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P r o t o k ó ł  Nr  XXVII/2013 

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

w dniu  27 czerwca 2013 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 244/XXVII/13 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu 

Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 
2. Uchwała Nr 245/XXVII/13 w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 
3. Uchwała Nr 246/XXVII/13 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Poczesna. 

4. Uchwała Nr 247/XXVII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Policji. 

5. Uchwała Nr 248/XXVII/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

6. Uchwała Nr 249/XXVII/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028. 

7. Uchwała Nr 250/XXVII/13 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej. 

8. Uchwała Nr 251/XXVII/13 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka 

Akcyjna – własność Skarbu Państwa.  

9. Uchwała Nr 252/XXVII/13 w sprawie stanowiska dotyczącego projektu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. 

10. Uchwała Nr 253/XXVII/13 w sprawie skargi Pana Andrzeja Piaszczyka na 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

                                            Protokół  Nr XXVII/2013 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 27 czerwca 2013 roku 

w godzinach od 900 do 1545. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych. 
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między 

sesjami. 
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2013/2014.  
8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na 

terenie gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia w Poczesnej. 
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań  inwestycyjnych  w 2012 

roku.  
11. Odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. 
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna. 

12. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 
16. Informacja o przebiegu przygotowań gminy do wprowadzenia na terenie 

gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 

rok. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2013-2028. 
19. Sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami gminnymi. 
20. Informacja z konsultacji z mieszkańcami gminy Poczesna w sprawie 

zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw i osiedla. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka 
Akcyjna – własność Skarbu Państwa.  
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23. Podjęcie uchwały w sprawie: stanowiska dotyczącego projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Andrzeja Piaszczyka na Wójta 
Gminy Poczesna. 

25. Wnioski i zapytania radnych. 
26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
27. Wolne wnioski i informacje. 
28. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1 

Otwarcia XXVII Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz gminy, Skarbnika gminy 
Radnych gminy, Sołtysów, zaproszonych gości  i przybyłych mieszkańców gminy 
stwierdziła, że obecni na sali radni w/g listy obecności stanowią quorum, przy 
którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy 
Poczesna. 
 
Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku 
obrad sesji i zapytała, czy mają uwagi lub chcą zabrać głos.  
Głos zabierali: 
-  Wójt gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku sesji jako 
punktu 15 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji 
 
Przewodnicząca Rady Gminy wystąpiła z wnioskiem, aby w  punkcie 24 
wprowadzić uchwałę w sprawie skargi Pana Andrzeja Piaszczyka na Wójta 
Gminy Poczesna i  poddała pod głosowanie  ww. wnioski.  
 
                           „za”                                     14 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXVII Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
Sylwetki najlepszych absolwentów gimnazjów w gminie Poczesna przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - Iwona Choła, 
która w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wyraziła 
zadowolenie, pogratulowała i życzyła takich samych sukcesów w nowych 
szkołach, a rodzicom jak najwięcej takich chwil. 
Najlepszymi absolwentami i laureatami nagrody Wójta są: 
 
- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej – Tomasz Masłoń 
- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej – Karolina Kamińska 
- Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Hucie Starej B – Szymon Żukiewicz 
- Gimnazjum w ZS nr. 2 w Częstochowie – Aleksandra Domalewska 
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Głos zabierali: 
- Wójt gminy powiedział, że ta chwila jest bardzo przyjemna dla samorządu, 
ponieważ na wychowanie młodego pokolenia składa się kilka środowisk rodzice, 
szkoła oraz samorząd, który dba o bazę oraz grono pedagogiczne, by było 
dobrze doposażone po to, by młodzież dobrze ukształtować, wykształcić 
 i przygotować do dorosłego życia. Życzył absolwentom, aby w dorosłym życiu 
spotykali same dobre rzeczy i dobrych ludzi. Podziękował rodzicom i dyrekcji 
szkół za takie przygotowanie młodzieży do dorosłego życia. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady pogratulowała i życzyła 
dalszych sukcesów. 
 
