nie zostało wszczęte 

postępowanie nadzorcze więc należy przyjąć, że uchwała jest obowiązująca. 

 

- Adam Morzyk zapytał co ma na celu uchwalanie małych planików skoro 

przygotowywany jest plan dla całej gminy. 

 

- Wójt Gminy wyjaśnił, głównym celem tych planików jest spełnienie oczekiwań 

mieszkańców oraz uporządkowanie niektórych sytuacji. Podkreślił, że brak planu 

na terenie gminy przysparza wielu kłopotów min. nie możemy rozwijać 

inwestycji, pozbawieni jesteśmy renty planistycznej, nie możemy także 

powstrzymywać niechcianych inwestycji na terenie gminy.  

 

- Marek Trynda poinformował, że złożył bezpośrednio do Wojewody wniosek 

obywatelski dotyczący studium, rozpatrzenie sprawy zostało, z uwagi na 

skomplikowany charakter sprawy,  przedłużone do 6 października br. 

 

- Radca Prawny, Elżbieta Pentak  powiedziała, że Rada nie została 

poinformowana o wszczęciu nadzorczym przez Wojewodę oraz jego 

rozstrzygnięciu. 
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Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  176/XX/12. 
 
Ad.22 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Huta Stara B”. 

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  177/XX/12. 
 
Ad.23  

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Nowa Wieś – węzeł” omówił urbanista Stefan Zaleski. 

 
Głos zabierali: 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak zapytała czy w dużym planie będzie 
uwzględniony dojazd do pól, po drugiej stronie trasy DK-1. 
- Stefan Zaleski – tak. 
 
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  178/XX/12. 
 
Ad.24  

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Młynek” omówił urbanista Stefan Zaleski. 

 



 15 

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  179/XX/12. 
 
Ad.25  

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wrzosowa – Kamionka” omówił urbanista Stefan Zaleski. 

 
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  180/XX/12. 
 
Ad. 26  

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Wrzosowa – Porąbka” omówił urbanista Stefan Zaleski. 

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  181/XX/12. 
 
Ad.27 
 
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

omówiła Sekretarz Gminy - Renata Smędzik. 

 

 

Głos zabierali: 
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- Stanisław Minkina odczytał stanowisko Komisarza i wyjaśnił, że zaszła tutaj 
pomyłka gdyż sołectwo Bargły swym zasięgiem nie obejmuje miejscowości 
Michałów. 
 
- Marek Morzyk zapytał, która część miejscowości Słowik będzie miała okręg 
wyborczy wspólnie z miejscowością Korwinów. 
 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik wyjaśniła, że te sołectwa nie zostały 
podzielone Słowik jest jednym okręgiem i Korwinów drugim, jest tutaj wspólna 
nazwa. 
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  182/XX/12. 
 

Ad.28 
Projekt  uchwały w sprawie: skargi Państwa Wiesławy i Jerzego Włodarczyk na 

Wójta Gminy Poczesna omówił 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  183/XX/12. 
 
Ad.29 
Ustalono, że wnioski zostaną złożone przez Radnych na piśmie do dnia 
28 września 2012 roku.  
 
Ad.30 
 
Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. 
 
Ad. 31 
W tym punkcie głos zabierali, a także złożyli następujące wnioski: 
 
- Marek Morzyk 
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1. Przywrócić przystanki i wiaty przystankowe po budowie obwodnicy 
 w Korwinowie przy Pałacu i stacji PKP. 
2. Dokonać remontu jezdni ul. Stacyjnej w rejonie przejazdu kolejowego. 
3. Proszę o interwencję w sprawie szamba na ul. Ceramicznej przy placu zabaw 
dla dzieci. 
4. Wyjaśnić dlaczego nie został jeszcze zrealizowany fundusz sołecki  
na 2012 rok dla sołectwa Korwinów. 
 
- Tadeusz Marcinkiewicz 
1. Wyrównać teren przy placu zabaw dla dzieci. 
 
- Mirosława Sławińska – zwróciła uwagę na pracę Kół Gospodyń Wiejskich  
na rzecz promocji i reprezentowania Gminy Poczesna. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że w ostatnich latach zaszło wiele zmian  
w wizerunku Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, zmieniły się min.  stroje, 
warunki w miejscach spotkań. Koła są wspierane finansowo, ponadto na każdy 
wniosek udostępniany jest autokar.  
Wójt podkreślił, że zauważa i docenia pracę Kół na rzecz Gminy i poinformował, 
że zorganizuje spotkanie z Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich w celu 
omówienia współpracy.  
 
- Ewa Synoradzka powiedziała, że jest Przewodniczącą Koła  od 12 lat  
i zauważa duże wsparcie i dobrą współpracę z Wójtem. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak zaproponowała, aby zapis 
dotyczący działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Poczesna 
pojawił się w planie pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 
 
- Krystyna Wichniarek zaproponowała, aby wprowadzić do planu pracy Rady 
Gminy punktu dotyczącego sprawozdania z pracy Kół Gospodyń Wiejskich. 
 
- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Iwona Choła 
zaprosiła obecne Przewodniczące na posiedzenie Komisji w listopadzie. 
 
