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P r o t o k ó ł  Nr  XXVIII/2013 

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

w dniu  24 września 2013 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 254/XXVIII/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

2. Uchwała Nr 255/XXVIII/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028. 

3. Uchwała Nr 256/XXVIII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie 

zadań inwestycyjnych. 

4. Uchwała Nr 257/XXVIII/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  

w miejscowości  Brzeziny Kolonia.  

5. Uchwała Nr 258/XXVIII/13 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego  

w uchwale Rady Gminy Poczesna Nr 251/XXVII/13 z dnia  

27 czerwca 2013r. 
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                                            Protokół  Nr XXVIII/2013 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 24 września 2013 roku 

w godzinach od 1500 do 1830. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Poczesna : 

      

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy. 

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

sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 

2013/2014. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 

2012/2013. 

8. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r. 

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

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2013-2028. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadań 

inwestycyjnych. 

12. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na  

2013 r. oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  

w miejscowości  Brzeziny Kolonia. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale 

Rady Gminy Poczesna Nr 251/XXVII/13 z dnia 27 czerwca 2013r. 

15. Wnioski i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XXVIII 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 11 projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadań 
inwestycyjnych oraz wykreślenie z punktu 14 projektu uchwały w sprawie 
zamiany nieruchomości. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie  ww. wnioski.  
 
                           „za”                                     12 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXVIII Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXVII Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
  
W tym miejscu Przewodnicząca powitała i udzieliła głosu Wicestaroście, 
Januszowi Krakowianowi, który poinformował o zamiarze wprowadzenia przez 
Powiat Częstochowski bezpłatnego  programu szczepień profilaktycznych 
przeciwko HPV dla dziewczynek urodzonych w 2003 roku. Zwrócił się z prośbą  
o pomoc w zorganizowaniu spotkania z rodzicami.  
 
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. 
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Ad. 5 
Wójt gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  
 
Wójt gminy w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, że 
zgodnie z ostatnim postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie  
Komornik dokonał spisu  wszystkich składników majątkowych po zmarłym 
Wiesławie Słaboszu. Gmina wniosła uwagi, że nadal nie zostały ujęte wszystkie 
składniki majątkowe. Komornik nie uwzględnił tego żądania, w związki z tym 
gmina Poczesna  wniosła skargę na czynności Komornika, która w najbliższym 
czasie zostanie rozpoznana przez Sąd. W dniu 10 października 2013 roku ma 
się odbyć po raz drugi licytacja połowy budynku mieszkalnego wraz  placem 
położonego w Kolonii Poczesna. Nadmienił, że pierwsza licytacja nie doszła do 
skutku z braku nabywcy. Następną czynnością po uprawomocnieniu się spisu 
składników majątku będzie opracowany plan podziału, który będzie stanowił 
podstawę zaspokojenia uprawnionych wierzycieli. 
W sprawie firmy FAJKIER Wójt powiedział, że sprawa rozliczeniowa znajduje się  
w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Częstochowie,  w której zgodnie  
z żądaniem właściciela firmy ma być zawarta ugoda z gminą Poczesna oraz 
pozostałymi uprawnionymi wierzycielami. Pan Fajkier mimo postanowienia Sądu 
do dnia dzisiejszego nie zaproponował projektu ugody. W dalszym ciągu Pan 
Fajkier nie dokonał ostatecznego rozliczenia z gminą. Gmina Poczesna 
przedstawiła Sądowi swoje żądania, które dotychczas nie zostały 
zaakceptowane w formie ugody miedzy stronami. Postępowanie ugodowe, które 
będzie przeprowadzone przez Sąd ma szerszy zakres działania, gdyż obejmuje 
nie tylko gminę Poczesna, lecz także wszystkich innych wierzycieli. Gmina  
w dalszym ciągu będzie się domagała uwzględnienia naszych roszczeń 
wynikających z umowy zawartej miedzy stronami. 
 
Wójt gminy poinformował także o wyłożeniu dwóch planów tj. strefy II - 
obejmującej część sołectw: Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, 
Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym fragment miejscowości Sobuczyna), 
strefy VII - obejmującej sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa 
Wrzosowa, a także o planowanym  wyłożeniu do wglądu kolejnych dwóch stref  
tj. strefa III - obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-
Mazury, oraz strefa IX – obejmująca sołectwo Bargły.  
 
1520 – na obrady przybyli radni Jolanta Knysak, Tadeusz Bajdor, Waldemar 
Kucia. 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zapytał czy w związku ze spotkaniem w sprawie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego, wpłynęły informacje na temat przyjętych rozwiązań. 
  
- Wójt gminy odpowiedział, że ostatecznego rozstrzygnięcia w tym temacie nie 
ma, jednak najbardziej realnym rozwiązaniem jest wykonanie wałów po stronie 
zachodniej miejscowości Słowik w kierunku Korwinowa oraz wybudowanie 
 i wykończenie istniejących  wałów w m. Kolonia Borek. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
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Ad. 6 
Stan przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2013/2014 
przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła poinformowała, że 27 sierpnia 2013 roku odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji podczas, którego 
dokonano wizytacji placówek oświatowych na trenie gminy Poczesna.  
Przewodnicząca Komisja stwierdziła, że placówki do nowego roku szkolnego 
przygotowane są bardzo dobrze,  za co podziękowała wszystkim dyrektorom. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 7 
Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 
2012/2013 przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 
 
Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora podziękował za otwarcie trzeciego oddziału w Przedszkolu 
przy Szkole Podstawowej w Nieradzie. Wyraził zaniepokojenie  słabym wynikiem 
sprawdzianu klasy szóstej.  
 
