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P r o t o k ó ł  Nr  XXV/2013 

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

w dniu  27 marca 2013 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 226/XXV/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w gminie Poczesna na lata 2013-2015. 

2. Uchwała Nr 227/XXV/13 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w  Rodzinie na lata 2013-2015. 

3. Uchwała Nr 228/XXV/13 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 

4. Uchwała Nr 229/XXV/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Poczesna. 

5. Uchwała Nr 230/XXV/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

6. Uchwała Nr 231/XXV/13 w sprawie zmieniającej uchwałę Nr  222/XXIV/13 

Rady Gminy Poczesna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. 

7. Uchwała Nr 232/XXV/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

8. Uchwała Nr 233/XXV/13 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2013-

2028. 

9. Uchwała Nr 234/XXV/13 w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. 

10. Uchwała Nr 235/XXV/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
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                                            Protokół   Nr XXV/2013 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 27 marca 2013 roku 

w godzinach od 900 do 1340. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 14 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między 

sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za 2012 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w gminie Poczesna na lata 2013-2015. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w  Rodzinie na lata 2013-2015. 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Poczesna. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr  222/XXIV/13 Rady Gminy 

Poczesna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości. 

15. Ocena działalności gminy w zakresie upowszechniania kultury i sportu za 

2012 rok z tytułu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

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

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2013-2028. 
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18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

19. Ocena ściągalności podatków w 2012 r. 

20. Informacja o wykorzystaniu środków z funduszu  sołeckiego w 2012 r. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

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 XXV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz gminy, Skarbnika gminy, 
Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej, 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.  

Głosu nikt nie zabrał. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby punkt dotyczący analizy stanu 

bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przenieś z punktu 9 do punktu 6.  

 
Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy po 
zmianach. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXIV Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Uwag do protokołu nie wniesiono. 
Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie 
między sesjami. Następnie poinformowała o piśmie od Pana Arkadiusza 
Jarosza, w którym prosi o udzielenie głosu w trakcie obrad w punkcie 
dotyczącym uchwał związanych z ustawą śmieciową. 
 
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.  
 
920 –na obrady sesji przybył Radny Adam Morzyk. 
 
Podczas wystąpienia Wójt gminy zwrócił uwagę, na zapis w § 22 pkt. 5 starego 
statutu sołectw tj. „mienie komunalne położone na terenie sołectwa nie może być 
zbyte wcześniej bez uzyskania pozytywnej opinii zebrania wiejskiego”. 
Podkreślił, że nie było jego zamiarem ani Komisji, aby ten punkt  
w proponowanych zmianach zniknął. Poprosił, by przy kolejnej analizie 
 i podejmowaniu uchwały w sprawie statutów sołectw i statutu osiedla zwrócić 
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uwagę aby zapis ten przywrócić. Podkreślił, że o takich sprawach powinno być 
poinformowane społeczeństwo przed zaistnieniem faktu. 
 

Wójt gminy w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, że 

W przedmiotowej sprawie Komornik przy Sądzie Rejonowym w Kole podjął 

postępowanie egzekucyjne w sprawie kopalni piasku Cichmiana, gmina Dąbie, 

powiat kolski. Na czynności te gmina złożyła skargę do Sądu Rejonowego w 

Kole, gdyż nie uprawomocnił się spis inwentarza dotyczący przedmiotowej 

sprawy spadkowej. Sprawa ta oczekuje wyznaczenia terminu rozprawy celem jej 

rozpoznania. W sprawie spadkowej dotyczącej składników majątkowych 

pozostałych po zmarłym Wiesławie Słaboszu m.in. pozostawionego domu 

mieszkalnego wraz z placem oraz pozostałych składników majątkowych 

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie dokonał spisu wszystkich 

składników w dacie śmierci spadkodawcy. Gmina Poczesna wniosła skargę na 

czynności Komornika w tym przedmiocie podając, iż spis nie objął wszystkich 

składników majątkowych oraz, że zarzuty gminy do przedmiotowego spisu nie 

zostały uwzględnione przez Komornika Dariusza Olczyka. W dniu 8 marca br. 

Sąd Rejonowy w Częstochowie rozpatrując złożoną skargę na czynności 

Komornika wydał orzeczenie uchylające przedmiotowy spis i w uzasadnieniu 

podał Komornikowi wytyczne, które w następnym spisie winny być 

uwzględnione. A zatem gmina oczekuje nowego terminu.  

