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P r o t o k ó ł  Nr  XXIII/2012 

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

w dniu  28 grudnia 2012 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 202/XXIII/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

2. Uchwała Nr 203/XXIII/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012-2015. 

3. Uchwała Nr 204/XXIII/12 w sprawie: budżetu gminy na rok 2013. 
4. Uchwała Nr 205/XXIII/12 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013 – 2028. 
5. Uchwała Nr 206/XXIII/12 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 

2013 rok. 
6. Uchwała Nr 207/XXIII/12 w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy na 2013 rok. 
7. Uchwała Nr 208/XXIII/12 w sprawie: planów  pracy komisji stałych Rady 

Gminy na 2013 rok. 
8. Uchwała Nr 209/XXIII/12 w sprawie programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012 – 2017. 
9. Uchwała Nr 210/XXIII/12 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania 

cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz 
za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

10. Uchwała Nr 211/XXIII/12 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego 
obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym tj. 
sali sportowej, stanowiącej własność Gminy Poczesna, a będącej w trwałym 
zarządzie Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej. 

11. Uchwała Nr 212/XXIII/12 w sprawie skargi Pani Anny Knapik na działania 
Wójta Gminy Poczesna. 

12. Uchwała Nr 213/XXIII/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
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                                            Protokół   Nr XXIII/2012 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 28 grudnia 2012 roku 

w godzinach od 1000 do 1530. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XXIII Sesji  Rady Gminy  Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołów z XXII 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: budżetu gminy na rok 2013. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013 – 2028. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 

2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

na 2013 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie: planów  pracy komisji stałych Rady Gminy 

na 2013 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy w latach 2012 – 2017. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Poczesna. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania cen 
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu 
użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym tj. sali 
sportowej, stanowiącej własność Gminy Poczesna, a będącej w trwałym 
zarządzie Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Anny Knapik na działania Wójta 
Gminy Poczesna. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
24. Wnioski i zapytania radnych. 
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
26. Wolne wnioski i informacje. 
27. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XXIII Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu 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 projektu 
uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności 
publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym tj. sali sportowej, stanowiącej 
własność Gminy Poczesna, a będącej w trwałym zarządzie Gimnazjum im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o skardze, która wpłynęła do biura 
Rady i  wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do porządku sesji projektu 
uchwały w sprawie skargi Pani Anny Knapik na działania Wójta Gminy 
Poczesna. Następnie zaproponowała by w  punkcie 21 wprowadzić projekt 
uchwały zgłoszony przez Wójta Gminy i poddała go pod głosowanie. 
                           „za”                                      14 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby zgłoszony przez nią projekt 
chwały w sprawie skargi Pani Anny Knapik na działania Wójta Gminy Poczesna 
wprowadzić w punkcie 22 ,a następnie poddała pod głosowanie  ww. wniosek. 
                           „za”                                      14 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
Następnie Rada Gminy jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXIII Sesji 

Rady Gminy po zmianach. 

 
- Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej, Grzegorz Kurek poinformował,  
o zakupie nowego pojazdu oznakowanego, który będzie przypisany do 
Komisariatu Policji w Poczesnej i ułatwi prowadzenie działań prewencyjnych. 
Podkreślił, że część środków na jego zakup, dzięki dobrej współpracy  
z samorządem, pochodziło z budżetu gminy Poczesna za co serdecznie 
podziękował. Na zakończenie życzył wszystkim obecnym na sali wszelkiej 
pomyślności, pogody ducha w Nowym Roku i zaprosił do obejrzenia radiowozu. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za życzenia i w imieniu Rady 
złożyła Komendantowi najlepsze życzenia noworoczne. Następnie ogłosiła 
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przerwę, podczas której obecni na sali mogli obejrzeć nowo zakupiony pojazd. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXII Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
1035 – obrady opuściła Radna Elżbieta Rakowska na około 5 minut. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Protokół z XXII 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.  
 