- Bożena Turek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieradzie starała się wyjaśnić 
przyczyny słabszego wyniku sprawdzianu klasy szóstej. 
 
- Krystyna Wichniarek podkreśliła, że wynik egzaminów w naszych placówkach 
jest znacznie wyższy od średniej krajowej. Oznacza to, że pracują one bardzo 
dobrze, za co podziękowała dyrektorom i nauczycielom.  
 
- Wójt gminy powiedział, że należy się skupić na szukaniu przyczyn słabszych 
wyników w niektórych placówkach. Podkreślił, że każda szkoła ma podobne 
warunki kadrowe, techniczne. Chciałbym, aby wyniki były adekwatne do tego, ile 
samorząd gminy Poczesna przeznacza środków na oświatę.   
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 8 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku przedstawiła 
Skarbnik Gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie. 
 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
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Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok omówiła 
Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  254/XXVIII/13. 
 
Ad. 10 
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.  
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  255/XXVIII/13. 
 
Ad. 11 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie zadań 
inwestycyjnych przedstawiła Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  256/XXVIII/13. 
 
Ad. 12 

Informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na  

2013 r. oraz zadań inwestycyjnych na  lata 2010-2014 przedstawił Wójt gminy- 

Krzysztof  Ujma. 
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Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na niewykonanie naprawy nawierzchni  
ul. Ogrodowej. Zapytała czy istnieje niebezpieczeństwo utraty środków  
z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wyniku przedłużenia terminu budowy kanalizacji. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że będzie egzekwował wykonanie naprawy 
nawierzchni ul. Ogrodowej oraz zapewnił, że nie ma zagrożenia utraty środków  
z WFOŚiGW na budowę kanalizacji. Będzie składany wniosek 
o przesuniecie terminu realizacji z przyczyn, których nie można było przewidzieć 
na etapie przygotowywania przetargu i podpisywania umowy. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
1715  - obrady opuścił radny Edward Krzyczmonik. 
 
Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  
w miejscowości  Brzeziny Kolonia 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  257/XXVIII/13. 
 
Ad.14 
Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady 
Gminy Poczesna Nr 251/XXVII/13 z dnia 27 czerwca 2013r. omówił Zastępca 
Wójta, Andrzej Lech. 
 
Głos zabierali: 
- Marek Morzyk zapytał, które z tych działek są działkami gminnymi. 
- Zastępca Wójta zaprosił sołtysa do urzędu, gdzie odpowiedź zostanie 
udzielona. 
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  258/XXVIII/13. 
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Ad.15 
W tym punkcie złożono następujące wnioski: 
 
 Adam Morzyk 
1. Czy będzie wyremontowany odcinek ul. Stacyjnej w Korwinowie od drogi    
powiatowej. 
2. Podjąć działania związane z powołaniem „Parku wiejskiego”  
w Korwinowie. 
3. Poczynić starania, aby charakterystyczne obiekty w Korwinowie zostały    
wpisane na listę konserwatora zabytków. 
4. Zasypać nierówność na ul. Przybrzeżnej w Słowiku. 
 
Teresa Parkitna, Grzegorz Sikora 
1. Naprawić część ogrodzenia placu szkolnego (od strony sklepu). 
2. Naprawić gzymsy na budynku Szkoły Podstawowej w Nieradzie. 
3. Wstawić szybę w wiacie przystankowej, przy targowisku. 
4. Naprawić nawierzchnię drogi w Mazurach od strony Młynka. 
5. Naprawić przepust na ul. Leszczynowej w Nieradzie. 
6. Postawić wiatę przystankową w Nieradzie przy skrzyżowaniu z drogą 
powiatową. 
 
Iwona Choła 
1. Wyrównać nawierzchnię ul. Zielonej. 
2. Wywieść ziemię z remontu dróg na terenie Słowika na plac OSP i wyrównać 
ubytek od posesji Państwa  Michałkiewicz. 
3. Postawić wiatę przystankową  przy ul. Źródlanej. 
4. Czy jest możliwość wykorzystania w tym roku funduszu sołeckiego na zadania 
celowe. 
 
Tadeusz Bajdor 
1.Naprawić nawierzchnię ul. Rolniczej i ul. Świeżej. 
 
Krystyna Wichniarek 
1. Kiedy rozpoczną się prace na ul. Górnej. 
2. Naprawić dziury na ul. Modrzewiowej. 
3. Założyć lampę na ul. Katowickiej koło P. Dobosz. 
 
