
                 RADA  GMINY  P O C Z E S N A

                           

P r o t o k ó ł   Nr XXXI/2013

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

w dniu  30 grudnia 2013 roku.



Poczesna, dnia  2013-12-30

P r o t o k ó ł  Nr  XXXI/2013

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

w dniu    30 grudnia 2013 roku  .

Podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr 268/XXXI/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2. Uchwała Nr 269/XXXI/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028.
3. Uchwała Nr 270/XXXI/13 w sprawie budżetu gminy na rok 2014.
4. Uchwała Nr 271/XXXI/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Poczesna na lata 2014 – 2029.
5. Uchwała Nr 272/XXXI/13 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 

2014 rok.
6. Uchwała Nr 273/XXXI/13 w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy na 2014 rok.
7. Uchwała Nr 274/XXXI/13 w sprawie: planów  pracy komisji stałych Rady Gmi-

ny na 2014 rok.
8. Uchwała Nr 275/XXXI/13 w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
9. Uchwała Nr 276/XXXI/13 zmieniająca uchwałę nr 182/XX/12 w sprawie po-

działu Gminy Poczesna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, nume-
rów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

10.Uchwała Nr 277/XXXI/13 w sprawie: skargi Pani Justyny Dróżdż na Wójta 
Gminy Poczesna. 
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                                            Protokół  Nr XXXI/2013
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 30 grudnia 2013 roku

w godzinach od 900 – 1210.

Radnych obecnych w/g listy obecności                15
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych 0
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0 

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Poczesna :
     
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między 

sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2013-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: budżetu gminy na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Poczesna na lata 2014 – 2029.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 

2014 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

na 
2014 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: planów  pracy komisji stałych Rady Gminy 
na 2014 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 182/XX/12 w sprawie podziału 
Gminy Poczesna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Justyny Dróżdż na Wójta Gminy 
Poczesna. 

16.Wnioski i zapytania radnych.
17.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
18.Wolne wnioski i informacje.
19.Zakończenie obrad.
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Ad.1
Otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak.
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarza 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. 

Głosu nikt nie zabrał.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie  porządek sesji. 

                           „za”                                     15 radnych,
                           „ przeciw”                              0 radnych,
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych.

Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy.

Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXX Sesji był wyłożony
do  wglądu  w  biurze  Rady  Gminy  oraz  przesłany  drogą  elektroniczną
zainteresowanym radnym. 
Radni nie zgłosili uwag.
Protokół z XXX 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
Przed  złożeniem informacji przez Wójta gminy o działaniu w okresie między 
sesjami Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. Grzegorz Kurek 
poinformował, że został zakupiony, na potrzeby tut. komisariatu, nowy 
samochód.
Podziękował Radzie i Wójtowi gminy za pozytywną odpowiedź na apel, 
zrozumienie potrzeby działania i włożenie w ten zakup największego wkładu, 
wśród trzech gmin, w wysokości 15 000,00 zł. Komendant podkreślił, że jest to 
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samochód nowy, dobrze wyposażony i przypisany tylko do tego Komisariatu.
 W związku z czym  będzie obsługiwał trzy gminy tj. Poczesna, Starcza
 i Kamienica Polska.
Na zakończenie Komendant życzył obecnym wszystkiego najlepszego w Nowym
Roku, żeby nadchodzący 2014 rok był  tak owocny jak ten, który się kończy, 
żebyśmy czuli się bezpieczniej i by przyniósł wiele dobrego.

Radni obejrzeli nowy pojazd zakupiony na potrzeby Komisariatu Policji 
w Poczesnej.

Wójt gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami. 

