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P r o t o k ó ł  Nr  XXVI/2013 

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

w dniu  26 kwietnia 2013 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 236/XXVI/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2012 rok. 
2. Uchwała Nr 237/XXVI/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2012 rok. 
3. Uchwała Nr 238/XXVI/13 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez 
Gminę szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów. 
4. Uchwała Nr 239/XXVI/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 
2013 rok. 
5. Uchwała Nr 240/XXVI/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 
6. Uchwała Nr 241/XXVI/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028.  
7. Uchwała Nr 242/XXVI/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  
w miejscowości Brzeziny Kolonia. 
8. Uchwała Nr 243/XXVI/13 w sprawie skargi Pana Arkadiusza Jarosza na 
Przewodniczącą Rady Gminy Poczesna. 
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                                            Protokół   Nr XXVI/2013 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 26 kwietnia 2013 roku 

w godzinach od 1500 do 1900. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy. 
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między 

sesjami. 
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  

w Poczesnej za 2012 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2012 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2012 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez 

Gminę szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 

rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2013-2028. 
14. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2013 

r. oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014. 
15.  Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych  środkach 

zewnętrznych w 2012r. oraz planowanych wnioskach na 2013 r. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  

w miejscowości Brzeziny Kolonia. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Arkadiusza Jarosza na 

Przewodniczącą Rady Gminy Poczesna. 
18. Wnioski i zapytania radnych. 
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
20. Wolne wnioski i informacje. 
21. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XXVI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz 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.  
Głosu nikt nie zabrał. 
Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXV Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Uwag do protokołu nie wniesiono. 
Protokół z XXV 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.  
 
1510  – na obrady sesji przybyła Radna Teresa Parkitna. 
1515  – na obrady sesji przybył Radny Grzegorz Sikora. 
 
Wójt gminy w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, że  
na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia  8 marca 
2013 roku sygn. akt. XV Co 737/13 został uchylony spis inwentarza z dnia  
21 stycznia 2013 roku dotyczący wszystkich pozostałych składników 
majątkowych po zmarłym mieszkańcu gminy. Składniki majątkowe obejmowały: 
- dom mieszkalny 
- cztery działki położone w okręgu gminy Koziegłowy 
- kopalnię piasku Cichmiana położoną w okręgu gminy Dąbie powiat kolski 
oraz rozliczenie finansowe z firmą STRABAG z Warszawy. 
Przedmiotowy spis został uchylony na skutek błędów urzędowych Komornika 
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusza Olczyka  i wadliwie 
uwzględnione zapisy hipoteczne. W kolejnym spisie wszystkie wytyczne 
wskazane w Postanowieniu Sądu Rejonowego w Częstochowie muszą zostać 
uwzględnione. 
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W związku z tym Komornik ma obowiązek wykonania nowego spisu inwentarza  
i po uprawomocnieniu się tych czynności dokona planu podziału składników 
majątkowych między uprawnionymi wierzycielami.  
A zatem przedmiotowa sprawa jest kontynuowana na bieżąco.   
 
W sprawie dotyczącej firmy ZIB FAJKIER Wójt poinformował, że sprawa zawisła 
w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Częstochowie z wniosku 
właściciela firmy i wierzycieli. Podstawą merytoryczną jest zawarcie układu  
z uwzględnieniem warunków ugody. Sprawę nadzoruje tzw. nadzorca sądowy. 
Gmina Poczesna ma zgłoszone roszczenia w stosunku do firmy Fajkier na kwotę 
ok. 2.500.000,00 zł.  Niezależnie od tego Inżynier kontraktu do dnia 30 kwietnia 
2013 roku ma rozliczyć końcowy etap wykonanych robót przez firmę Fajkier.  
W szczególności chodzi o rozliczenie końcowych robót, które wcześniej nie 
mogły być dokonane z uwagi na brak dokumentów, które miała przedłożyć firma 
Fajkier. Końcowy wynik rozliczenia przez Inżyniera kontraktu będzie stanowił 
podstawę faktyczną i prawną do ostatecznego rozliczenia i dokonania korekty 
naszych żądań w stosunku do firmy Fajkier. Obecnie sprawa firmy Fajkier 
znajduje się w aktualnych postępowaniach sądowych.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 6 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  
w Poczesnej za 2012 rok przedstawiła Zastępca Dyrektora GZOZ w Poczesnej 
lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt gminy poinformował,  że dociera do niego wiele sygnałów i pytań na temat 
służby zdrowia np. co to jest podstawowa opieka zdrowotna, na jakiej zasadzie 
funkcjonuje opieka specjalistyczna, co mamy wspólnego z pogotowiem. 
Samorząd zadaje sobie pytanie czy służba zdrowia na terenie gminy ma być 
publiczna, czy nie i jaka jest w tym rola samorządu 
 