Następnie wręczono rodzicom listy gratulacyjne i kwiaty natomiast absolwentom 
nagrody pieniężne.  
935 –  obrady opuściła Radna Elżbieta Rakowska. 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXVI Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
  
Ad. 5 
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. 6 
Wójt gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  
 
Wójt gminy w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, że 
obecnie egzekucję w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu 
prowadzi Komornik przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk 
oraz Komornik przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski. Na 
polecenie Sądu Rejonowego w Częstochowie Komornik Dariusz Olczyk dokonał 
spisu składników majątkowych pozostałych po zmarłym Wiesławie Słaboszu. 
Komornik Dariusz Olczyk przy sporządzaniu tegoż spisu pominął całkowicie 
cztery działki położone w obrębie Gminy Koziegłowy, które na mocy 
postępowania licytacyjnego zostały sprzedane nabywcom, zaś pieniądze 
przeznaczone wierzycielom zmarłego Wiesława Słabosza. Niezależnie od tego 
Komornik wymienił w sposób błędny po dwa razy tych samych wierzycieli. 
Również Komornik Dariusz Olczyk przy spisie pominął należność firmy  
HIZ Sp. z o.o. w kwocie 80.379,44 ( na dzień 10.12.2012 r.) 
W wyniku tego obecni przedstawiciele gminy zwrócili się do Komornika Dariusza 
Olczyka z prośbą, by dokonał sprostowania spisu przez uzupełnienie ww. 
braków i błędów. 
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Komornik Dariusz Olczyk nie podzielił naszego stanowiska i w związku z tym 
Wójt gminy złożył skargę na czynności Komornika do Sądu Rejonowego  
w Częstochowie. Po rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Częstochowie uchylił 
zaskarżony spis i przekazał sprawę Komornikowi celem dokonania nowego 
spisu z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, które wskazała gmina.  
Na skutek pobytu Wójta Gminy i zastępcy Wójta u Komornika Dariusza Olczyka 
został wyznaczony nowy termin spisu na dzień 06.08.2013 r.   
Sporządzony nowy spis stanie się podstawą opracowania planu podziału 
należności dla aktualnych wierzycieli. 
W sprawie firmy FAJKIER natomiast poinformował, że z firmą FAJKIER została 
rozwiązana umowa w dniu 21 marca 2013 roku, gdyż robotnicy firmy wraz  
z kierownictwem opuścili front pracy bez podania przyczyny.  Firma FAJKIER 
mimo to z własnej winy nie dokonała ostatecznego rozliczenia między stronami. 
Firma FAJKIER zgłosiła do gminy roszczenie o zapłatę kwoty 228 616,14 zł  za 
wykonane roboty oraz odsetki od faktur. 
Po dokonaniu szczegółowej analizy i rozliczenia inżynier kontraktu stwierdził, że 
firmie FAJKIER z ostatecznego rozliczenia przysługuje wyłącznie kwota 
106 164,85 zł. 
W najbliższym czasie zostanie podjęta przez gminę decyzja odnośnie 
przekazania tej należności właściwemu podmiotowi biorącemu udział  
w czynnościach i rozliczeniach z firmą FAJKIER.  
Wójt gminy poinformował także o podtopieniach, które miały miejsce w dniach 
10-11, 22-23, 24-25 czerwca i dotyczyły wszystkich sołectw. Gmina zapewniła 
miejsca ewakuacji dla sołectw Słowik, Korwinów, Zawodzie, Kolonia Borek oraz 
worki z piaskiem. Zostały powołane komisje do szacowania szkód.  
 
Głos zabierali: 
- Stanisław Minkina zapytał dlaczego w złożonej  informacji dotyczącej budowy 
kanalizacji Bargły – Michałów Wójt gminy wymienił daty  2013 – 2015, skoro  
w budowa ta w planowanych zadaniach inwestycyjnych przewidziana jest na lata 
2013-2014, poprosił także o szerszą informację na temat wydanego zarządzenia 
umożliwiającego odpracowanie czynszu. 
 
1010 –  na obrady przybyła Radna Krystyna Wichniarek. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił, że prace są zaplanowane do końca 2014 roku, ale istnieje 
prawdopodobieństwo przedłużenia prac związanych z rozliczeniem oraz 
podłączaniem  mieszkańców.  
Odnośnie wydanego zarządzenia w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia 
osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności 
na rzecz gminy Poczesna, poinformował, że jest ono wyjściem naprzeciw 
rodzinom, które mają trudną sytuację finansową i nie mogą zapłacić zobowiązań. 
Jeżeli ktoś wykazuje dobrą wolę to może odpracować czynsz. 
 