Wójt gminy w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, że
zgodnie z wytycznymi Sądu Rejonowego w Częstochowie Komornik przy Sądzie
Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk zwrócił się do gminy o nadesłanie
wszystkich  niezbędnych  dowodów  dotyczących  pozostałych  składników
majątkowych po Wiesławie Słaboszu. Przedmiotowe dane stanowią podstawę
do ostatecznego rozliczenia składników majątkowych z uwzględnieniem żądań
wierzycieli. Po dokonaniu tych czynności Komornik podejmie decyzję odnośnie
kwoty 785 988 93 zł,  która została umieszczona w depozycie sądowym przy
Rejonowym  Sądzie  w  Częstochowie.  W  tym  stanie  faktycznym  i  przyjętym,
przedmiotem kwoty znajdującym się w depozycie powinna być przekazana na
konto gminy Poczesna.
Komornik  Olczyk  winien  także  wypowiedzieć  się  na  temat  prawomocności
inwentarza spadku po Wiesławie Słaboszu.
W  sprawie  firmy  FAJKIER  Wójt  powiedział,  że  sprawa  znajduje  się  
w postępowaniu układowym z propozycją zawarcia ugody w Sądzie Rejonowym
w Częstochowie, Wydział Gospodarczy.
Nadzorca  Sądowy  w  czasie  pobytu  naszych  przedstawicieli  w  Kancelarii
oświadczyła  nam,  iż  w  najbliższym  czasie  Firma  Fajkier  wystosuje  pismo,
którego  odpis  otrzymamy.  Przedmiotowe  pismo  będzie  dotyczyło  stanu
aktualnego  i  procesowego.  Po  uzyskaniu  przedmiotowego  pisma  gmina
Poczesna zajmie w tej sprawie stanowisko.
W  najbliższym  czasie  Sąd  powoła  biegłego,  który  oceni  dowody  wszystkich
wierzycieli.  Wspomniana  ocena  będzie  stanowiła  podstawę  do  umieszczenia
należności wszystkich wierzycieli na liście wierzytelności.

Głos zabierali:
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę na fakt, iż mieszkańcy mylnie zakładają, że 
jak będą mieć książeczki do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
to będą mogli dokonywać wpłat u kierowcy. Poprosiła o poinformowanie 
mieszkańców, że miejsce dokonywania opłat nie uległo zmianie.

- Wójt gminy  odpowiedział, że zostanie wystosowane odpowiednie pismo do 
firmy, która zbiera odpady, z informacją, że kierowcy nie są upoważnienie do 
pobierania opłat za wywóz śmieci.  Dodatkowo mieszkańcy zostaną  
poinformowani, o miejscach dokonywania wpłat, przy odbiorze książeczek.

-Teresa Parkitna odniosła się do spotkania w Urzędzie Marszałkowskim 
w sprawie inwestycji, zapytała kiedy będzie podjęta kontynuacja budowy 
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chodnika przy DW 904 i czy Urząd Marszałkowski dalej będzie dofinansowywał 
to zadanie.

- Wójt gminy odpowiedział, że budowa chodnika przy DW 904 jest potrzebna, 
jednak zasadnym jest rozpoczęcie jego budowy po wykonaniu kanalizacji.  
W chwili obecnej zaawansowane są prace związane z budową kanalizacji. 
Wszystkie tego typu inwestycje wykonujemy we współfinansowaniu z Urzędem 
Wojewódzkim czy Starostwem powiatowym. Będziemy także przygotowywać 
dokumenty do programu  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, by pozyskać 
dodatkowe środki na budowę chodnika i kanalizacji przy DW 904.

- Stanisław Minkina - budowa chodnika przy DW 904 jest konieczna, jest też 
zasadność po budowie kanalizacji. Jednak  od strony DK-1 jest odcinek, około 
700 metrów, na którym kanalizacja została wybudowana  w 2006 roku i mam 
nadzieję, że w 2014 roku znajdą się w budżecie gminy środki, by na tym odcinku
chodnik wybudować.

- Grzegorz Sikora zwrócił uwagę na fakt, że wzdłuż DW 904 brak jest poboczy 
i wykopane są głębokie rowy co utrudnia mieszkańcom poruszanie się tą drogą.

- Marian Kołodziej poinformował, że podobna sytuacja jest we Wrzosowej na 
ul. Długiej,  tam też dzieci chodzą do szkoły i nie ma poboczy.

- Tadeusz Bajdor powiedział, że w Hucie Starej także jest duży ruch w kierunku 
składowiska, a gdy są objazdy na trasie to samochody jeżdżą również przez 
Wrzosowę i Hutę Starą.

- Adam Morzyk zapytał kiedy są planowane posiedzenia komisji w sprawie 
odbiorów inwestycji i wyraził chęć uczestnictwa, wraz z radną Iwoną Choła, 
w jej posiedzeniach dotyczących odbiorów inwestycji na terenie sołectw Słowik 
i Korwinów.

- Wójt gminy odpowiedział, że wszystkie wymienione chodniki są potrzebne 
i trzeba je sukcesywnie budować.  Jeśli chodzi o terminy odbiorów robót, to 
poinformuję o nich zainteresowanych. 
w terminie późniejszym.

