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P r o t o k ó ł  Nr  XXX/2013 

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

w dniu  21 listopada 2013 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
 

1. Uchwała Nr 260/XXX/13 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. 
„Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach 
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uchwała Nr 261/XXX/13 w sprawie podatku od środków transportowych na  
2014 rok. 

3. Uchwała Nr 262/XXX/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2014 rok. 

4. Uchwała Nr 263/XXX/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

5. Uchwała Nr 264/XXX/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028. 

6.  
7. Uchwała Nr 265/XXX/13 w sprawie zmiany statutów sołectw i statutu Osiedla. 
8. Uchwała Nr 266/XXX/13 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmiany 

granic gminy. 
9. Uchwała Nr 267/XXX/13 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. 
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                                            Protokół  Nr XXX/2013 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 21 listopada 2013 roku 
w godzinach od 900 – 1135. 

 

Radnych obecnych w/g listy obecności                14 
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Poczesna : 

      

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy. 

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

sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do 

sezonu zimowego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja 

szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach 

Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 

2014.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2014 rok. 

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

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw i statutu Osiedla. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic 

gminy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. 

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 XXX Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy,  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, 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 14 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie  ww. wnioski.  
 
                           „za”                                     12 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXX Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
905 – na obrady przybyła radna Elżbieta Rakowska 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokoły z XXVIII i XXIX Sesji były 
wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłane drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokoły z XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy zostały  jednogłośnie przez Radę 
przyjęte.  
  
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.  
 
Wójt gminy w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, że 
w  wykonaniu polecenia Sądu Rejonowego w Częstochowie Komornik Sądowy 
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Dariusz Olczyk dokonał uzupełniającego spisu wszystkich składników 
majątkowych pozostałych po zmarłym Wiesławie Słaboszu. Z uwagi na to, że nie 
wszystkie składniki majątkowe zostały ujęte, gmina Poczesna złożyła skargę na 
czynności Komornika. Sąd zażądał wyjaśnienia od Komornika w tej sprawie. 
Również gmina Poczesna złożyła dodatkowe pismo wyjaśniające stan faktyczny 
w tej sprawie. Przedmiotowa sprawa oczekuje na nowy termin i merytoryczne 
rozpatrzenie. 
Ustalone w ten sposób składniki majątkowe będą stanowiły podstawę do 
opracowania planu podziału pozostawionego majątku oraz dokonania 
faktycznego podziału wśród uprawnionych wierzycieli.  
 
W sprawie firmy FAJKIER Wójt powiedział, że w dalszym ciągu postępowania 
znajduje się sprawa z wniosku wierzycieli i firmy ZIB FAJKIER w trybie 
postępowania układowo – upadłościowego. Złożone żądania od 150 wierzycieli 
w stosunku do firmy FAJKIER w dalszym ciągu znajdują się w postępowaniu 
sądowym. W chwili obecnej Sąd powołał biegłego, który po zapoznaniu się  
z całokształtem materiału dowodowego wyda opinię prawną. Następnie sąd 
ustali aktualną listę wierzycieli oraz będzie prowadził dalsze postępowanie 
zmierzające do opracowania aktualnego planu w zakresie możliwości spłacenia 
wierzycieli przez dłużników. Firma Fajkier zaproponowała zawarcie  
z wierzycielami ugody, lecz dotychczas nie przedstawiła realnych możliwości 
ugodowego załatwienia sprawy. 
 
W trakcie wystąpienia Wójt odczytał pismo od Stowarzyszenia Ekorozwoju Ziemi 
Pocześniańskiej w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym studium 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Poczesna polegających na  
wyznaczeniu obszarów, na których rozmieszczone mogą być urządzenia 
wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 KW 
oraz poinformował o piśmie od Związku Komunalnego  Gmin ds. Wodociągów  
i Kanalizacji w sprawie przystąpienia gminy do spółki PWiK O.Cz. S.A.  
Poprosił o wnikliwe przeanalizowanie tematu i podjęcie decyzji w ww. sprawie. 
 
930 – na obrady przybył radny Marian Kołodziej. 
 
Głos zabierali: 
- Elżbieta Rakowska –zapytała, czy termin realizacji budowy ul. Sabinowskiej 
 i ul. Staszica zostanie utrzymany do końca roku, czy też przesunie się w czasie. 
 