- Adam Morzyk odniósł się do podtopień i zagrożenia powodziowego, które miało 
miejsce w ostatnich dniach. Przedstawił zdjęcia pokazujące sytuację w Słowiku  
i na ul. Fabrycznej we Wrzosowej oraz podkreślił, że istnieje konieczność 
czyszczenia przepustów i rowów od ujścia, by były drożne.  
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- Przewodnicząca Rady poinformowała, że takie sytuacje są również w innych 
sołectwach i tam także należy zwiększyć przepustowość rur i udrożnić rowy. 
 
- Iwona Choła poinformowała, że na ul.  Spacerowej na dużym odcinku od nr 36 
do 48 przykryty jest rów i występuje tam mała przepustowość.  
 
- Adam Morzyk wystąpił z wnioskiem, aby powołać komisję, która przeprowadzi 
kontrolę cieków wodnych. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 7 
Informację o organizacji roku szkolnego 2013/2014 przedstawiła kierownik 
SAPO – Grażyna Rakowska. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
analizowała arkusze organizacyjne i wyraziła zadowolenie ze stanu zatrudnienia 
nauczycieli. Poinformowała o piśmie od Związku Zawodowego Nauczycieli ZNP 
 i powiedziała, że Komisja nie jest władna w przedstawionej sprawie. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 8 
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie 
gminy przedstawił Komendant Gminny ZOSPRP w Poczesnej dh. Marian 
Kołodziej. 
W trakcie wystąpienia Komendant poprosił o zwrócenie uwagi mieszkańcom na 
konieczność wykaszania traw, ponieważ stwarzają zagrożenie pożarowe. 
Poinformował także o pracy jednostek OSP podczas powodzi i złożył wniosek by 
rozwiązać problem małych przepustów pod mostkami. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła -  ile kosztuje wyjazd jednej jednostki. 
 
- dh. Marian Kołodziej – 7 zł za godzinę dla strażaka, nie licząc paliwa i sprzętu. 
- Iwona Choła zaproponowała, aby kwoty te przerzucić na udrożnienie rowów. 
 
- dh. Marian Kołodziej powiedział, że to dobry pomysł. Powinna przejść komisja, 
która sprawdzi przepustowość przepustów. Należy egzekwować to od 
mieszkańców. 
 
- Zastępca Wójta poinformował, że zjawiska powodzi na terenie naszej gminy są 
coraz bardziej dotkliwe. Doraźne działania od razu są prowadzone. Zastępca 
Wójta poinformował, że od 2010 roku władze gminy Poczesna  podjęły działania 
mające na celu pozyskanie środków na cel przeciwpowodziowy.  Przekonały 
Wójta gminy Poraj, Kamienicy Polskiej oraz Marszałka Województwa Śląskiego 
 i jest na ukończeniu koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego od 
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zbiornika Poraj do granicy z miastem Częstochowa.  To zadanie Urząd 
Marszałkowski przy akceptacji Wojewody Śląskiego  chce dołączyć do programu 
ochrony wód Odry, w ten program się wpisujemy.   
Podjęliśmy  działania po 2010 roku o pozyskanie środków na ul. Równoległą  
i ul Spacerową, kładkę i rowy melioracyjne, doprowadziliśmy do ponownej 
weryfikacji szkód i wniosek został zweryfikowany pozytywnie. Wymaga to 
dużego nakładu pracy, która to  mamy nadzieję, że przyniesie pozytywne 
rezultaty i otrzymamy te środki. 
Ponadto co roku ze środków budżetu gminy sukcesywnie zadania w zakresie 
przeciwpowodziowym są realizowane. Są to stany zastane i musimy 
sukcesywnie je zmieniać i przeciwdziałać. 
 
- Tadeusz Bajdor poinformował o niedrożnym przepuście  w Hucie Starej A przy 
ul. Tkackiej oraz konieczności zrobienia nowego,  a także zaproponował by 
osoby, które odpracowują zaległości w czynszu skierować do wykoszenia rowów 
przy niezamieszkałych posesjach, tam są największe trudności. Poinformował  
o wizytacji Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska na posesji  Pani Kazimiery 
Gruca przy ul. Handlowej, zdaniem Komisji można ten problem rozwiązać 
poprzez wykopanie studzienki i  przepuścić wodę rurą do kratki ściekowej z ulicy. 
Sąsiad wyraził zgodę na przekopanie przez jego posesję. Poprosił 
 o zainteresowanie się problemem przez gminę i starostwo, ponieważ jest to 
droga powiatowa. 
 