1045 – na obrady przybyła Radna Krystyna Wichniarek 
 
Wójt Gminy podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim za życzenia 
świąteczne i noworoczne, które wpłynęły na jego ręce.  
W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach 
Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej Wójt poinformował, że jak wiadomo firma 
ZIB „Fajkier” z własnej winy opuściła teren budowy w IV kwartale 2011 roku 
i mimo usilnych starań ze strony gminy, wykonawca mimo obietnic praktycznie 
nie podjął w tym roku prowadzenia kanalizacji na terenie gminy Poczesna. 
W tym więc zaszła konieczność odstąpienia od umowy z firmą ZIB „Fajkier”, 
przeprowadzenia nowego przetargu i wyłonienia nowego wykonawcy. Tym 
nowym wykonawcą jest firma „Wachelka – INERGIS S.A.”. Roboty budowlane 
przebiegają zgodnie z harmonogramem wykonawcy dołączonym do umowy, 
zaakceptowanym przez gminę oraz inżyniera kontraktu. Do chwili obecnej 
położono ponad 710 metrów kanału o średnicy 200 mm oraz wykonano 120 
sztuk przyłączy. Firma ZIB „Fajkier” ogłosiła upadłość, z możliwością zawarcia 
ugody z wierzycielami, sprawa jest prowadzona przez Sąd Rejonowy  
w Częstochowie. Gmina nasza zgłosiła wszelkie roszczenia w niniejszej sprawie. 
Sprawę nadzoruje również Zarządca sądowy. Sprawa jest prowadzona na 
bieżąco przez prawników Urzędu Gminy. 
W sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, że sprawa 
spadkowa prowadzona jest przez gminę przy pomocy komornika sądowego  
w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w sposób prawidłowy i wyczerpujący. 
Ostatnio został wykonany opis i oszacowanie budynku spadkowego przez 
inżyniera Zawadzkiego. Stosownie do polecenia Sądu Rejonowego  
w Częstochowie została opisana i oszacowana kopalnia piasku „CICHMIANA” 
powiat Koło. Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik w najbliższym 
czasie powinien opracować plan podziału składników majątkowych po zmarłym 
mieszkańcu gminy, który będzie stanowił podstawę zaspokojenia roszczeń 
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aktualnych wierzycieli. Wójt podkreślił, że sprawa ta wymaga dużych nakładów 
pracy, a jeżeli chodzi o depozyt sądowy, pieniądze w dalszym ciągu są 
zdeponowane. 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna zapytała jaką część Nierady obejmuje projekt kanalizacji 
Bargły - Michałów i czy jest nim objęta ul. Prostopadła w Michałowie. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że projekt kanalizacji Bargły – Michałów obejmuje  
ul. Prostopadłą oraz Nieradę do pierwszej górki za szkołą. Projekt techniczny na 
kanalizację sporządzony jest jednak na całą miejscowość. 
 
- Stanisław Minkina – zapytał o szczegóły aneksu dotyczącego budowy 
kanalizacji Bargły – Michałów. 
 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że dotyczy on zmiany terminów wydatkowania środków. 
Pierwsze środki wydatkowane będą do końca czerwca 2013 roku,  
a zaplanowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec  2014 roku. 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
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 
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 15 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  202/XXIII/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 15 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  203/XXIII/12. 
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Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013 omówiła Skarbnik Gminy 
- Dorota Kołodziejczyk.  
 
W trakcie omawiania Skarbnik Gminy  poprosiła o naniesienie autopoprawek do 
prowizorium budżetu na 2013 rok tj.: w części dotyczącej dochodów 
majątkowych było 11.978.959 zł, proponowana zmiana 12.478.959 zł, w części 
dotyczącej wydatków bieżących było 31.434.406 zł, proponowana zmiana 
31.613.760 zł, w § 3 poprosiła o dopisanie „i kredytów”, w § 9 pkt. 2 było 11.576 
tys. zł, proponowana zmiana 24.596 tys. zł. Poinformowała także  
o zmianie w załączniku nr 2 w dziale 600 transport i łączność oraz w załączniku 
nr 8 gdzie w punkcie dotyczącym dotacji celowej na zadania własne gminy  
z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowy  aktualna kwota wynosi 
3.145.354 zł.  
Skarbnik Gminy odczytała również uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach mówiące o wydaniu pozytywnej opinii na temat przedstawionego 
projektu budżetu. 
 
Głos zabierali: 
- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego powiedziała, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2013 rok. 
 
