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P r o t o k ó ł  Nr  XXIV/2013 

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

w dniu  28 lutego 2013 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 214/XXIV/13 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych 

przez Gminę szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów. 

2. Uchwała Nr 215/XXIV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 

2013 rok. 

3. Uchwała Nr 216/XXIV/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

4. Uchwała Nr 217/XXIV/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

5. Uchwała Nr 218/XXIV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028. 

6. Uchwała Nr 219/XXIV/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
za 2012 r. 

7. Uchwała Nr 220/XXIV/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Uchwała Nr 221/XXIV/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Uchwała Nr 222/XXIV/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. 

10. Uchwała Nr 223/XXIV/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

11. Uchwała Nr 224/XXIV/13 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Poczesna”. 

12. Uchwała Nr 225/XXIV/13 w sprawie nabycia nieruchomości. 
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                                            Protokół   Nr XXIV/2013 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 28 lutego 2013 roku 

w godzinach od 1300 do 1730. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 14 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z XXIII 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 ustalenia planu sieci prowadzonych przez 

Gminę szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 

rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028. 

11. Informacja o działalności Rady Gminy za 2012 rok. 

12.  Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2012 rok. 

13.  Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy za 2012 rok. 

14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji 

 i Rekreacji za 2012 r. oraz informacja o programie działania na 2013 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji 

 w Poczesnej za 2012 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Poczesna”. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

22. Wnioski i zapytania radnych. 

23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

24. Wolne wnioski i informacje. 

25. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XXIV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Radnego powiatu – Pana Andrzeja Patorskiego, Wójta gminy, 
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  ze względu na  nieopublikowanie nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku sesji 
uchwały z punktu 18 i 20 tj.: uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna oraz uchwały  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów.  
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o piśmie „Stowarzyszenia  
w Gminie Poczesna”  w sprawie  wprowadzenia do porządku sesji 
obywatelskiego projektu uchwały. Rada została zapoznana z tym pismem, 
wszystkie komisje przeanalizowały i przedyskutowały ten  problem. 
 
- Radca Prawny, Wiesława Rodak wyjaśniła, że  w dacie, kiedy został zgłoszony 
projekt inicjatywy uchwałodawczej Stowarzyszenia, Wójt Gminy wykonał w tym 
samym czasie inicjatywę tzn. przedłożył pod obrady Rady Gminy projekt uchwały 
 w takim samym zakresie. Wniosek przedłożony przez Stowarzyszenie oceniony 
został pod kątem zgodności z prawem i opierał się on na błędnych założeniach 
nieuwzględniających aktualnego stanu prawnego. Zgodnie z ustawą  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie 
odpadami stanowi dochód gminy, z którego ma być sfinansowane 
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Ustawa określa katalog 
wydatków, które gmina będzie mogła sfinansować z tej opłaty. 
 Z założeń uzasadnienia, które Stowarzyszenie przedstawiło wynika, że 
gospodarka odpadami miałaby być sfinansowana ze środków opłaty 
marszałkowskiej do czego nie ma podstaw prawnych dlatego, że przepisy 
ustawy o ochronie środowiska określają na co mogą być te dochody 
przeznaczane. Jest tutaj niewłaściwe podanie sposobu finansowania gospodarki 
śmieciowej. Aby wystąpić z konkretną stawką opłat należałoby przedłożyć 
jakiekolwiek wyliczenia, które uzasadniałyby proponowane kwoty. Takich 
wyliczeń i analiz do kwot proponowanych przez Stowarzyszenie nie było. 
Przedłożony projekt jest niezgodny z prawem bowiem wykracza na dzień jego 
złożenia poza zakres delegacji ustawowej do tworzenia przepisów prawa, nie ma 
w tym przepisie możliwości zwalniania określonych grup z ponoszenia opłaty. 
Rada Gminy może działać na podstawie i w granicach prawa. Zaproponowała, 
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aby propozycję Stowarzyszenia potraktować jako uwagi do projektu uchwały 
będącej przedmiotem obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminny poddała pod głosowanie  wniosek Wójta Gminy 
                           
                           „za”                                     14 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminny na podstawie opinii Radcy Prawnego zapytała, 
czy Rada decyduje się na niewprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
zaproponowanego przez „Stowarzyszenie w Gminie Poczesna”. 
 