- Kazimiera Gruca powiedziała, że poniosła koszty na odwodnienie, ale jej 
posesja położona  jest niżej i wykonane odwodnienie nie pomieści wody  
z sąsiednich działek, a podczas większych opadów jest podtapiana. 
 
- Wójt gminy  jesteśmy w stanie to zrobić tylko musimy znaleźć techniczne 
rozwiązanie, ponieważ budynek Pani Grucy jest położony nisko w stosunku do 
drogi. Jeżeli znajdziemy rozwiązanie i Zarząd Dróg Powiatowych wyrazi zgodę to 
nie uchylam się od rozwiązania tego problemu. 
 
- Wicestarosta Janusz Krakowian wyjaśnił, że zrobienie  przepustu na ul Tkackiej 
wymaga zrobienia dokumentacji.  
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Poczesnej przedstawiła Zastępca Dyrektora GZOZ w Poczesnej 
lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska. 
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 
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Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  244/XXVII/13. 
Ad. 10 
Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2012 roku 
przedstawiła Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań 
inwestycyjnych w 2012 roku. 
 
Przewodniczący poszczególnych komisji stałych również poinformowali o barku 
uwag do sprawozdania i jego pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje. 
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 11 
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta 
Gminy z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2012 rok odczytała 
Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
Głosu nikt nie zabrał.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Morzyk odczytał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 12 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Morzyk odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej, w którym Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania 
budżetu i zadań inwestycyjnych w 2012 roku oraz zawnioskowała o udzielenie 
absolutorium dla Wójta gminy Poczesna. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad.13 
Projekt  uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Minkina. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  245/XXVII/13. 
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Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna 
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  246/XXVII/13. 
 
Głos zabierali: 
- Wójt Gminy  podziękował za udzielone absolutorium, podkreślił, że jednogłośne 
absolutorium zobowiązuje, poprzeczka jest postawiona wysoko, ale gmina 
Poczesna ma ambicje i jest doceniana w powiecie, województwie i kraju.  
 
1240  - obrady opuścił Radny Grzegorz Sikora. 
1240 - obrady opuścił Radny Edward Krzyczmonik na około 20 minut. 
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji przedstawiła 
Skarbnik Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  247/XXVII/13. 
 
- Wójt gminy w związku z obecnością na sesji przedstawiciela firmy, która będzie 
wywoziła odpady z terenu gminy Poczesna wystąpił z wnioskiem 
o przeniesienie punktu dotyczącego informacji o przebiegu przygotowań gminy 
do wprowadzenia na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
 z punktu 18 jako punktu 16. 
 
Przewodnicząca poddała ww. wniosek pod głosowanie. 
Rada przyjęła zmiany w porządku obrad. 
 
Ad.16 
Informację o przebiegu przygotowań gminy do wprowadzenia na terenie gminy 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej 
Lech. 
Zastępca Wójta poinformował, że na dwa lata została podpisana umowa  
z Zakładem Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” 
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Bożena Strach i Waldemar Strach sp. jawna na wywóz nieczystości z terenu 
gminy. Już rozpoczęło się rozwożenie pojemników, wszyscy mieszkańcy 
zostaną w nie zaopatrzeni, a  sytuacje niejasne na bieżąco indywidualnie 
będziemy rozwiązywać .  
Głos zabierali:. 
- Przedstawiciel firmy „EKO – SYSTEM” – Krzysztof Picheta poinformował, że 
odpady będą odbierane 1 raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej, 
 w wielolokalowej 2 razy w tygodniu i 1 raz w roku odpady wielkogabarytowe. 
Selektywna zbiórka w zabudowie jednorodzinnej będzie realizowana w systemie 
workowym, a w wielolokalowej w systemie pojemnikowym.  
Worek w kolorze: 
-  brązowym  - odpady biodegradalne (przede wszystkim odpady zielone), 
-  niebieski – papier, 
-  żółty – plastiki i tworzywa sztuczne, 
-  zielony  - szkło.  
 
– Iwona Choła zapytała kiedy zostaną dostarczone kosze i pojemniki. 
 
- Krzysztof Picheta - już rozpoczęliśmy rozwożenie pojemników i worków do 
 6 lipca wszystko zostanie rozwiezione. Cały czas napływają nowe deklaracje. 
 
- Iwona Choła zapytała w jaki sposób będą dostarczone mieszkańcom 
książeczki. 
 