- Alfred Kołodziej 
1. Wymienić deski na tablicy ogłoszeń. 
2. Zamontować tablicę ogłoszeń przy przystanku MPK przy skrzyżowaniu  
ul. Długiej z ul. Sabinowską. 
3. Jaka jest odpowiedź Zarządcy drogi DK-1 na Pański wniosek w sprawie 
zamontowania świateł ostrzegawczych przy przejściu dla pieszych przy trasie 
DK-1 w Cementowni. 
4. Jaka jest odpowiedź Zarządcy drogi DK-1 w sprawie naprawy chodnika dla 
pieszych przy przystanku MPK przy DK-1 w Cementowni. 
 
- Mirosława Sławińska 
1. Wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o udrożnienie rowu przy 
drodze Wojewódzkiej w Bargłach od przystanku koło sklepu Pana Zbirka  
w stronę Nierady do posesji Pana Cierpiała. 
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- Tadeusz Bajdor 
1. Wykosić rów przy ul. Tkackiej (od Kościoła w stronę posesji Pani Mesjasz). 
 
- Jadwiga Strąk 
1. Postawić znak „zakaz postoju” na ul. Bankowej. 
2. Udrożnić zasypane rowy na ul. Spadowej. 
 
- Lidia Kaźmierczak 
1. Jaki jest koszt czyszczenia 1 metra rowu na terenie gminy. 
 
- Adam Morzyk 
1. Jakie działania Gmina zamierza podjąć w celu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego w szczególności w sołectwach w dolinie rzeki Warty. 
Pytanie to obejmuje także działania w zakresie udrożnienia rowów 
melioracyjnych. Proszę podać kolejność proponowanych prac wraz  
z uzasadnieniem. 
2. Kiedy zostanie poprawiony stan ulicy Przybrzeżnej w Słowiku oraz na jakim 
etapie jest wykup nieruchomości od Pana Kufla. Nadmieniam iż stan tej ulicy jest 
zły i wymaga podjęcia działań przed zimą. 
3. Kiedy zostanie poprawiony stan ulic Kolorowej, Złotej oraz Modrej 
 w Korwinowie. Stan tych ulic wymaga renowacji przed zimą.  
4. Należy zabezpieczyć w budżecie środki finansowe na realizację zadania 
zapisanego w Wieloletnim Planie Finansowym. Pozostawienie terenu w stanie 
obecnym bez realizacji kolejnych etapów, skutkować będzie dewastacją  
 i zarastaniem tego terenu, a tym samym brakiem realizacji działań 
prowadzonych przez Urząd w latach poprzednich.  
5. Ująć w budżecie zadanie polegające na renowacji  nawierzchni ulic 
Równoległej oraz Spacerowej w Słowiku i Korwinowie. 
6. Rozwiązać problem z dojazdem do własnych posesji przez mieszkańców ulicy 
Podmokłej w Korwinowie. Rozważyć przejęcie terenu od PKP. 
7. Udrożnić rów melioracyjny przy drodze powiatowej w Słowiku przy 
skrzyżowaniu z ulicą Jaworową. 
8. Wykosić przed zimą teren będący własność  Gminy w Słowiku przy  
ul. Podlaskiej w Słowiku (za szkołą w kierunku rzeki).  
9. Po zakończeniu budowy kompleksu dla „Zespołu Szkół w Poczesnej” proszę 
podać kiedy, będą podjęte działania w celu budowy sali gimnastycznej dla 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  w Słowiku. Należy nadmienić iż ZSP  
w Słowiku to ostania placówka oświatowa, która nie posiada sali gimnastycznej 
i znacznie odbiega standardem od innych placówek na terenie Gminy.  
 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy : 
-  odczytała  skargi Stowarzyszenia w Gminie Poczesna na Wójta Gminy 
Poczesna z dnia 23 lipca 2012 roku, 27 lipca 2012 roku oraz 
20 września 2012 roku. 
 
Jednogłośnie decyzją Rady Gminy skargi zostały przekazane do Komisji 
Rewizyjnej celem rozpatrzenia. 
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- Wójt Gminy zwrócił uwagę Radnych na sprawę związaną z planowaną 
sortownią odpadów w Borku. Poinformował, że spółka posiada wszystkie 
decyzje uprawniające do wydania stosownej decyzji, sprawa się zawęża. 
Podkreślił, że Gmina nie jest stroną w postępowaniu.  
 
- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak – dziwi fakt, że Generalna 
Dyrekcja Wód wydała pozwolenie na działalność, nie znając tego terenu. 
Pozytywne są też decyzje wydane przez Starostwo.  
Przewodnicząca Rady zaproponowała nagłośnienie tej sprawy poprzez prasę, 
radio, telewizję lub przeprowadzenie referendum. 
 
- Przewodniczący Stowarzyszenia Ziemi Pocześniańskiej, Marek Morzyk 
poinformował, że Stowarzyszenie przez pewien okres czasu było stroną w tej 
sprawie, jednak bez większych efektów. Zaproponował utworzenie wzdłuż rzeki 
Warty odcinka chronionego np. Natura 2000 co pomogłoby rozwiązać problem. 
 
- Zastępca Wójta, Andrzej Lech powiedział, że wspólnie Komisja Zdrowia 
 i Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenie powinni podjąć działania w tej 
sprawie. 
 
- Sekretarz Gminy, Renata Smędzik poinformowała o analizie Urzędu 
Skarbowego dotyczącej oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek 
oświatowych z terenu Gminy. 
 
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na konieczność poinformowania 
mieszkańców na temat zmian dotyczących wywozu odpadów. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że będą w tej sprawie organizowane spotkania  
w każdym sołectwie. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 32 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XX Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 
 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
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