Marina Kołodziej 
1.  Wystąpić z pismem do GDDKiA o poszerzenie  zjazdu z DK-1 na  
ul. Szkolną, koło Kościoła. 
2. Wywieść ziemię z budowy kanalizacji na boisko, a krawężnikami i innym 
gruzem zasypać zbiornik koło przystanku. 
3. Na ul. Sabinowskiej w projekcie jest chodnik po prawej stronie, domy są po 
lewej, czy można to zmienić. 
 
Elżbieta Rakowska 
1. Rozważyć wyrównanie placu OSP i utwardzić go np. asfaltem. 
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Lidia Kaźmierczak 
1. Ustalić, kto jest właścicielem terenu przed cmentarzem we Wrzosowej od 
strony DK-1 i zobowiązać go do sprawowania  pieczy nad tym miejscem. 
 
Leon Kuta 
1. Wykosić zarośnięty  wyjazd  z  ul. Okrężnej przy zabitym deskami płocie. 
Jadwiga Strąk  
1. Zamontować  ławki przed Ośrodkiem Zdrowia w Poczesnej. 
2. Zamontować kosz przy wiacie przystankowej na ul. Kwiatowej. 
 
Danuta Markowska 
1.Wykosić trawy wokół CH Auchan i Leroy-Merlin na terenie przylegającym do 
bloków przy ul. Kopalnianej. 
 
Ad.16 
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
 
Ad.17 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do  biura 
Rady Gminy min.: 
 
- Pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – odpis wyroku      
w przedmiocie uchwały nr 179/XX/12 z dnia 20.09.2012 roku oraz drugie  
w sprawie przekazania prawomocnego orzeczenia i zwrot akt. 
 
- Pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – orzeczenie 
   i zwrot akt nr 166/XIX/12 ze skargi H. Kowalczyka, W i J Włodarczyk 
   oraz Nieruchomości NOKTOR. 
 
- Pismo od Wójta gminy Olsztyn w sprawie zmiany granic administracyjnych. 
 
 - Wójt gminy, Krzysztof Ujma wyjaśnił, że gmina Olsztyn zwróciła się  
o przesunięcie granic miedzy gminami w obrębie bloków za kładką. Procedura 
musi być przeprowadzona, ale nie oznacza to, że musimy się zgodzić. 
 
- Radca Prawny, Elżbieta Pentak wyjaśniła, że aby zapadła w tej sprawie 
decyzja musza być przeprowadzone konsultacje wśród jednych i drugich 
mieszkańców oraz wymagana jest zgodna decyzja jednej i drugiej Rady.  
To, że gmina Olsztyn chce nam coś dać,  nie oznacza, że my musimy to przyjąć.  
 
- Adam Morzyk mieszkańcy bloku chcą należeć do naszej gminy ponieważ 
chodzą do sklepu w Słowiku, dzieci chodzą do szkoły, tylko czy mieszkańcy 
Korwinowa i Słowika wyrażą na to zgodę. 
 
- Radca Prawny, Elżbieta Pentak muszą się tutaj wypowiedzieć mieszkańcy 
sołectw, które miałyby się powiększyć. Decyzja jednak należy do Rady Gminy. 
 
Pismo zostało skierowane do komisji stałych Rady Gminy. 
 
- Pismo od Pani Anny Strzałkowskiej w sprawie  braku wody zdatnej do 
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spożycia. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił, że Pani Anna Strzałkowska ma możliwość korzystania ze 
zdroju, który jest oddalony ok. 50 metrów po drugiej stronie rzeki, koszty zużycia 
ponosi gminna. Oprócz tego raz w tygodniu dostarczana jest  woda do picia  
w baniakach. 
Pismo zostało skierowane zgodnie z kompetencją do Wójta gminy. 
 
- Pismo z PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok w sprawie połączenia 
dwóch i utworzenia jednego  użytku ekologicznego, na terenie gminy, o nazwie 
Zapadliska. 
 
Pismo zostało skierowane do komisji stałych Rady Gminy. 
 
- Pismo z Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie – odpis orzeczenia 
ze skargi kasacyjnej Z. Sławka. 
 
- Pismo od Stowarzyszenia w Gminie Poczesna w sprawie inicjatywy 
uchwałodawczej. 
- Pismo Pani Barbary Wąsińskiej  w sprawie ww. inicjatywy.  
 
- Marian Kołodziej poinformował,  że mieszkańcy, rada sołecka ani radni 
Wrzosowej, nic nie wiedzą na temat propozycji Stowarzyszenia. 
 
- Elżbieta Rakowska podkreśliła, że żeby kogoś uszanować nie należy nadawać 
jego imienia  miejscom, które  są w budowie. 
 
- Marian Kołodziej zwrócił uwagę, że na obelisku są już wypisane nazwiska 
upamiętniające inne osoby. 
 
- Marek Morzyk zwrócił uwagę, że z sąsiednią gminą nie mamy żadnego 
połączenia komunikacyjnego. Zaproponował, aby przy dyskusji na temat 
ewentualnej zmiany granic z gminą Olsztyn pominąć kwestię dotyczącą bloków. 
Poinformował także, że połączenie użytków ekologicznych ma sens oraz,  że na 
terenie gminy jest więcej takich użytków ekologicznych np. Samul. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 28 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XXVIII Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

 

 

 

                                                            Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 