- Wójt gminy  odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma sygnałów mówiących  
o tym, że termin realizacji budowy drogi się opóźni. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 6 
Informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 
Elżbieta Różycka. 
 



 6 

Głos zabierali: 
- Barbara Jabłońska  zapytała czym kieruje się Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej kontrolując wszystkich swoich podopiecznych bez dachu nad głową, 
kto z nimi przeprowadza wywiady. 
 
- Elżbieta Różycka,  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
odpowiedziała, że jeżeli dociera do Ośrodka informacja, że na terenie gminy 
znajduje się osoba bez dachu nad głową to pracownik socjalny przeprowadza  
z nią wywiad i sprawdza, czy ta osoba faktycznie jest osobą bezdomną i czy 
potrzebuje wsparcia. GOPS musi wiedzieć gdzie taka osoba się znajduje, żeby 
móc przeprowadzić z nią wywiad,  dlatego też poprosiła o informację w tym 
temacie. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Twoja szansa. 
Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna” w ramach Priorytetu VII, 
Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – Elżbieta Różycka. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  260/XXX/13. 
 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014 
przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego,  Agata Adamus. 
 
Podczas omawiania Kierownik poprosiła o wykreślenie z projektu uchwały 
błędnie wpisanej daty „24 października” i zamiany na zapis „21 listopada”. 
Kierownik powiedziała, że w przygotowanym projekcie uchwały proponuje się by 
stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok nie uległy zmianie i będą 
obowiązywały w takiej wysokości jak w 2013 roku. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
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                             „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  261/XXX/13. 
 
Ad. 9 
Projekt  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2014 rok przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – 
Podatkowego,  Agata Adamus. 
 
Podczas omawiania Kierownik powiedziała, że w przygotowanym projekcie 
uchwały proponuje się by stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok  
w stosunku do roku 2013 nie wzrosły w pozycjach: 1,2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9, 
natomiast w pozycjach 1a,3b,6b podwyższyć do stawek maksymalnych. 
Zwróciła się także  z prośbą o ustalenie dziennej stawki opłaty targowej. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok i ustaliła 
dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 30,00 zł. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Projekt uchwały z dzienną stawką opłaty targowej w wysokości 30,00 zł. 
odczytała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                         
                             „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  262/XXX/13. 
 
Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok omówiła 
Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna poinformowała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
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                             „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  263/XXX/13. 
 
Ad. 11 
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 odczytała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                         
                             „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  264/XXX/13. 
 
Ad. 12 
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw i statutu Osiedla przedstawił 
Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 
 
Wójt gminy wyjaśnił, że zmiana w przedstawionym projekcie uchwały  
w odniesieniu do uchwały nr 152/XVII/12 Rady Gminy Poczesna z dnia  
23 kwietnia 2012r. w sprawie konsultacji projektów zmiany statutów sołectw 
 i statutu Osiedla polega na: 
W statutach sołectw: 
 -  § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
,,8. Na sali do głosowania umieszcza się parawany zapewniające tajność 
głosowania. Karty do głosowania wrzucane są do odpowiednio zamkniętej                            
i opieczętowanej  urny wyborczej.” 
- § 23 otrzymuje brzmienie: 
„1. Na środki finansowe będące w dyspozycji Sołectwa składają się: 
     1) kwoty wyodrębnione w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego, 
     2) wpływy uzyskane z powierzonego mienia i innych przedsięwzięć 

organizowanych przez mieszkańców Sołectwa, 
    3) darowizny. 
2. W przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki, 
jego    przeznaczenie oraz tryb składania wniosków przez Sołectwo reguluje 
ustawa  z dnia 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim.  
3. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.” 
W statucie Osiedla: 
- § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie  
,,8. Na sali do głosowania umieszcza się parawany zapewniające tajność  
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 głosowania. Karty do głosowania wrzucane są do odpowiednio zamkniętej         
 i opieczętowanej urny wyborczej.” 
 