W sprawie dotyczącej firmy ZIB FAJKIER Wójt poinformował, że w dalszym 

ciągu znajduje się ona w toku ostatecznego, merytorycznego rozstrzygnięcia. 

Firma FAJKIER na skutek braku środków finansowych nie była w stanie w 

dalszym ciągu realizować zadań na terenie naszej gminy w zakresie robót 

kanalizacyjnych. Wprawdzie strony prowadziły pertraktacje ugodowe, lecz nie 

doszły do skutku z uwagi na to, że firma FAJKIER oraz jej wierzyciele wnieśli 

sprawę do Sądu Gospodarczego w Częstochowie w trybie postępowania 

układowego z propozycją zawarcia ugody. W sprawie tej występuje nadzorca 

sądowy. Zgodnie z zaistniałym stanem faktycznym i prawnym firma FAJKIER w 

terminie najbliższych 3 miesięcy powinna zaproponować wierzycielom projekt 

zawarcia ewentualnej ugody. Po tym terminie zostanie wdrożone dalsze 

postępowanie. 

Głos zabierali: 
 
- Zofia Mrożek odczytała apel mieszkańców sołectwa Zawodzia, Kolonii Borek, 
Kolonii Poczesna, Poczesna z prośbą o zaprzestanie jakichkolwiek działań,  
w tym składania podpisów pod pismami akceptującymi budowę sortowni 
odpadów komunalnych przez firmę STRACH w Kolonii Borek. 
 
- Eulalia Błaszak odczytała apel mieszkańców sołectwa Zawodzia, Kolonii Borek, 
Kolonii Poczesna, Poczesna do mieszkańców gminy Poczesna w sprawie 
budowy hali – wiaty o konstrukcji stalowej do składowania opału i gromadzenia 
odpadów komunalnych w Kolonii Borek. Poprosiła radnych i sołtysów o pomoc  
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w rozpropagowaniu tego apelu wśród mieszkańców. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 6 
Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił 

Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. Grzegorz Kurek. 

Podczas swojego wystąpienia Komendant poinformował, że Komisariat Policji  
w Poczesnej swym działaniem obejmuje 3 gminy tj. gminę Poczesna, gminę 
Kamienica Polska i gminę Starcza. Z dniem 1 lipca 2012 roku Posterunek Policji 
w Olsztynie został wyłączony i obecnie stanowi oddzielną jednostkę.  
Komendant podziękował Wójtowi za zaproszenie funkcjonariuszy Policji – 
dzielnicowych  do udziału w spotkaniach organizowanych w każdym sołectwie  
z jego mieszkańcami, ponieważ bez pomocy mieszkańców Policja pozbawiona 
jest najważniejszego elementu jaką jest wiedza o poszczególnych zdarzeniach 
 i potencjalnych sprawcach tych przestępstw. Kończąc Komendant życzył 
wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych, pogodnych, radosnych i 
rodzinnych zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 
 
Głos zabierali: 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak podziękowała za opiekę, za 
bezpieczeństwo na terenie gminy i na ręce Komendanta złożyła życzenia 
świąteczne dla pracowników Komisariatu. 
 
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na problem narkotyków w miejscowości 
Wrzosowa i poprosiła o obserwację miejsc, w których spotyka się młodzież. 
 
- Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. Grzegorz Kurek 
odpowiedział, że  temat jest mu znany, zostały wydane stosowne polecenia  
i teren ten został objęty kontrolą. 
 
- Teresa Parkitna poprosiła o częstsze kontrole prędkości na DW 904 
 i  rozwiązanie problemu oznakowania skrzyżowania w Nieradzie ponieważ 
często dochodzi tam do wypadków. 
 
- Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. Grzegorz Kurek wyjaśnił, 
że tym tematem zajmują się funkcjonariusze ruchu drogowego, Komisariat Policji 
w Poczesnej nie ma uprawnień ani urządzeń do kontroli prędkości, jednak 
zainteresuje się tym problemem. 
 
- Grzegorz Sikora zapytał co się zmieniło dla mieszkańców  w związku z tym, że 
odłączono Posterunek Policji  w Olsztynie. 
 
 - Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. Grzegorz Kurek 
odpowiedział, że  dla mieszkańców nic się nie zmieniło, odeszły tylko te etaty, 
które przypisane były do Posterunku w Olsztynie, a ilość pojazdów pozostała bez 
zmian. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 



 8 

Informacja złożona przez Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. 
Grzegorza Kurek została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 7 
Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
2012 rok omówiła Zastępca Kierownika -  Małgorzata Brzozowska. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 
 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
w gminie Poczesna na lata 2013-2015 omówiła Zastępca Kierownika -  
Małgorzata Brzozowska. 
 