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja przy jednym 
głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniował projekt budżetu gminy  
na 2013 rok. 
 
- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Iwona Choła  
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
przydzielonego na rok 2013 placówkom podległym Komisji. 
 
- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, Tadeusz Bajdor 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu. 
 
- Teresa Parkitna powiedziała o konieczności budowy chodnika przy DW 904  
w miejscowości Michałów i Nierada. 
 
- Iwona Choła powiedziała, że jest zadowolona z rozwoju gminy, jednak nie 
akceptuje budżetu na 2013 rok z uwagi na pomijanie w nim niektórych sołectw. 
 
- Adam Morzyk wyraził zdziwienie, że w budżecie gminy na 2013 rok nie ma 
zabezpieczonych środków na regulację stosunków wodnych. Zwrócił uwagę na 
nierówny podział między sołectwami przy planowaniu budżetu, w związku  
z czym nie akceptuje przedstawionego projekt budżetu.  
- Wójt Gminy wyjaśnił, że w ostatnich latach w każdym sołectwie coś zostało 
zrobione, nie tylko małe rzeczy, ale i te większe. Żadne sołectwo nie jest 
dyskryminowane. Gdyby było więcej środków to tych inwestycji byłoby więcej. 
Przedstawiony budżet jest budżetem kontynuacji i realizowane zadania wynikają 
z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Na inwestycje przeznaczone jest 44% 
budżetu gminy, ponoszone są także inne wydatki, które są duże, a nie są 
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związane z inwestycjami np. dopłata do MPK, miesięcznie jest to 21 zł na 
jednego mieszkańca, rocznie to kwota około 3,2 mln. zł. Bardzo wysoko ceniona 
jest też oświata, oddana został  do użytku sala sportowa, która będzie służyć 
przez wiele lat. W roku 2012 żaden nauczyciel nie został zwolniony mimo, że 
liczba dzieci maleje. Na 2013 rok 39,91% wydatków na oświatę pochodzić 
będzie z budżetu gminy.  
Planujemy nadal korzystać ze środków unijnych, przygotowujemy dokumentację 
do nowego okresu. Wójt Gminy podkreślił, że przedstawiony budżet, jest 
budżetem realnym i podjęcie go zagwarantuje dalszy rozwój gminy  
i zrównoważony rozwój wszystkich sołectw. 
 
- Elżbieta Rakowska - nikt nie będzie zadowolony z tego budżetu i nikt z niego 
zadowolony nie jest, ale musimy spojrzeć realnie na to ile mamy pieniędzy do 
wykorzystania. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że jedne sołectwa są 
faworyzowane, a drugie nie. 
 
- Iwona Choła zaproponowała zorganizowanie wyjazdowej Komisji Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego do Słowika, by Radni mogli zobaczyć jak wygląda   
ul. Równoległa.  Poinformowała, że nie chodzi o budowę nowej drogi lecz 
zrobienie jednej nakładki. Jesteśmy za inwestycjami w gminie i nie chcemy 
wiele. 
 
- Zastępca Wójta, Andrzej Lech -  sprawa powodziowa jest dużym problemem 
dla naszej gminy. Z naszej inicjatywy przy zaangażowaniu gminy Poraj, gminy 
Kamienica Polska i Urzędu Marszałkowskiego jest opracowana dokumentacja 
zabezpieczenia powodziowego od zbiornika w Poraju do granicy z miastem 
Częstochowa. Jest to duży projekt, o który zabiegamy, wszystko to wymaga 
zaangażowania, czasu i cierpliwości.  
 
- Adam Morzyk - rozumiemy, że budżet jest napięty, ale polityka długofalowa 
powinna być tak zapisana, aby każdy wiedział dokładnie kiedy i jakie działania 
będą realizowane. 
 
Na tym dyskusję zakończono.  
 
Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę na złą numerację w projekcie uchwały. 
Skarbnik Gminy, Dorota Kołodziejczyk poprosiła o autopoprawkę polegającą na 
zmianie numeracji w § 8 i § 13. 
 