- Tadeusz Bajdor poinformował, że Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska 
przeprowadziła wizytację ośrodków zdrowia na terenie gminy, wszystkie ośrodki 
spełniają wymogi i są przystosowane do pracy. Oprócz podstawowej opieki 
zdrowotnej mamy poradnie specjalistyczne tj. chirurgia, okulistyka, stomatologia, 
ginekologia, dermatologia, neurologia. Nie jest więc prawdą, że nie mamy  
w gminie specjalistów.  
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska wyjaśniła, że otwarcie poradni 
specjalistycznej wymaga wielu procedur tj. zmian  w statucie, odpowiedniego 
przystosowania lokalu, który musi zostać odebrany przez sanepid i zatrudnienia 
specjalistów. Jak będziemy to mieli to musimy otrzymać kontrakt z NFZ. Ostatnio 
kontrakty były w 2010 roku, teraz rokiem kontraktowym będzie 2013 i od 
października do grudnia będzie można składać oferty konkursowe. Są to długie 
procedury. 
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- Marian Kołodziej zwrócił uwagę na pomieszczenia we  Wrzosowej, które mogą 
być wykorzystane na potrzeby lekarzy specjalistów, wystarczy je trochę 
wyremontować. 
  
- Iwona Choła  zapytała czy nie byłoby możliwości rozdzielenia etatu chirurga, 
który przyjmuje w Poczesnej, aby przyjmował także we Wrzosowej oraz czy 
pacjent do którego przyjeżdża karetka pogotowia może decydować do jakiego 
szpitala chce trafić. 
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska odpowiedziała, że poradnia chirurgiczna 
musi być wyposażona w gabinet diagnostyczno zabiegowy, który ma 
odpowiednie  wymiary, stół chirurgiczny, lampę chirurgiczną i inne sprzęty. Taki 
gabinet jest tylko w Poczesnej, we Wrzosowej nie ma w chwili obecnej 
możliwości otwarcia takiego gabinetu diagnostyczno – zabiegowego. Jeśli chodzi 
o pogotowie to jesteśmy mieszkańcami powiatu częstochowskiego, a szpital  
w Blachowni jest szpitalem powiatowym i dlatego tam pogotowie kieruje naszych 
pacjentów. 
 
- Edward Krzyczmonik  zaproponował, aby uruchomić w soboty i niedziele 
dyżury, aby mieszkańcy mogli otrzymywać zastrzyki. 
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska odpowiedziała, że kontrakt z NFZ  na 
podstawową opiekę zdrowotną podpisany jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 800 do 1800. 
 
- Tadeusz Bajdor -  mamy pogotowie, czy lekarz dyżurny nie może dać 
zastrzyku? 
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska – takie są ustalenia NFZ,  to jest 
ratownictwo medyczne oni nie mają tego w zakresie, my mamy opiekę w soboty  
i niedziele w Częstochowie. 
 
- Zastępca Wójta zapytał jak z rozliczenia przedstawia się specjalistka, czy jest 
ona korzystna dla budżetu ośrodka, ponieważ my jako samorząd nie możemy do 
tego dopłacać. 
 