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  226/XXV/13. 
 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w  Rodzinie na lata 2013-2015 omówiła Zastępca Kierownika -  Małgorzata 
Brzozowska. 
 
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  227/XXV/13. 
 
 
Ad. 10 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2012 roku przedstawiła Sekretarz gminy - Renata 

Smędzik. 

Głosu nikt nie zabrał. 
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Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 
 

Ad. 11 
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2013 rok omówiła Sekretarz gminy - Renata 
Smędzik. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 14 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  228/XXV/13. 
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy Poczesna omówił Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 
 
Głos zabierali: 
- Tadeusz Bajdor  poinformował, że Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 14 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  229/XXV/13. 
 
Ad. 13  
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów omówił Zastępca Wójta – 

Andrzej Lech. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Zastępca Wójta zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu § 4 pkt. 5 wyrazu 
„co najmniej”. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przeczytał § 4 pkt. 5 po zmianie. 
 
Przystąpiono do głosowania po wprowadzeniu autopoprawki. 
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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  230/XXV/13. 
 
Ad. 14  
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr  222/XXIV/13 Rady Gminy Poczesna 
 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości 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  231/XXV/13. 
 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak poinformowała Arkadiusza Jarosza, 
że z uwagi na nie zabranie głosu w dyskusji, mimo zaproszeń,  w punktach 
dotyczących ustawy śmieciowej zostanie mu udzielony głos w punkcie 24. 
 
Ad. 15 
Ocena działalności gminy w zakresie upowszechniania kultury i sportu za 2012 
rok z tytułu współpracy z organizacjami pozarządowymi omówili: 
 
- działalność  Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” - 

Artur Sosna. 
- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” - 

 Andrzej Szewczyk 
- działalność Gminnego Klubu Sportowego  GROM Poczesna -  

Sylwester Ujma. 
-    działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  - Jarosław Wlazło. 
 
Głosu zabierali: 
- Iwona Choła powiedziała, że  na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
 i Rekreacji były szczegółowo omawiane sprawozdania i wszystkie środki 
wydawane na kulturę fizyczną służą rozwojowi młodego pokolenia. Kluby te 
skupiają dużo dzieci, ale są też sekcje, które skupiają osoby starsze. Każdy kto 
chce doskonalić swoja tężyznę fizyczną ma ku temu okazję. W imieniu Komisji 
podziękowała przedstawicielom klubów za podejmowane działania oraz Wójtowi 
gminy za ich wsparcie. Poinformowała, że na posiedzeniu Komisji był obecny 
Dyrektor Gimnazjum w Poczesnej, który odpowiada za organizację zajęć na 
nowej hali sportowej i z przedstawionego harmonogramu wynika, że 
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zainteresowanie halą społeczeństwa jest bardzo duże, zajęcia odbywają się do 
późnych godzin wieczornych od poniedziałku do piątku, a czasem nawet  
w soboty.  
 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak  pogratulowała przedstawicielom 
klubów wszystkich osiągnięć.  
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad. 16 
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  232/XXV/13. 
 

Ad. 17 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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. 
Przystąpiono do głosowania. 
 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  233/XXV/13. 
 

Ad. 18  
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. 
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Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina, 
który zwrócił uwagę, że w § 1 brakuje litery  „W” przy „D 904”.  
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  234/XXV/13. 
 
Ad. 19 
Ocenę ściągalności podatków w 2012 roku przedstawiła Kierownik Referatu 
Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad.20  
Informację o wykorzystaniu środków z funduszu  sołeckiego w 2012 roku 
przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 

Ad.21 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki przedstawiła Kierownik Referatu 
Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
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  235/XXV/13. 
 

Ad.22 
 
Ewa Synoradzka 
1. Postawić kosz, przy przystanku przy skrzyżowaniu ul. Staszica  
     i ul. Wirażowej. 
2. Postawić tablicę ogłoszeń przy skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Muzealną. 
 