Projekt uchwały po zmianach 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  204/XXIII/12. 
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Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poczesna na lata 2013 – 2028 omówiła Skarbnik Gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Podczas odczytywania wprowadzono autopoprawkę polegającą na zmianie  
ostatniego § na nr 7. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   2 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  205/XXIII/12. 
 
Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2013 
omówił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina 
 
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  206/XXIII/12. 
 
Ad. 11 
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 
2013 omówił Przewodniczący Komisji, 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  207/XXIII/12. 
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Ad. 12 
Projekty uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2013 
rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji. 
 
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  208/XXIII/12. 
 
Ad. 13 
Projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy w latach 2012 – 2017 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  209/XXIII/12. 
 
 
Ad. 14 - Ad. 19 
Projekty uchwał z punków od 14 do 19 porządku sesji omówił Zastępca Wójta, 
Andrzej Lech. 
Podczas omawiania Zastępca Wójta poinformował, że planowana jest 
nowelizacja ustawy w sprawie utrzymania czystości i porządku, zachęcał do 
analizy przedstawionych projektów uchwał i podkreślił, że narzucenie tego 
obowiązku na samorząd spowodowało poruszenie nie tylko w naszej gminie. 
Powiedział o pozytywnej opinii Sanepidu na temat projektu Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna. 
 
Głos zabierali: 
- Mariusz Siwoń, Kancelaria Prawna szczegółowo omówił ustawę o utrzymaniu 
czystości i porządku oraz obowiązki jakie z tego tytułu należą do samorządu. 
Zachęcał do przyjęcia uchwał, a w szczególności do podjęcia uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poczesna.  
 
- Elżbieta Rakowska powiedziała, że dużo już na ten temat dyskutowaliśmy, 
samorządy zostały obciążone nie adekwatnie do tego co mogą wykonać.  
Stawka 7 zł dla osób, które pochodzą z rodzin wielodzietnych, bezrobotnych jest 
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stawką bardzo dużą, dodatkowo w Regulaminie nałożono na mieszkańca 
obowiązek posiadania pojemnika. Od 1 lipca 2013 mieszkańcy nie będą 
produkować więcej śmieci, a będą płacić w niektórych przypadkach, nawet o 
200% więcej. Nie będę głosowała za tego typu uchwałami, tym bardziej, że jest 
stworzona możliwość żeby jeszcze to dokładnie przemyśleć.  
Radna wystąpiła z wnioskiem, by nie głosować nad przedstawionymi projektami 
uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, a także w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Poczesna. 
 
- Adam Morzyk powiedział, że trudno podjąć decyzję o stawkach jeżeli nie mamy 
dokładnego kosztorysu i nie wiemy ile będzie produkowanych śmieci. Poparł 
wniosek Radnej Elżbiety Rakowskiej. 
 
- Mariusz Siwoń wyjaśnił, że nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej wyliczyć 
stawki, tak, aby każdy obywatel płacił za to co mu się odbiera i był zadowolony. 
Jeśli chodzi o konieczność posiadania pojemnika przez mieszkańca to 
zobowiązuje go do tego art. 5 ustawy, który mówi, że na mieszkańcu spoczywa 
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik. Jest to wymóg prawny 
i dlatego taki zapis znalazł się w Regulaminie. 
 
- Przewodnicząca Rady, zwróciła uwagę, że w Regulaminie nie ma nic zapisane 
o osobach, które nie będą mogły płacić. 
 
- Mariusz Siwoń - regulamin tak został stworzony, aby posiadał wszystkie 
elementy, które wynikają z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.  
 
- Stanisław Minkina - uchwalona ustawa została skrytykowana przez samorządy, 
a cały ciężar finansowy przerzucono na obywatela. Mieszkańcy do tej pory nie 
zdawali sobie sprawy, że za prowadzenie zbiórki odpadów segregowanych płaci 
gmina. W chwili obecnej jest to dopłata 8 zł rocznie do mieszkańca. 
Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę na złe zapisy w Regulaminie dotyczące 
wielkości pojemników oraz na fakt, że w uchwałach nie ma mowy o terminach 
zawarcia umów przez podmioty gospodarcze. Podkreślił także, że gmina będzie 
miała obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych  
i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli odprowadzania z nich 
nieczystości. Zapis ten spowoduje nacisk na budowę kanalizacji. 
Poprał wniosek przedmówców o przeniesieniu głosowania nad omawianym 
pakietem projektów uchwał na sesję nadzwyczajną w styczniu. 
 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że szacunkową wartość zebranych odpadów ustalono ze 
sprawozdań, które mają obowiązek składać do Urzędu Gminy firmy zbierające 
odpady. Zaproponowana stawka 7 zł jest optymistyczna i może się zdarzyć, że 
po przetargu ulegnie zmianie. 
 