- Tadeusz Bajdor – jeżeli kosze zostały zabrane w pierwszych dniach czerwca  
i odpady są niesegregowane, co z nimi w lipcu. 
 
- Krzysztof Picheta - śmieci odbierane w lipcu gromadzone są najczęściej  
w czerwcu, lipiec będzie dla mieszkańców miesiącem ulgowym. 
 
- Tadeusz Bajdor zapytał czy osoby np. chore, które mają więcej odpadów mogą 
dostać większy kosz. 
 
- Krzysztof Picheta  - będzie to zależało od Państwa, my mamy cenę od tony, nie 
będzie problemu z dostarczeniem większych pojemników. 
 
- Jerzy Ślęzak zapytał czy firma „EKO SYSTEM” zabierze worki z czerwca 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że obowiązek gminy zbierania odpadów należy od  
1 lipca, wychodząc naprzeciw  mieszkańcom w czerwcu zostały rozdane worki 
na odpady. Wyraził nadzieję na dojście z firmą do porozumienia aby odpady z 
czerwca zabrane zostały w lipcu. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy odzież trafia do kosza czy do worka. 
 
- Krzysztof Picheta - odzież nie podlega segregacji, czyli do odpadów 
zmieszanych. 
 
- Marian Kołodziej zapytał czy firma obsługuje tylko gminę Poczesna. 
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- Krzysztof Picheta - jeszcze dwie gminy: Opatów i Kłobuck. 
 
- Marian Kołodziej zapytał jak będzie wyglądała kontrola czy wywożone odpady 
są z naszej gminy i gdzie one będą trafiały. 
 
- Krzysztof Picheta - w specyfikacji dla odpadów zmieszanych  są podane dwa 
rodzaje instalacji regionalna w Sobuczynie i zastępcza. Nie wiem, na którą 
instalacje będą trafiać odpady z gminy Poczesna, jeśli chodzi o odpady zbierane 
w sposób selektywny to nie ma tutaj obostrzenia, że muszą trafić na instalacje 
regionalną, mogą być przekazywane do każdej instalacji  na terenie kraju, która 
posiada decyzje na gospodarowanie odpadami. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy firma ma monitoring i czy można  
w każdej chwili zobaczyć gdzie znajduje się pojazd. 
 
- Krzysztof Picheta - każdy pojazd ma DPS, który zapisuje drogę przebytą, 
miejsca odbioru i punkt docelowy. 
 
- Marian Kołodziej zapytał czy Urząd Gminy będzie miał prawo skontrolować 
kierowcę  skąd jechał. 
 
- Krzysztof Picheta odpowiedział, że będzie to można sprawdzić na podstawie 
wydruków DPS. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił, że w specyfikacji zostało zawarte, że samochód, który 
wjeżdża do gminy ma telefonicznie skontaktować się z pracownikiem Urzędu 
Gminy i wtedy mamy możliwość zważenia tego samochodu. 
 
- Elżbieta Rakowska  zapytała czy wszystkie rzeczy przy selektywnej zbiórce 
mają być myte i czy do plastików można wrzucić butelkę po oleju jadalnym. 
 
- Krzysztof Picheta odpowiedział, że zalecane jest, aby były w miarę czyste, 
butelkę po oleju jadalnym można wrzucić do plastików. 
 
- Elżbieta Rakowska  zapytała czy jeżeli zapełnimy worek opisany i do drugiego 
nieopisanego włożymy kolejne odpady, to czy ten drugi worek nieopisany 
zostanie zabrany. 
 
- Krzysztof Picheta -  będziemy zbierać takie odpady. 
 
- Adam Morzyk zapytał czy będzie  jedna śmieciarka, która zbierać będzie 
zmieszane i selektywne, czy dwie. 
 
- Krzysztof Picheta odpowiedział, że w jeden dzień zmieszane, a w inny  
zbierane w sposób selektywny. 
 
- Krystyna Wichniarek   czy będzie dodatkowy worek w razie zniszczenia 
jednego. 
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- Krzysztof Picheta odpowiedział, że będą dawane worki na wymianę, można też 
zapakować do swoich worków. 
 
- Krystyna Wichniarek   czy są jakieś wymagania odnośnie zamykania worków. 
 
- Krzysztof Picheta odpowiedział, że powinien być związany. 
 