- Główna księgowa GZOZ, Hanna Muchla – podstawowa opieka zdrowotna 
płacona jest na podstawie złożonych deklaracji w kwocie 96 zł za jedną, na 
wszystkie ponoszone koszty. Środków z NFZ na chirurgię wystarczy na pokrycie 
kosztów, nie zarabiamy na tym.  Do ginekologii, z uwagi na dużą liczbę 
pacjentek i nadwykonania, dopłacamy z własnych środków.  
Specjalistka w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej ma punkty liczone  
w inny sposób. W ciągu miesiąca lekarz może przyjąć tylu pacjentów ile ma 
przyznanych punktów. W  przypadku publicznej  służby zdrowia pieniądze są 
dokładane z funduszy ośrodka, a przy niepublicznej usługi są płatne przez 
pacjentów.  
Zapisy są tak samo, czy to do publicznej czy niepublicznej chyba, że za 
odpłatnością, wtedy czas oczekiwania do specjalisty jest krótszy. W publicznej 
służbie zdrowia działa bezpłatnie laboratorium, w przypadku niepublicznej służby 
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zdrowia, która nastawiona jest na zysk, takiego laboratorium nie ma.  
 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy jest możliwość przedłużenia wykonywania 
specjalistycznych  badań w laboratorium z trzech dni na cały tydzień. 
 
- lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska  odpowiedziała, że jest to sprawa do 
przedyskutowania. 
 
- Główna księgowa GZOZ, Hanna Muchla  wyjaśniła, że w środy odbierany jest 
materiał do badań specjalistycznych.  Napiszemy pismo z prośbą o zmianę 
częstotliwości tego odbioru np. dwa razy w tygodniu. Nie jest prawdą, że 
przyjmowane jest w laboratorium tylko 20 osób, zdarza się, że w poniedziałki 
laboratorium przyjmuje nawet 60 osób. Możliwości przerobowe maszyn, którymi 
dysponuje laboratorium, są ograniczone. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 
 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2012 rok omówiła Główna 
księgowa, Hanna Muchla. 
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  236/XXVI/13. 
 
Ad. 8 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok omówiła 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Jolanta Szczepanik. 
Podczas wystąpienia Dyrektor odczytała opinię Dyrektora Biblioteki Śląskiej na 
temat Gminnej Biblioteki Publicznej. Podziękowała za wsparcie, dzięki któremu 
Biblioteka działa w takiej formie i jest widoczna w województwie. 
 
Głos zabierali: 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak złożyła gratulacje, podziękowała za 
pracę i rozsławianie gminy Poczesna w województwie. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Sprawozdanie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej zostało przyjęte przez 
Radę Gminy do wiadomości. 
 
1625 – obrady opuściła Radna Krystyna Wichniarek na około 25 minut. 
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Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2012 rok omówił Główny 
księgowy, Marcin Huras. 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska zapytała czy Biblioteka posiada scenę rozkładaną i drugą 
wybudowaną. 
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Jolanta Szczepanik wyjaśniła, że scenę 
stałą  wybudowano w ramach projektu „Lato z książką” realizowanego  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i to są środki zewnętrzne, Biblioteka 
nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów. Scena rozkładana obsługuje te 
festyny, gdzie nie można wykorzystać stałej sceny. 
 
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  237/XXVI/13. 
 
Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę 
szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów omówiła Kierownik 
SAPO, Grażyna Rakowska. 
 
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  238/XXVI/13. 
 
Ad. 11 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok 
omówiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
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głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  239/XXVI/13. 
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok omówiła 
Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
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 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  240/XXVI/13. 
 
Ad. 13  
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028 omówiła Kierownik 
Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
Podczas omawiania Kierownik zgłosiła autopoprawkę polegającą na dopisaniu  
w tytule uchwały wyrazów  „Uchwała nr”. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
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  241/XXVI/13. 
 
Ad. 14  
Informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2013 rok 
oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014 przedstawił Wójt gminy, Krzysztof 
Ujma. 
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Podczas wystąpienia Wójt powiedział, że jesteśmy na końcu okresu 
programowania w latach 2007-2013. Obecnie podejmowane są starania o środki 
na lata następne tj. 2014-2020. Starania o środki zewnętrzne wynikają 
 z zatwierdzonego przez Radę Gminy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na 
ww. lata. 
Na zakończenie Wójt podkreślił, że nie jest możliwe zrobienie wszystkiego  
w jednym czasie i czasami trzeba dokonać wyboru. Po spotkaniach  
z mieszkańcami  nasuwa się wniosek, że jeżeli pojawią się wolne środki  
w budżecie to powinny być przeznaczone na szeroko rozumiane drogownictwo. 
 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na konieczność zrobienia w 2014 roku tych 
najbardziej potrzebnych inwestycji w centrum Wrzosowej tj. parkingów, a także 
wodociągu na ul. Piaskowej. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że w budżecie wszystkie inwestycje się nie 
zmieszczą, jeżeli pojawiają się jakieś wolne środki to są rozdysponowane 
zgodnie z wnioskami z komisji. Przedstawione problemy trzeba rozwiązać, tylko 
przy układaniu budżetu na 2014 rok trzeba dokonać wyboru z jakich środków te 
inwestycje mają być zrealizowane. 
 