                            „za”                                     14 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
 
Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXIV Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXIII Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Uwag do protokołu nie wniesiono. 
Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o piśmie od Stowarzyszenia  
w Gminie Poczesna w sprawie udzielenia głosu w trakcie obrad i wyraziła zgodę 
na ww. prośbę, a także o piśmie Pana Arkadiusza Jarosza, w którym prosi  
o udzielenie głosu w trakcie obrad. Jednak z uwagi na brak informacji, w którym 
punkcie sesji, a program znał, Przewodnicząca negatywnie rozpatrzyła prośbę. 
Przekazała informację Panu Jaroszowi, że na dwa pisma, które złożył w biurze 
Rady Gminy przed sesją udzieli odpowiedzi w formie pisemnej.  
Następnie 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 egzekucje w tej sprawie prowadzili następujący komornicy: komornik przy 
Sądzie Rejonowym w Kole, komornik przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu,  
komornik przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie, komornik przy Sądzie 
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Rejonowym w Zduńskiej Woli oraz komornik przy Sądzie Rejonowym  
w Częstochowie. W wyniku postępowania egzekucyjnego ilość składników 
majątkowych została rozliczona i w chwili obecnej do dalszego załatwienia 
merytorycznego zostały dwa składniki majątkowe tj. ½ budynku mieszkalnego 
położonego w Kolonii Poczesna oraz kopalnia piasku „Cichmiana”  położona  
w gminie Dąbie powiat Kolski. Obecnie egzekucję przeciwko gminie prowadzi 
komornik przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie – Dariusz Olczyk, który 
ostatnio zgodnie z wytycznymi Sądu Rejonowego w Częstochowie dokonał opisu 
i oszacowania pozostałych składników majątkowych według stanu na dzień 
zgonu mieszkańca gminy. Z uwagi na to, że komornik popełnił błędy 
merytoryczne gmina wniosła skargę na czynności komornika do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie. Po rozpoznaniu skargi przez Sąd prowadzone 
będą dalsze czynności egzekucyjne. Wójt nadmienił również, że ostatnio wdrożył 
egzekucję komornik przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie z wniosku wierzyciela 
firmy „HIZ” przeciwko naszej gminie o zapłatę należności  z tytułu rozliczenia 
spadkowego 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez gminę 
szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów przedstawiła kierownik 
SAPO – Grażyna Rakowska. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła poinformowała, że Komisja Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji na 
posiedzeniu w dniu 26 lutego 2013 roku zapoznała się z projektem ww. uchwały 
i pozytywnie go zaopiniowała. 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
- Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę i poprosił o wyjaśnienie Radcę Prawnego. 
- Radca Prawny, Wiesława Rodak wyjaśniła, że nastąpił błąd redakcyjny  
w § 1,2,3,4 po dwukropku powinny być punkty zakończone średnikiem, a nie 
ustępy.  
 
Przystąpiono do głosowania po wprowadzeniu autopoprawki. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  214/XXIV/13. 
 
Ad. 7 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok 

omówiła Skarbnik gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
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Przystąpiono do głosowania. 
 
 
 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  215/XXIV/13. 
 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach omówiła Skarbnik 
gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina, 
który zwrócił uwagę, że w § 3 brakuje „2012 roku”.  
Wprowadzono autopoprawkę. 
Przystąpiono do głosowania po wprowadzeniu autopoprawki. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  216/XXIV/13. 
 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok omówiła 
Skarbnik gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna powiedziała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie opiniuje zmiany w budżecie gminy na 2013 rok.   
Na tym dyskusje 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  217/XXIV/13. 
 

Ad. 10 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028 omówiła Skarbnik 
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gminy - Dorota Kołodziejczyk.  
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że z pierwotnego  projektu uchwały w załączniku nr 1 
usunięto dane w rubryce 7a1, ponieważ dotyczą one wyłączeń z tytułu spłat 
dokonanych w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania. 
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  218/XXIV/13. 
 

Ad. 11 
Informację o działalności Rady Gminy za 2012 rok przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Minkina.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad.12 
Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2012 rok 
przedstawili Przewodniczący poszczególnych komisji tj. 
 
Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Adam Morzyk, 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Przewodnicząca Teresa Parkitna, 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – Przewodnicząca Iwona Choła, 
Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Tadeusz Bajdor. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdania zostały przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 13  
Sprawozdanie z pracy urzędu gminy za 2012 rok przedstawiła Sekretarz gminy, 
Renata Smędzik. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 14  
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji 
za 2012 r. oraz informację o programie działania na 2013 rok przedstawiła 
Dyrektor, Anita Imiołek. 
 