Wójt gminy poinformował, że Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska podczas 
posiedzenia w dniu 19 listopada wystąpiła z wnioskiem o zamianę istniejącego 
zapisu w statucie sołectw i statucie osiedla w § 6 ust. 4 na zapis „Uprawnieni do 
głosowania są stali mieszkańcy sołectwa, a więc zamieszkujący w sołectwie 
nawet jeśli nie są zameldowani na stałe”. 
Jest wiec propozycja skreślenia słów: „przebywający w sołectwie z zamiarem 
stałego pobytu”.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak poddała pod głosowanie 
wniosek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. 
głosowało 14 radnych:                      
                  
                             „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak odczytała projekt 
uchwały po zmianach. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                         
                             „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  265/XXX/13. 
 
1055 – obrady opuścił radny Marian Kołodziej na około 5 minut. 
 
Ad.13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic gminy 
przedstawił Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                      
 
                         
                             „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  266/XXX/13. 
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Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 przedstawił Wójt gminy – 
Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                         
                             „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  267/XXX/13. 
 
Ad.15 
W tym punkcie złożono następujące wnioski: 
 
Ewa Synoradzka 
1. Wyczyścić zapchany przepust na ul. Szczytowej przy P. Płaneta 
 i zabezpieczyć barierki. 
2. Jak przedstawia się sytuacja z kanalizacją na ul. Gminnej i końcówce 
Szczytowej. 

Iwona Choła 
1. Skontrolować przed zimą i naprawić ul. Złotą, Modrą, Kolorową i Zieloną.  
  
Adam Morzyk 
1. Wyciąć dwa jesiony znajdujące się w pasie drogowym na ul. Spacerowej ok. 
nr  20. 
2. Z pozostałości  po frezowaniu  ul. Spacerowej i ul. Równoległej wywieźć 
 ul. Przybrzeżną w części poszerzonej w wyniku wykupu nieruchomości. 
3. Na bieżąco naprawiać skrzyżowanie ul. Fabrycznej z ul. Ogrodową. 
 
Teresa Parkitna, Grzegorz Sikora 
1.Wyciąć zarośla przy ul. Gajowej w Nieradzie miedzy posesjami Nr 4 
 i 6 po obu stronach ulicy oraz założyć lampy na słupie Nr  6. 
2. Powiadomić Koło Łowieckie o wychodzących na ul. Gajową zwierzętach  
leśnych. 
3. Powiadomić Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA o konieczności 
zabezpieczenia rury gazowej przy ul. Targowej w Nieradzie  między posesjami 
nr 88 i 90. (Przy ściągnięciu skarpy przy ww. posesjach rura gazociągu przykryta 
jest tylko dziesięciocentymetrową warstwą ziemi. Przejeżdżające w tym miejscu 
samochody mogą ją uszkodzić, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa mieszkańców). 
4. Naprawić przepust przy ul. Górskiej,  poszerzyć tę ulicę przynajmniej 
2 metry dla umożliwienia  ruchu dwukierunkowego oraz wyrównać  ubytki  
w nawierzchni  tłuczniem drobniejszym, niż do tej pory (kamienie odbijające się 
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od kół pojazdów samochodowych stanowią zagrożenie  dla innych 
przejeżdżających samochodów oraz ludzi). 
5. Naprawić przepust na ul. Leszczynowej. 
6. Poprawić kostkę brukową przy kratkach ściekowych wzdłuż chodnika przy  
ul. Targowej w Nieradzie i uzupełnić ubytki w nawierzchni  tej drogi będące 
pozostałością po sprawdzaniu jakości nawierzchni. 
7. Uzupełnić pobocza przy DW 904 na skrzyżowaniu z drogą powiatową 
(schetynówka) i jej całej długości oraz przy przystanku autobusowym i pętli przy 
ul. Gajowej. 
8. Postawić wiatę przystankową przed sezonem zimowym przy drodze 
powiatowej w Nieradzie. 
9. Wyrównać ubytki w nawierzchni ul. Olchowej w Nieradzie drobniejszym 
tłuczniem (dotychczasowa nawierzchnia jest wykonana bardzo grubymi 
odpadami i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa,  ponieważ kamienie odbijają 
się od kół przejeżdżających tam samochodów). 
10. Udrożnić rów melioracyjny, za posesją Pana Tomasza Rogacz przy  
ul. Leszczynowej w kierunku Mazur. 
11.  Udrożnić  przepust na ul. Górskiej od strony południowej. 
 
Tadeusz Bajdor 
1. Naprawić drogę na przedłużeniu ul. Tkackiej. 
 