Eulalia Błaszak 
1. Naprawić wiatę przystankową w Kolonii Borek (przy moście) lub zakupić 
nową.  
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2. Naprawić nawierzchnię ul. Jałowcowej (wjazd od ul. Górniczej). 
3. Wystosować pismo do odpowiedniej instytucji z wnioskiem o oznakowanie 
słupów światłami odblaskowymi przy ul. Przemysłowej w Kolonii Borek. 
4. Wystosować pismo do odpowiedniej instytucji z wnioskiem o wyczyszczenie 
nawierzchni chodnika przy ul. Przemysłowej (kępy traw, zapchane studzienki). 
5. Wyczyścić rowy na terenie sołectwa (rów biegnący od granicy m. Osiny 
z odlewnią wzdłuż ul. Jałowcowej, rów za P. Czyż biegnący do rzeki, rów w 
okolicy ul. Brzozowej). 
6. Zakupić i zamontować kamerę przy Cmentarzu (ciągłe zniszczenia wiaty 
przystankowej). 
7. Zakupić dwie dreny betonowe do przepustu pod mostkiem przy ul. Brzozowej. 
 
Teresa Parkitna, Grzegorz Sikora 
 
1. Naprawić  200 m ul. Kasprowicza w Mazurach. 
2. Naprawić przełomy zimowe na ulicy: Górskiej, Gajowej, Olchowej w Nieradzie. 
3. Naprawić przepust na ul. Górskiej w Nieradzie 
4. Założyć lampę oświetleniową  na ul. Górskiej przy posesji Państwa Chruściel. 
 
 
Ad.23 
- Wójt Gminy odpowiedział, że na wszystkie wnioski odpowie na piśmie. 
 
Ad.24 
 
Danuta Markowska                                                                                            
1. Uzupełnić dość duży ubytek w jezdni u zbiegu ul. Słonecznej z ul. 
Częstochowską. 
2. Udrożnić zapchaną studzienkę na ul. Słonecznej obok posesji nr 5. 
3. Udrożnić rów przy ul. Kopalnianej przy wjeździe na teren zakładów ponieważ 
do rowu zepchnięto śnieg wraz z ziemią,  
4. Wystosować pisma do zakładów przy ul. Kopalnianej, aby nie wywozili szkła 
 i innych nieczystości do rowu. 
5. Wyczyścić rów przy posesji P. Sieradzan i Polaczkiewicza na zakręcie  
ul. Częstochowskiej  
 
Mirosława Markiewicz 
 
1.  Naprawić nawierzchnie dróg: 
- ul. Równoległa - dziury, wyboje, zakręt przy krzyżu jest bardzo uszkodzony, stoi 
woda 
- ul. Spacerowa - dziury, uszkodzone pobocza, zakręt przy tej ulicy do posesji  
P. Hudego Ryszarda uszkodzony, wymaga utwardzenia całego pobocza. 
- ul. Jaworowa - dziury, wyboje 
- ul. Zielona - dziury, wyboje 
2. Założyć dodatkową lampę przy ul. Spacerowej koło przystanku. 
3.  Wykosić i uporządkować rów przy ul. Spacerowej, aż do ul. Fabrycznej. 
4.  Na jakim etapie znajduje się rozwiązanie problemu zasypanego rowu przy  
ul. Równoległej przez P. Mrozickiego.  
5. Postawić wiatę i koszy przy ul. Równoległej przed torami i przy ul. Źródlanej. 
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6. Wyciąć pozostałe drzewa przy ul. Spacerowej, korzenie niszczą nawierzchnie 
drogi. 
7.  Jak przedstawia się sprawa pasa włączenia z ul. Fabrycznej na DK-1. 
 
- Jadwiga Strąk zapytała gdzie można będzie wywozić popiół od 1 lipca. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił, że popiół jest odpadem należącym do odpadów 
zmieszanych i można go wrzucić do kosza. 
 
- Arkadiusz Jarosz powiedział, że w Bargłach przez przedsiębiorców śmieci 
wywożone są do lasu, brak jest ogłoszeń o sesjach na tablicach ogłoszeń, źle 
jest zamontowany przystanek autobusowy w Michałowie, w Spoiwie powinny być  
zamieszczane wnioski, zapytania oraz odpowiedzi Wójta, autobus do Auchan 
powinien jeździć po gminie. 
 
- Jolanta Knysak  poprosiła radnych i sołtysów o złożenie podpisów  pod apelem 
mieszkańców Zawodzia, Kolonii Borek, Kolonii Poczesna, Poczesna,  
a następnie rozdanie kserokopii radnym i sołtysom by mogli rozpropagować go 
wśród mieszkańców.  
 