Podczas omawiania Dyrektor  poinformowała o nadaniu Gminnemu Centrum 
Kultury przez Centralny Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie tytułu: „Miejsce 
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Odkrywania Talentów” oraz na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady 
złożyła podziękowała za współpracę i wsparcie finansowe.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 15 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2012 roku 
omówił Główny księgowy, Marcin Huras. 
1440 –  obrady opuściła Radna Krystyna Wichniarek. 
Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 13 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  219/XXIV/13. 
 
W tym miejscu głos zabierali: 
 
- Edward Krzyczmonik zwrócił uwagę na zły stan ul. Strażackiej od Kościoła do 
Kapliczki, brak odwodnienia oraz niebezpieczny skręt na ul. Handlową. 
 
- Przewodnicząca Rady poinformowała, że złożyła podobny wniosek i otrzymała 
odpowiedź, że zostało wystosowane w tej sprawie pismo do Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie z prośbą o zorganizowanie spotkania. 
 
- Radny Powiatu,  Andrzej Patorski poinformował o swoich interpelacjach  
dotyczących min.  obwodnicy w m. Wrzosowa - Słowik,  przepustów na odcinku 
Słowik – Nowa Wieś oraz ul. Strażackiej. 
 
- Tadeusz Bajdor zwrócił się do Radnego powiatu o interwencję w sprawie 
naprawy ul. Sabinowskiej oraz likwidację rynienek na ul. Lipowej. 
 
- Iwona Choła zwróciła się do Radnego powiatu o interwencję w sprawie 
konieczności dokonania przeglądu obwodnicy wschodniej, pojawiają się uskoki 
na ul. Źródlanej oraz w Korwinowie, a także uszkodzenia chodników 
i krawężników. 
 
- Teresa Parkitna poprosiła o interwencję w sprawie uwag co do jakości 
wykonania drogi „Schetynówki” między m. Nierada, a m. Łysiec. 
 
- Marek Morzyk zwrócił uwagę na złe odwodnienie przy świetlicy w Korwinowie 
oraz konieczność przywrócenia wyglądu drogi klinkierowej do stanu sprzed lat. 
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- Radny powiatu,  Andrzej Patorski przyjął uwagi do wiadomości. 
 
 
Ad. 16 
Projekt  uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi omówił Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 

 
Wójt gminy podczas wystąpienia powiedział, że na ten temat dyskutujemy kilka 
miesięcy. Od początku urzędowania, tj. od 2006 roku, jednym z priorytetów było, 
aby na terenie gminy Poczesna wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych. 0d 2007 roku ta segregacja przebiega dobrze, nauczyliśmy się 
segregować odpady. Ideą wprowadzenia ustawy o odpadach  przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej było, by wszystkie odpady zostały zebrane 
 i przetransportowane na składowisko odpadów. Poza odpadami komunalnymi 
będą zbierane odpady: dużo- gabarytowe , RTV, odpady niebezpieczne. 
Stawka, która została zaproponowana jest stawką  odpowiednią, przemyślaną  
i zadowoli wszystkich mieszkańców. Na dzień dzisiejszy, po konsultacjach, 5 zł 
od osoby na miesiąc za odpady segregowane i zmieszane jest stawką 
optymalną.  
Odpady zgodnie z ustawą mają być segregowane. Każdy z mieszkańców będzie 
wypełniał deklarację. W tej deklaracji jest zapis czy będziemy segregować 
odpady, czy nie. Decyzja należy do mieszkańca. 
W poczuciu odpowiedzialności Wójt podkreślił, że zaproponowana uchwała  
jest przemyślana i obiektywna.  
 
- Przewodnicząca Rady  wyjaśniła, że zgodnie ze znajomością prawa i po wielu 
konsultacjach Rada uznała, że najlepszą metodą ustalenia stawek jest metoda 
od mieszkańca, gdyż każdy z nas produkuje odpady komunalne.  
 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor – dyskutowaliśmy już na ten temat wielokrotnie na sesjach  
i komisjach, padały różne stawki, ta stawka 5 zł jest z nich najlepsza i proszę  
o przegłosowanie. 
 
- Leon Kuta powiedział, że jego zdaniem  stawka 5 zł będzie przez mieszkańców 
zaakceptowana. 
 
- Robert Chądzyński przedstawił argumenty Stowarzyszenia odnośnie 
proponowanej stawki oraz zwolnień w opłatach za odpady. 
 
- Tadeusz Bajdor powiedział, że jest propozycja by zwolnić osoby powyżej 75 
roku życia, chociaż każda z nich ma emeryturę, to czemu nie zwolnić dzieci. Nie 
powinno być zwolnień. 
 