- Stanisław Minkina - jest napisane, że pierwsza wpłata musi wpłynąć do 15 lipca 
za cały kwartał. Dla niektórych rodzin kwota około 100,00 zł jest dużym 
obciążeniem. Należy się zastanowić nad terminami wpłat. Zapytał czy  
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w deklaracji musi być data urodzenia mieszkańca.  
 
- Elżbieta Rakowska zaproponowała, aby jedną z form płatności była stosowana 
dotychczas książeczka lub inkaso. Jest to wygodniejsze dla starszych osób niż 
wpłata w banku lub kasie Urzędu. 
 
- Mariusz Siwoń wyjaśnił, że zapis dotyczący formy płatności został swego czasu 
wymuszony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Inne formy 
płatności są zapisane dopiero w nowelizacji ustawy, w chwili obecnej nie ma 
możliwości wprowadzenia innej formy. 
Jeśli chodzi o wielkość pojemników to decyzja należy do Rady i można 
wprowadzić tutaj zmiany. Brak zapisu na temat przedsiębiorców wynika z faktu, 
że nie są oni objęci systemem, ponieważ taką stworzył możliwość ustawodawca. 
Gdybyśmy chcieli to zmienić należy wprowadzić zmiany w zapisach.  
 
- Krystyna Wichniarek w związku z wieloma niewiadomymi zgłosiła wniosek  
o odłożenie  głosowania nad projektami uchwał z pkt. 14 - 19 porządku obrad na 
kolejną sesję. 
 
- Marek Morzyk zapytał czy jeżeli mieszkaniec będzie segregował odpady to za 
pozostałe zbierane w sposób nieselektywny będzie płacił dodatkowo 14 zł czyli 
łącznie 21 zł. 
 
- Marek Siwoń wyjaśnił, że opłat się nie sumuje, jeżeli ktoś będzie prowadził 
selektywną zbiórkę odpadów to dodatkowo będzie posiadał kubeł na odpady 
zmieszane. Opłata będzie jedna, przyjęta dla selektywnej zbiórki odpadów. 
 
- Mirosława Sławińska zapytała co w przypadku osób, które miesięcznie nie 
zapełnią całego pojemnika. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że opłata jest stała niezależnie od ilości odpadów. 
 
- Zastępca Wójta wyjaśnił, że ustalając stawkę 7 zł nie było celem 
podreperowanie budżetu.  
 
- Na tym dyskusję zakończono. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek, aby głosowanie 
nad projektami uchwał z punktów od 14 do 19 przenieś na kolejną sesję. 
  
Jednogłośną decyzją Rady głosowanie nad ww. projektami uchwał zostało 
przeniesione na kolejne posiedzenie sesji. 
 
Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku sesji projektu 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
 
1435  - obrady opuścili Radni Waldemar Kucia i Tadeusz Bajdor na około 5 minut. 
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Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby zgłoszony przez Wójta Gminy 
projekt chwały wprowadzić w punkcie 23 ,a następnie poddała pod głosowanie  
ww. wniosek. 
                           „za”                                      13 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
Ad. 20 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania cen i opłat 
za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej omówił Wójt Gminy, Krzysztof 
Ujma. 
 
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 210/XXIII/12. 
 
- Starosta Częstochowski, Janusz Krakowian przeprosił za rzadką obecność na 
sesji i życzył wszystkiego dobrego w Nowym Roku, by wspólnie realizowane 
przedsięwzięcia owocowały tym, że gmina Poczesna będzie się rozwijać. 
 
Ad. 21 
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu 
użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym tj. sali sportowej, 
stanowiącej własność Gminy Poczesna, a będącej w trwałym zarządzie 
Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej omówiła Sekretarz 
Gminy, Renata Smędzik. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 15 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 211/XXIII/12. 
 