- Krystyna Wichniarek   czy pojemniki i worki mają być przed posesją 
 
- Krzysztof Picheta odpowiedział, że tak, tylko w przypadku upoważnienia  
i deklaracji mieszkańca pracownik może wejść na posesję. 
 
- Jerzy Ślęzak do kogo należy zgłaszać o zmianę kosza. 
 
- Krzysztof Picheta - do Urzędu Gminy. 
 
- Marek Morzyk zapytał czy można przygotować instrukcję dla mieszkańców. 
 
- Wójt Gminy – są już przygotowane. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok omówiła 
Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk 
 
Głos zabierali: 
- Wójt gminy wyjaśnił, że zmiany są wprowadzone po konsultacjach z różnymi  
środowiskami. Każda rzecz, która znajduje się w zmianach do budżetu jest 
przedyskutowana na Komisjach. Jeżeli są nagłe potrzeby to nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby zrezygnować z innych zadań i przenieść je z miejsca 3 na 
miejsce 1. Na wszystko pieniędzy nie wystarczy i należy zastanowić się w jakiej 
kolejności mamy zadania realizować.  
 
- Iwona Choła powiedziała, że tłumaczono nam, że jeżeli będziemy robić 
Centrum to tylko ze środków znaczonych, a nie kosztem infrastruktury i regulacji 
stosunków wodnych. 
 
- Adam Morzyk  powiedział, że jest potrzeba częstszych dyskusji na temat 
regulacji stosunków wodnych. 
 
- Krystyna Wichniarek złożyła wniosek, że chce aktywnie włączyć się  
w planowanie budżetu na kolejny rok. 
 
- Wójt gminy działania mające na celu pozyskanie środków popowodziowych są 
zaawansowane. Są zaawansowane również prace w sprawie budowy wałów 
oraz pozyskanie promesy.  
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- Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że na jednej z sesji w 2010 roku 
był obecny Wicestarosta i zapewniał Radę, że  będą odbudowane drogi  
z funduszu powodziowego i nic się nie zadziało. 
 
- Iwona Choła my podkreślamy przy każdej okazji to co jest zrobione nie tylko 
 w naszym sołectwie, ale ludzie gdy są w ciągu miesiąca podwójnie zalani idą na 
żywioł. Zdjęcia zostały przedstawione po to by przedstawić problem. 
 
- Zastępca Wójta pieniądze zewnętrzne są pieniędzmi znaczonymi, ale gmina 
pisze wnioski, a niektóre środowiska piszą skargi do Wojewody. Przekonany 
jestem, że zadania te da się zrealizować. 
 
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  248/XXVII/13. 
 
Ad. 18  
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028 przedstawiła Skarbnik 
Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
Głosu nikt nie zabrał.  
 
1410 – obrady opuściła Radna Ewa Synoradzka na około 5 minut. 
 
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  249/XXVII/13. 
 
Ad. 19  
Sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami gminnymi przedstawił 
właściciel firmy PPHU „JUL – POL” - Krzysztof Kogut  
Głosu nikt nie zabrał.  
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
 
 
 



 15 

Ad. 20 
Informację z konsultacji z mieszkańcami gminy Poczesna w sprawie 
zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw i osiedla przedstawiła Sekretarz 
gminy – Renata Smędzik. 
 Głosu nikt nie zabrał.  
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
1415  obrady opuścił Radny Adam Morzyk na około 5 minut. 
 

Ad. 21 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej przedstawił 
Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 
Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek poinformowała, że Radni z tego terenu akceptują tę 
sprzedaż.  
 
Na tym dyskusję 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  250/XXVII/13. 
 
Ad. 22 
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości będącej  
w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna – 
własność Skarbu Państwa przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 
 
1425  obrady opuścił Radny Tadeusz Bajdor na około 5 minut. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła powiedziała, że w tych budynkach nic się nie dzieje, nie ma kasy, 
poczekalni, czy my nie będziemy zobowiązani do tego żeby tam coś takiego 
otworzyć. 
 
- Zastępca Wójta – nie tylko zobowiązani, ale będziemy chcieć to uruchomić. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił, że zasada przejęcia zgodnie z ustawą o kolejach 
państwowych polega na tym, że samorząd może przejąć nieruchomość, ale musi 
zachować jej funkcję. 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                      
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                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  251/XXVII/13. 
 