- Jerzy Ślezak – Stowarzyszenie proponuje by zwolnić m. Wrzosowa, która  
w granicach dochodzi pod Słowik, Korwinów to może zwolnić jeszcze Poczesną, 
Korwinów i nie będziemy w ogóle płacić. 
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- Eulalia Błaszak  odniosła się do wypowiedzi Prezesa Stowarzyszenia, który 
powiedział, że na terenie gminy są dwa punkty odbioru, wobec tego dlaczego nie 
zaproponowano zwolnienia z opłat mieszkańców Zawodzia i Kolonii Borek. 
Podkreśliła, że sortownia w Kolonii Borek działa nielegalnie.   
 
- Przewodnicząca Rady zapytała czy zbierając podpisy od mieszkańców brano 
pod uwagę ustawę. 
Na tym dyskusje zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 13  radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  220/XXIV/13. 
 
Ad. 17 
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi omówił Wójt Ggminy – Krzysztof Ujma. 

Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 13 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  221/XXIV/13. 
 
Ad. 18  
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości omówił Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 

 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska zapytała w jaki sposób mieszkańcy zostaną zaopatrzeni  
w deklaracje. 
- Wójt Gminy odpowiedział, że rozważa zaangażowanie pracowników urzędu by 
rozprowadzić deklaracje w sposób sprawny, dogodny i skuteczny. Zapewnił, że 
deklaracja dotrze do każdego mieszkańca. 
- Mirosława Sławińska zapytała jaka jest różnica pomiędzy posiadaczem,  
a właścicielem. 
- Radca Prawny wyjaśniła, że posiadacz to ten, kto włada daną nieruchomością  
i przede wszystkim na niej mieszka, ale nie ma prawa własności. 
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- Adam Morzyk zwrócił uwagę, że w deklaracji są dane osobowe, a brak jest 
klauzuli o zgodzie na przetwarzanie tych danych. 
- Radca Prawny odpowiedziała, że deklaracja składana jest Wójtowi, który zna 
dane mieszkańców, a urzędnicy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy. 
Na tym dyskusje zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13  radnych:                      
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  222/XXIV/13. 
 
Ad. 19 
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych omówił Wójt gminy – 
Krzysztof Ujma. 
 
Głos zabierali: 
- Jerzy Ślezak zapytał, czy firma, która wygra przetarg na wywóz odpadów 
komunalnych będzie także wywozić nieczystości ciekłe. 
- Wójt Gminy odpowiedział, nie. Obowiązek wywozu i wyboru firmy należy do 
mieszkańca. Gminna tylko to kontroluje. 
Na tym dyskusje zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 13 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  223/XXIV/13. 
 
Ad.20  
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Poczesna” omówiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik. 

Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  224/XXIV/13. 
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Ad.21 
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości omówił Wójt gminy – 
Krzysztof Ujma. 
Głosu nikt nie zabrał.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 13 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  225/XXIV/13. 
 
Ad.22, 24 
Iwona Choła 

1. Kiedy będzie zakończone zadanie realizowane w Korwinowie,  w ramach 
funduszu sołeckiego z 2012 roku. 

2. Czy jest już rozstrzygnięty przetarg na naprawę dróg po zimie? Naprawić 
przełomy zimowe na ul. Stacyjnej i ul. Równoległej. 

3. Postawić kosze na śmieci i wiaty przy przystankach autobusowych. 
 
Elżbieta Rakowska 
      1. Wysypać żwir w koleiny na ul. Hutniczej we Wrzosowej. 
 
Tadeusz Bajdor 

1. Zasypać dziury na ul. Rolniczej i ul. Tkackiej w stronę CzPK w 
Sobuczynie. 

2. Naprawić nawierzchnię ul. Sabinowskiej. 
 

Grzegorz Sikora 
1. Naprawić załamany przepust na ul. Górskiej w Nieradzie (przed laskiem). 

 
Teresa Parkitna 

1. Naprawić przełomy zimowe na ul. Kasprowicza w Mazurach i ul. 
Prostopadłej w Michałowie. 

2. Wyrównać pobocza na ul. Targowej w Nieradzie. 
3. Postawić wiatę przystankową przy drodze powiatowej w stronę 

Częstochowy. 
 
Adam Morzyk 

1. Naprawić nawierzchnię ul. Stacyjnej, ul. Równoległej i ul. Spacerowej 
masą bitumiczną, na ciepło. Zapisać taką metodę w specyfikacji 
przetargowej. 