Marina Kołodziej 
1.Wykonać pobocza na ul. Polnej. 
 
Lidia Kaźmierczak 
1. Wyciąć drzewa „samosiejki” koło bloków w Nowej Wsi. 
2. Ogrodzić śmietnik, koło bloków w Nowej Wsi. 
3. Wyznaczyć miejsce parkingowe i garażowe przy blokach w Nowej Wsi. 
4. Posprzątać przejście do CH Auchan na przedłużeniu ul. Podgórnej. 
5.  Naprawić chodnik na łączniku DK-1 z ul. Częstochowską. 
6. Wymienić ławki przy blokach w Nowej Wsi. 
7. Wyposażyć plac zabaw w siłownię dla seniorów. 
 
Eulalia Błaszak 
1. Postawić wiatę przystankową  zabraną podczas budowy ronda  

w Zawodziu. 

 

Ad.16 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad.17 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
- Wójt gminy poinformował o pismach w sprawie oświadczeń majątkowych tj. od: 
1. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie z dnia 30 października 2013r.  
w sprawie oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Lecha. 
2. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 
29 października 2013r. w sprawie oświadczenia majątkowego Pani Renaty 
Smędzik. 
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3. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu z dnia 24 października 2013r.  
w sprawie oświadczenia majątkowego Pani Małgorzaty Kocielińskiej. 
4. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 
25 września 2013r. w sprawie oświadczeń majątkowych Pani Hanny Rybak, Pani 
Jolanty Szczepanik, Pani Nowak Małgorzaty, Pani Grażyny Rakowskiej, Pani 
Alicji Janowskiej, Pani Bożeny Turek, Pani Ewy Rakowskiej, Pani Agnieszki 
Błaszczyk – Mokrzewskiej, Pani Marioli Góreckiej. 
5. Wojewody Śląskiego  z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie oświadczenia 
majątkowego Wójta gminy, Krzysztofa Ujmy. 
 
Leon Kuta 
1. Wyczyścić rów przy ul. Kasztanowej. 
2. Dokończyć naprawę ul. Rolniczej. 
 
Jerzy Ślęzak 
1. Wezwać Pana Dylikowskiego do usunięcia barierki postawionej na drodze lub 
złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. 
 
Tadeusz Marcinkiewicz 
1.Na ul. Nowej przekopać rów i zakopać dwie rury przez tę drogę. (koło posesji 
P. Grzyb) 
2. Przy jednej posesji na ul. Nowej jest zasypany rów. Proszę o interwencję. 
 
Zofia Mrożek 
1.Wyczyścic rów przy skrzyżowaniu ul. Jałowcowej z ul. Górniczą. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do  biura 
Rady Gminy min. od: 
 
1. Iwony Kołodziejczyk w sprawie otwarcia niepublicznego przedszkola na 
terenie gminy Poczesna ( 2 pisma). 
Pisma przekazano do Wójta gminy zgodnie z kompetencją. 
 
2. Federacji Zielonych  „GAJA” w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy 
środków finansowych na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych 
 i opracowanie gminnego programu usuwania azbestu. 
Pismo przekazano do Wójta gminy zgodnie z kompetencją. 
 
3. Od Wójta gminy Poczesna w sprawie pisma Związku Komunalnego Gmin ds. 
Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie dotyczącego przystąpienia gmin do 
spółki PWiK  O. Cz. S.A. 
Pismo przekazano do komisji stałych Rady Gminy Poczesna. 

 

4. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 

7 października 2013r.  oraz 30 października 2013r. w sprawie oświadczeń 
majątkowych Pana Edwarda Krzyczmonika i Grzegorza Sikory. 
 
5. Starosty Częstochowskiego w sprawie uruchomienia procedury przyjmowania 
wniosków do Statuetek Starosty Częstochowskiego. 
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6. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach  w sprawie 
prawomocnego orzeczenia i zwrotu akt ze skargi Zdzisława Sławka.  
 
7. Od Wójta gminy Poczesna w sprawie  pisma Starosty Powiatu 
Częstochowskiego  dotyczącego wprowadzenia jednomandatowych  okręgów 
wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych. 
Pismo przekazano do komisji stałych Rady Gminy Poczesna. 

 
Ad. 18 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła,  że XXX Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

 

 

 

                                                            Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 