Ad. 22 
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Anny Knapik na działania Wójta Gminy 
Poczesna omówiła Przewodnicząca Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
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- Adam Morzyk poinformował, że z uwagi na to, że treść skargi dotyczy sołectwa 
Słowik, wyłączył się z jej rozpatrywania. 
 
- Teresa Parkitna poinformowała, że Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę  
i wypracowała przedstawiony projekt stanowiska. 
 
Przewodnicząca Gminy, Lidia Kaźmierczak odczytała wypracowany projekt 
stanowiska w sprawie skargi Pani Anny Knapik na działania Wójta Gminy 
Poczesna. 
 
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 212/XXIII/12. 
 
Ad. 23 
Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie 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 15 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 213/XXIII/12. 
 
Ad. 24, Ad. 26  
 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
Elżbieta Rakowska 

1. Proszę o wsparcie w sprawie nowopowstającego składowiska odpadów 
 i sortowni przy ul. Fabrycznej we Wrzosowej. 

 
Stanisław Minkina 

1. Zorganizować spotkanie z udziałem Wójta, Sołtysów, Rad Sołeckich  
z  m. Bargły, Michałów, Nierada z projektantem kanalizacji w tych 
miejscowościach w celu omówienia spraw związanych z tą inwestycją. 
Proponowane miejsce spotkania świetlica w Bargłach. 
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Krystyna Wichniarek 
1. Wystąpić z wnioskiem o zainstalowanie lampy na skrzyżowaniu ul. 1 Maja  

z ul. Szkolną w Kolonii Poczesna. 
2. Oczyścić pobocze między blokiem w Kolonii Borek, a ul. Szkolną.  

Od strony bloku po prawej stronie. 
 
Eulalia Błaszak 

1. Naprawić starą lub postawić nową wiatę przy przystanku autobusowym  
w Kolonii Borek przy moście. 

 
Marian Kołodziej 

1. Zwrócić uwagę wykonawcy kanalizacji w m. Wrzosowa, by unikał 
rozwożenia gliny po ulicach. 

2. Zainteresować się nieobecnością inżyniera kontraktu na placu budowy 
kanalizacji w m. Wrzosowa. 

 
Iwona Choła 

1. Zlikwidować, zasypać rozlewisko na ul. Zielonej. 
 
Adam Morzyk 
1.Poprawić przed zimą nawierzchnię ul. Stacyjnej, ul. Równoległej, ul. 
Spacerowej. 
2. Poszerzyć ul. Przybrzeżną. 
 
Tadeusz Bajdor 

1. Naprawić nieprzejezdną końcówkę ul. Rolniczej. 
 
 
Grzegorz Sikora  
      1. Zamontować barierkę obok chodnika w Nieradzie przy posesji nr 118 i 
120. 
 
Lidia Kaźmierczak 

1. Zorganizować spotkanie ze Starostą w sprawie drogi z klinkru 
przebiegającej przez m. Nowa Wieś i Poczesna.  

 
Alfred Kołodziej 

1. Na jakim etapie jest budowa zadaszenia, we Wrzosowej, nad sceną  
z funduszu sołeckiego. 

2. Zamontować lampę na ul. Zielonej. 
 
Marek Morzyk 

1. Zamontować wiatę przystankową w Korwinowie. 
2. Zamontować oświetlenie na końcu ul. Modrej – przesmyk do ul. 

Ceramicznej. 
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- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy. 
 
Ad. 25 
- Wójt Gminy odpowiedział, że na wszystkie pytania odpowie pisemnie. 
Poinformował o wniosku z Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie 
przeanalizowania możliwości wprowadzenia oszczędności w funkcjonowaniu 
MPK na terenie gminy. Zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie tego problemu 
i przedstawienie propozycji oszczędności. 
Na zakończenie Wójt Gminy życzył na 2013 rok dużo zdrowia, optymizmu, siły 
do pracy społecznej i samorządowej. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy życzyła, aby rok 2013 był zdrowy, szczęśliwy 
 i by wszystkie zamierzenia się spełniły. 
 
Ad. 27 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XXIII Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

                                                                  
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 
 
 
 
 