- Wiceprzewodniczący Stanisław Minkina odniósł się do apelu mieszkańców 
sołectwa Zawodzia, Kolonii Borek, Kolonii Poczesna, Poczesna do mieszkańców 
gminy Poczesna w sprawie budowy hali – wiaty o konstrukcji stalowej do 
składowania opału i gromadzenia odpadów komunalnych w Kolonii Borek 
 i powiedział, że oprócz składowiska w Sobuczynie, są próby przerobu śmieci we 
Wrzosowej, w Kolonii Borek, a w jednej z gazet pojawił się artykuł w którym 
napisano, że była również próba budowy spalarni śmieci w Sobuczynie za kwotę 
677 mln zł, jednak magistrat częstochowski nie otrzymał na to pieniędzy  i z tego 
zadania nic nie wyszło.  W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jest 
zapisana produkcja paliwa alternatywnego przez właściciela zakładu 
oczyszczania miasta i ta produkcja może nas czekać za kilka lat na terenie 
gminy.  Składowisko było przewidziane na kilka lat, a jest kilkanaście, było 
przewidziane dla miasta Częstochowa  i gminy Poczesna potem okazało się, że 
śmieci zwożone są z okolicznych gmin i kilku województw. Skutki tego jeżeli nie 
my odczujemy, to kolejne pokolenia ponieważ odcieki z tego wysypiska na 
pewno przesiąkają do wód podziemnych. Podobnie może być z sortownią 
planowaną na terenie zalewowym. W wywiadzie właściciel planowanej sortowni 
podaje, że dziennie będzie przerabiane prawdopodobnie 80 ton odpadów, z tego 
wynika, że nie będą one przywożone tylko z terenu gminy Poczesna, dodatkowo 
będą tam składowane, żeby mieć ciągłość produkcji. Wyraził poparcie dla 
stanowiska samorządu Zawodzia, Kolonii Borek, Kolonii Poczesna, Poczesna bo 
jest to sprawa dotycząca całej gminy Poczesna. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak zapytała czy obecni radni 
podtrzymują dotychczasowe stanowiska Rady Gminy i popierają  apel 
mieszkańców sołectwa Zawodzia, Kolonii Borek, Kolonii Poczesna, Poczesna do 
mieszkańców gminy Poczesna w sprawie budowy hali – wiaty o konstrukcji 
stalowej do składowania opału i gromadzenia odpadów komunalnych w Kolonii 
Borek. 
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Obecni radni jednogłośnie poparli przedstawiony apel mieszkańców i podtrzymali 
dotychczasowe stanowiska przyjęte w sprawie planowanej budowie sortowni 
 w Kolonii Borek. 
 
Obecni radni i sołtysi złożyli podpisy pod ww. apelem. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy min.: 
- od Wicestarosty Powiatu Częstochowskiego w sprawie skargi. Pismo zostało 
przekazane Komisji Rewizyjnej celem wypracowania stanowiska. 
- od Stowarzyszenia w Gminie Poczesna, poinformowała, że komisje stałe 
zostały zapoznane z treścią tego pisma, odczytała przygotowaną propozycję 
odpowiedzi i poinformowała, że prześle taką odpowiedź do Stowarzyszenia. 
- od mieszkańców Brzeziny Kolonia w sprawie nadania nazwy ulicy - sprawie 
zostanie nadany bieg. 
- od Wójta gminy Poczesna w sprawie ustalenia strategii organizacji letnich 
imprez na terenie gminy Poczesna. Pismo to zostanie przekazane do komisji 
stałych celem wypracowania stanowiska. 
 
- Przewodnicząca Rady pogratulowała Pani Danucie Markowskiej medalu, który 
otrzymała  z okazji 150-lecia Kółek i Organizacji Rolniczych. Podziękowała także 
za reprezentowanie gminy Poczesna na imprezie „Baba Wielkanocna”, która 
odbyła się w Mstowie. 
 
- Wójt gminy poinformował, że najprawdopodobniej prezentacja stołów 
wigilijnych w 2013 roku odbędzie się na hali sportowej w Poczesnej. 
Na zakończenie życzył pogodnych, radosnych, spokojnych w gronie rodzinnym 
Świąt Wielkanocnych.   
 
Ad.25 
Przewodnicząca Rady Gminy życzyła miłego wypoczynku i spotkań w gronie 
rodzinnym podczas Świąt  Wielkanocnych,  podziękowała wszystkim za udział  
w posiedzeniu i ogłosiła, że XXV Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za 
zamkniętą. 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 
 
 
 
 