Ad. 23 
Projekt uchwały w sprawie: stanowiska dotyczącego projektu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 
 
Głos zabierali: 
- Waldemar Kucia zapytał czy jest więcej takich uchwał i takich głosów, jak te 
przedstawione w uchwale. 
- Zastępca Wójta odpowiedział, że bardzo dużo samorządów artykułuje swoje 
stanowiska bardziej dosadnie. 
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  252/XXVII/13. 
 
Ad. 24 
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Andrzeja Piaszczyka na Wójta Gminy 
Poczesna. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Morzyk przedstawił treść skargi 
następnie poinformował, że z uwagi na to, że skarga skierowana jest od 
mieszkańca Słowika, a wymieniona nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie 
miejsca zamieszkania, poprosił Komisję o wyłączenie z rozeznania tego tematu. 
W związku z tym Komisji przewodniczyła Radna Teresa Parkitna, która 
poinformowała, że na posiedzeniu Komisji zostały wysłuchane dwie strony, 
zarówno Pan Andrzej Piaszyk jaki i Wójt gminy. Na podstawie przesłuchań 
 i dokumentacji Komisja uznała skargę za bezzasadną. 
W tym miejscu Radna Teresa Parkitna odczytała stanowisko wypracowane 
przez Komisje Rewizyjną. 
 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk powiedział, że Wójt gminy zadeklarował na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej przegląd na tych posesjach, na których roślina ta była w poprzednim 
roku zwalczana. 
 
- Przewodnicząca Rady zapytała czy w umowie był zapis by zniszczyć te roślinę 
skutecznie. 
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- Wójt gminy odpowiedział, że zniszczyć tę roślinę jest bardzo trudno zakres 
umowy został zrealizowany. Do tej pory w 2013 roku nie było żadnych informacji 
o wystąpieniu tej rośliny. Po wpłynięciu tej skargi przeprowadziliśmy wizytację 
tych terenów, ale szkoda, że rozmawiamy za pośrednictwem Wojewody, 
gdybyśmy mieli informację bezpośrednio to podjęlibyśmy działania. Wójt 
podkreślił, że jest to niebezpieczna roślina i trzeba ją niszczyć. 
 
1445 – obrady opuściły Radne Elżbieta Rakowska i Ewa Synoradzka 
 
- Przewodnicząca Rady zasugerowała, aby niszczenie tej rośliny odbyło się teraz 
w miesiącach letnich przed okresem rozsiewu nasion. 
 
- Walerian Jędryka poinformował, że w Mazurach rośnie w pasie drogowym, 
teraz został przy koszeniu  zniszczony, ale korzenie zostały. 
 
- Marek Morzyk powiedział, że ścięcie i tak spowoduje odrastanie, trzeba usunąć 
korzenie.  
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 12 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         10 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   2 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  253/XXVII/13. 
 
Ad. 25 
- Krystyna Wichniarek  poinformowała o obwieszczeniu Wójta gminy 
 o nowym planowanym działaniu Pana Kołodziejczyka polegającym na zmianie 
sposobu użytkowania dotychczasowych pomieszczeń garażowych na wytwórnię 
emulsji asfaltu z asfaltu zwykłego na działce w Kolonii Poczesna ul Bociania 
Górka następnie przeczytała apel mieszkańców w sprawie sprzeciwu tej 
wytwórni i poprosiła o poparcie. 
 
- Wójt gminy poinformował, że gmina nie jest tutaj stroną lecz musi wydać 
stosowną decyzję środowiskową, jest to sprawa trudna i dobrze, że o tym 
rozmawiamy. Przy wydawaniu decyzji decydują argumenty merytoryczne i opinie 
innych instytucji. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zorganizowanie spotkania Pana 
Kołodziejczyka z Komisją Zdrowia i Ochrony Środowiska. 
 
- Wójt Gminy poinformował, że planowane jest takie spotkanie, zbieramy na ten 
temat informacje. O terminie spotkania powiadomimy. 
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- Tadeusz Bajdor poinformował, że Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska zna 
ten temat i jest tej produkcji przeciwna. Zaproponował podpisanie pod apelem. 
 
- Krystyna Wichniarek złożyła wniosek o przegłosowanie i poparcie tego apelu. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie ww. wniosek. 
 
Rada Gminy jednogłośnie poparła apel mieszkańców sprawie planowanego 
działania Pana Kołodziejczyka polegającego na zmianie sposobu użytkowania 
dotychczasowych pomieszczeń garażowych na wytwórnię emulsji  
z asfaltu zwykłego na działce w Koloni Poczesna ul Bociania Górka. 
 