2. Rozważyć, poczynić działania w kierunku zmiany organizacji ruchu, na 
jednokierunkowy, na ul. Krętej. 

3. Przed rozstrzygnięciem przetargu, doraźnie masą na zimno, naprawić 
nawierzchnie ulic. 
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Stanisław Minkina 

1. Na jakim etapie jest stan przygotowań przetargu na kanalizację w m. 
Bargły – Michałów. 

2. Umieścić znaki z nazwami ulic na skrzyżowaniu: 
ul. Śląskiej z ul. Pustą, ul. Śląskiej z ul. Wierzbową, ul. Śląskiej z ul. 
Zakole  
(w dwóch miejscach), ul. Śląskiej z ul. Świerkową. 

3. Poinformować mieszkańców o zmianie kursowania autobusów MPK.  
 
Andrzej Patorski zwrócił uwagę na fakt, że w ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku na terenie gminy  brak jest zapisu odnośnie odpadów z pieców,  
w których pali się np. węglem. Pogratulował Radzie sprawnego podjęcia 
wysokości stawki opłaty za odpady komunalne. 
 
Ewa Synoradzka 
     1. Postawić kosz przy przystanku obok posesji P. Sławek. 

2. Uzupełnić tablice z nazwami ulic w Brzezinach Kolonii i Brzezinach 
Nowych. 

 
Alfred Kołodziej 

1. Naprawić nawierzchnię ul. Zielonej, i ul. Parkowej 
2. Zamontować lampy: przy bocznej ulicy od ul. Zielonej (obok zakładu  

P. Lewandowskiego), na granicy przedszkola i szkoły oraz obok posesji 
Państwa Gajeckich.  

 
Marek Morzyk 

1. Uzupełnić brakujące wiaty przystankowe w Korwinowie. 
2. Uzupełnić oświetlenie na ul. Modrej. 
3. Zamontować tablicę informacyjną i kosz w okolicach stacji kolejowej. 
4. Dokonać przeglądu stanu dróg m.in. ul Ceramicznej. 
5. Zrobić przepust na ul. Krętej. 
6. Rozważyć  możliwość płacenia sołtysom za roznoszenie nakazów. 

 
Jadwiga Strąk 

1. Rozwiązać problem stojącej wody na drodze przy posesji P. 
Kopaczewskiego w Kolonii Poczesna. 

2. Rozwiązać problem dojazdu do oczyszczalni w Kolonii Poczesna. 
 
 
Mirosława Markiewicz 

1. Zamontować  lampę na ul. Spacerowej w Słowiku. 
 
Ad.23 
- Wójt gminy odpowiedział, że na wszystkie wnioski odpowie na piśmie. 
Odnośnie zmiany trasy autobusów MPK  poinformował, że od 1 marca 2013 roku 
wszystkie linie dotychczas jeżdżące do ul. Piłsudskiego będą dojeżdżać do 
Katedry. Dla nas jako gminy, mimo tej niedogodności, koszty nie zmaleją, 
ponieważ  płacimy za przejazd autobusów w granicach gminy. Szukamy 
rozwiązań alternatywnych by obniżyć te koszty. 
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- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy min.: 
- Odpis skargi kasacyjnej w sprawie skargi Zdzisława Sławka na uchwałę Rady 
Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011 r. nr 81/IX/11 w przedmiocie 
rozpatrzenia protestów wyborczych na wybór sołtysa i rady sołeckiej.  
- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w gminie Poczesna na lata 2013-2015, który został skierowany do każdej komisji 
celem zaopiniowania. 
- od „Stowarzyszenia w Gminie Poczesna” w sprawie nagród. 
- Wójt Gminy wyjaśnił, że pytania stawiane przez Stowarzyszenie świadczą 
 o kompletnej nieznajomości prawa. Wójt Gminy nie może otrzymywać żadnych 
nagród, jest to zabronione ustawowo. 
- od Stowarzyszenia w sprawie zwołania w trybie pilnym posiedzenia Komisji 
Zdrowia i Ochrony Środowiska. Kończąc poinformowała o  wczorajszym 
spotkaniu zorganizowanym w świetlicy wiejskiej w Korwinowie w sprawie  
przedsięwzięcia firmy P.P.H.U.„OSINY”  jednak zabrakło na nim najbardziej 
zainteresowanych czyli mieszkańców.  
Poprosiła o zapoznanie się z pismem. 
 
Ustalono termin składania oświadczeń majątkowych przez radnych na dzień  
15 kwietnia 2013 roku. 
 
 
Ad.25 
 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XXIV Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 
 
 
 
 