- Marian Kołodziej zapytał na jaką kwotę opiewa kosztorys wykonania parkingu 
we Wrzosowej i czy plan na jego wykonanie jest aktualny.  
 
- Wójt gminy powiedział, że jest zrobiony plan zagospodarowania centrum 
Wrzosowej. Jeżeli będziemy chcieli przystąpić do danego fragmentu to trzeba 
będzie zrobić aktualizację kosztorysu i pozwoleń. To wszystko wymaga środków 
finansowych. Przyzwyczailiśmy się do dużych inwestycji i pozyskiwania środków 
zewnętrznych, w tej chwili kończy się jeden okres programowania, zaczyna  
następny i będziemy szukać nowych źródeł finansowania. 
 
- Waldemar Kucia – jaką sumę rocznie gmina dopłaca do komunikacji? 
 
- Wójt gminy – ponad 3,5 mln złotych. 
 
- Waldemar Kucia zaproponował, aby zastanowić się nad  racjonalizacją kosztów 
ponoszonych na MPK, powinniśmy szukać oszczędności. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 
 
Ad. 15 
Informację o złożonych wnioskach i pozyskanych  środkach zewnętrznych  
w 2012 roku oraz planowanych wnioskach na 2013 rok przedstawił Wójt gminy, 
Krzysztof Ujma. 
Podczas wystąpienia Wójt gminy podkreślił, że rok 2013 jest rokiem, w którym 
środki z pierwszego okresu programowania się kończą, przygotowujemy się  
i czekamy na nowy okres by zabiegać o nowe środki finansowe. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
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Ad. 16 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Brzeziny Kolonia omówił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła zapytała na czyją cześć jest proponowana nazwa tej ulicy. 
 
- Ewa Synoradzka wyjaśniła, że  kiedyś właścicielem tej posesji był nieżyjący 
Jan Włodarczyk, który podzielił ziemię pomiędzy dzieci i teraz one chcą go 
upamiętnić. 
 
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  242/XXVI/13. 
 
Ad. 17 
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Arkadiusza Jarosza na Przewodniczącą 

Rady Gminy Poczesna omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam 

Morzyk. 

 
Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych: (w głosowaniu nie brała udziału Przewodnicząca Rady)                
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  243/XXVI/13. 
 
Ad. 18  
Iwona Choła 
1. Dokonać przeglądu stanu wszystkich dróg gminnych na terenie sołectw Słowik  
i Korwinów. Fatalny stan ul. Równoległej (głębokie ubytki w nawierzchni  
i rozlewiska po deszczu  uniemożliwiają przejazd i ruch pieszych) Stacyjnej 
 i Spacerowej, Ceramicznej. Naprawy wymaga frezowana  ulica Jaworowa, 
Zaniwie oraz nieutwardzone ulice: Zielona, Modra, Złota i Kolorowa. Mieszkańcy 
skarżą się na stan ul. Fabrycznej we Wrzosowej w okolicy posesji pana Langa. 
2. Dokonać przeglądu drogi powiatowej tzw. obwodnicy wschodniej i chodnika 

(wniosek zgłoszony na poprzedniej Sesji RG do Pana  A. Patorskiego). 
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3.Istnieje potrzeba wyczyszczenia rowu melioracyjnego R-A9 pod drogą 

powiatową w m. Słowik przy skrzyżowaniu z ul. Jaworową. 

Śląski Zarząd Melioracji w Katowicach oddział Częstochowa pismem  z dnia 

2012 -11- 12 (OCZ/ 051/134/3650/12) w tej sprawie stwierdził:,, ... nie jest 

dysponentem ani zarządcą przedmiotowej działki, nie ma również możliwości 

finansowych ani prawnych wykonania konserwacji rowu melioracji wodnych 

szczegółowych." 