- Marian Kołodziej podziękował za pozytywne podejście do strażaków w postaci 
wyżywienia, dobre słowa w ich kierunku i przekazywane środki finansowe. 
Zapytał jak wygląda sprawa związana z odzyskaniem Kamionki. 
 
- Eulalia Błaszak zaproponowała by rowy były czyszczone dwa razy w roku. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że zgłoszeń jest dużo, muszą być na to uchwalone 
środki finansowe. To co jest zgłoszone z funduszów sołeckich to będzie 
realizowane. Działania te są także realizowane przez pracowników 
interwencyjnych. 
 
Stanisław Minkina 
1. Proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej w Bargłach u. Śląska 141  
 i zobowiązanie właściciela  do udrożnienia rowu przebiegającego przez jego      
posesję  odprowadzającego wodę z pól. 
2. Pilnie proszę o renowację rowu od ul. Wierzbowej ( z tyłu sklepu  
P. Zbirka) do posesji Pana Wojciecha Kempy. 
3. Mieszkańcy oczekują ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia budowy kanalizacji  
Bargły – Michałów w jak najszybszym terminie. 
 
Marina Kołodziej 
1. Rozwiązać problem małych  przepustów pod mostkami przy posesjach. 
 
Edward Krzyczmonik 
1. Wystąpić do Starostwa Powiatowego o podsypanie poboczy drogi na  
ul. Łąkowej i ul. Południowej. 
2. Wytyczyć geodezyjnie ul. Spadową do ul. Żwirowej, wybudować mostek. 
3. Wykosić grunty gminne przy ul. Stawowej i ul. Wolności. 
4. Przyciąć żywopłot przy kapliczce na ul. Strażackiej. 
5. Mieć na uwadze odwodnienie posesji P. Gruca i P. Śliwa na  
ul. Handlowej. 
6. Przełożyć chodnik na ul. Wolności od mostku do firmy „Stamar”. 

 
 

Teresa Parkitna, Grzegorz Sikora 
1.Wybudować bieżnię przy Szkole  Podstawowej w Nieradzie. 
2. Wyrównać pobocza przy DW 904 w miejscowości Michałów ul. Laurowa  
i Nierada ul. Targowa. 
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3. Wyrównać przełomy zimowe w m. Nierada ul. Górska i Mazury  
ul. Kasprowicza. 
4. Zamontować wiatę przystankową w m. Nierada przy skrzyżowaniu  
 Drogi Powiatowej z  Drogą Wojewódzką. 
 
Ad. 26 
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
 
Ad. 27  
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy min.: 
- Pismo od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie 
skargi kasacyjnej Pana Zdzisława Sławka. 
- Pisma od Stowarzyszenia w Gminie Poczesna w sprawie koszy i wywozu 
nieczystości. 
Pismo w sprawie wywozu nieczystości zostało przekazane do Wójta Gminy. 
- Pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych. 
 
Alfred Kołodziej 
1. Wykosić trawę przy Obelisku we Wrzosowej.  
2. Wykosić trawę na placu zabaw i posprzątać gruz na boisku we Wrzosowej. 
3. Wyrównać koleiny na ul. Piaskowej. 
4. Uwałować ul. Hutniczą. 
5. Zamontować lampę do Państwa Pyrzyńskich. 
 (koło firmy P. Lewandowskiego) 
6. Zamontować lampę na granicy między szkołą, a przedszkolem we Wrzosowej. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że Wrzosowa obecnie to jest plac budowy. 
Zgłoszone sprawy wymagają weryfikacji również przez Pana Sołtysa, ponieważ 
na dzień dzisiejszy (zgłoszenia) niektóre z nich są już zrobione. Pozostałe  
w miarę posiadanych środków będą zrealizowane. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy coś  już wiadomo w sprawie 
zgłoszonej przez Pana Będkowskiego dotyczącej zamkniętej drogi . 
  
- Zastępca Wójta odpowiedział, że wysłano pismo do Dyrekcji Dróg Krajowych 
 i Autostrad popierające wnioskodawców i czekamy na odpowiedź. 
 Na tym zakończono dyskusję. 
 
Ad. 28 
Przewodnicząca Rady Gminy życzyła miłych i  szczęśliwych wakacji,  
podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że XXVII Sesję Rady 
Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

                                                            Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 