4.Proszę o ustawienie koszy na śmieci przy przystankach autobusowych. 

 

Adam Morzyk 
1. Kiedy będzie przeprowadzony remont cząstkowy dróg na terenie gminy. 
 

Krystyna Wichniarek 
1. Dokonać rozeznania (poprzez Komisję Zdrowia, pracowników, rady sołeckiej)  
wśród mieszkańców na temat służby zdrowia czy ma być na terenie gminy 
publiczna czy niepubliczna. 
2. Zorganizować nadzwyczajną sesję lub komisję na temat MPK na terenie 
gminy. 
 
Ad. 19 

- Wójt Gminy odpowiedział, że na wszystkie wnioski odpowie na piśmie. 
 
Ad.20  
Mirosława Markiewicz 
1. Zabrać worki z placu szkolnego w Słowiku. 
2. Naprawić nawierzchnie dróg w Słowiku i Korwinowie. 
 
Marek Morzyk 
1. Naprawić złamany znak przy przystanku na ul. Stacyjnej. 
 

Alfred Kołodziej 

1. Posprzątać teren „lasku Wrzosowskiego”. 

2. Postawić tablice ogłoszeń: na rogu ul. Sabinowskiej i ul. Długiej, przy skwerku 

przy ul. Długiej, ul. Górnej i ul. Brzezińskej. 

3. Naprawić nawierzchnie dróg  ul. Parkowa, ul. Zielona, na Zaniwiu, ul. 

Hutnicza. 

 
Mirosława Sławińska  zwróciła uwagę, na konieczność poinformowania 
mieszkańców co dzieje się w sprawie nielegalnej sortowni w Kolonii Borek, 
ponieważ mieszkańcy wprowadzani są w błąd. 
 
- Teresa Parkitna poinformowała, że w radio właściciel firmy wypowiadał się, że 
posiada wszystkie pozwolenia, nawet pozytywną opinię Stowarzyszenia Ziemi 
Pocześniańskiej. 
 
- Marek Morzyk odpowiedział, że w Stowarzyszeniu powołany  jest zespół, który 
zajmuje się tematem gospodarki odpadami w naszej gminie i tematem sortowni 
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w Kolonii Borek. Ja nigdy nie wypowiadałem się za tym, aby Pan Strach budował 
w Kolonii Borek sortownię. Gdyby działalność ta prowadzona była w miejscu do 
tego przeznaczonym  np. w rejonie Sobuczyny to dla gminy wyszłoby to na 
dobre, ponieważ  byłaby konkurencja dla CZPK i śmieci byłyby tańsze. Nigdy nie 
powiedziałem, że wyrażam zgodę na budowę sortowni w Kolonii Borek.  
Prezes zaproponował, aby zorganizować spotkanie komisji Zdrowia i Ochrony 
Środowiska z przedstawicielami Stowarzyszenia w celu wymiany opinii w tym 
temacie. 
 

- Marian Kołodziej poinformował, że przy ul. Fabrycznej we Wrzosowej  jest 

podobny problem. Odbyło się w tej sprawie zebranie Rady Sołeckiej, na którym 

nie wyrażono zgody na taką działalność. 

 

- Wójt gminy – wniosek w tej sprawie wpłynął do Urzędu Gminy i zgodnie  

z procedurą jest rozpatrywany. 

 Sprawa sortowni w Kolonii Borek ciągnie się od 2004 roku, wszystkie wydane 

decyzje poprzedzone są rozstrzygnięciem argumentów za i przeciw. Nie jestem 

stroną w tej sprawie lecz organem wydającym decyzje. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy min.: 
-  od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie oceny zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 
- od Komendanta Komisariatu Policji w sprawie dofinansowania do zakupu 
nieoznakowanego radiowozu, 
- od P.P.H.U „OSINY” Sp. z o.o. dotyczące wydania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, 
-  od Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Poczesnej  
w sprawie ruchu kadrowego nauczycieli. 
 
 Na tym zakończono dyskusję.  
 
Ad.21 
 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XXVI Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 