Na tym dyskusje zakończono.
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta.

Ad. 6
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
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                            „wstrzymało się”                                   0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  268/XXXI/13.

Ad. 7
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  269/XXXI/13.

Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014 omówiła Skarbnik Gminy 
- Dorota Kołodziejczyk. 

W trakcie omawiania Skarbnik Gminy  poinformowała, że ustala się dochody  na 
2014 rok w wysokości  42.675.051 zł, przychody w wysokości 10.510.527 zł. 
wydatki natomiast w wysokości 51.222.578 zł, rozchody w wysokości 
1.965.00 zł. W stosunku do przedłożonego projektu zmienił się załącznik nr 2 
w dziale 801 pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i rodzajami wydatków oraz 
załącznik nr 9, który zwiększył się o 26 000,00 zł. W związku z tym zmianie uległ 
§ 2 uchwały budżetowej.
Skarbnik Gminy odczytała również uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach mówiące o wydaniu pozytywnej opinii na temat przedstawionego 
projektu budżetu.

Głos zabierali:
- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego powiedziała, że na
dzisiejszym posiedzeniu Przewodniczący poszczególnych komisji poinformowali,
że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu gminy na 2014 rok. 
Również Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu na 2014 rok.

- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Iwona Choła 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
przydzielonego na rok 2014 placówkom podległym Komisji.

- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, Tadeusz Bajdor 
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu 
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gminy na 2014 rok.

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja pozytywnie 
zaopiniował projekt budżetu gminy na 2014 rok.

Na tym dyskusję zakończono.

1025  - obrady opuściła radna Elżbieta Rakowska na około 5 minut.

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.

Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:                     

                        
                             „za”                           głosowało         13 radnych
                            „przeciw”                                              0 radnych
                            „wstrzymało się”                                   1 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  270/XXXI/13.

- Wójt gminy podziękował za uchwalenie budżetu na rok 2014. Podkreślił, że jest
to budżet kontynuacji dużych inwestycji, również  taki, w którym przede 
wszystkim zwracana będzie uwaga na „rzeczy małe”. 

Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poczesna na lata 2014 – 2029 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  271/XXXI/13.

Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok 
omówił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina

Głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.

Przystąpiono do głosowania.
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głosowało 15 radnych:                     

                        
                             „za”                           głosowało         15 radnych
                            „przeciw”                                              0 radnych
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  272/XXXI/13.

Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2014 
rok omówił Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk.

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  273/XXXI/13.

Ad. 12
Załączniki  do projektu uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy na 2014 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji.

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  274/XXXI/13.

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok omówiła Sekretarz 
gminy, Renata Smędzik.

Głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
Przystąpiono do głosowania.

głosowało 15 radnych:                     
                            „za”                           głosowało         15 radnych
                            „przeciw”                                              0 radnych
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                            „wstrzymało się”                                   0 radnych
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  275/XXXI/13.

Ad.14
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 182/XX/12 w sprawie podziału Gminy 
Poczesna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu omówiła Sekretarz gminy, Renata 
Smędzik.

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  276/XXXI/13.

Ad.15   
Projekt uchwały w sprawie skargi Pani Justyny Dróżdż na Wójta Gminy 
Poczesna omówił Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk.

Przewodniczący Komisji podkreślił, że rozpatrując skargę Komisja brała pod 
uwagę zarówno interes właściciela nieruchomości,  jak i  dobro ogółu 
społeczeństwa, a następnie  odczytał stanowisko wypracowane przez Komisję 
Rewizyjną.

Głos zabierali:
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że skarżąca została zaproszona 
na obrady XXXI  Sesji Rady Gminy, jednak jest nieobecna. 

- Marian Kołodziej poinformował, że brał  udział w akcji podczas powodzi w 2013
roku i bulwersuje go ta sytuacja. Działka, o której mowa jest niezamieszkała, nie 
było na niej żadnych drzew, a jedynie krzaki, które zostały wycięte by polepszyć 
przepływ wody, która stale się podnosiła.  Gdyby rów nie został udrożniony to 
woda podniosłaby się na wysokość co najmniej 40 cm, co zagrażałoby zalaniem 
kolejnych budynków.  Działania w 2013 roku były słuszne i podjęte dla dobra 
ogółu mieszkańców.

- Eulalia Błaszak poinformowała, że w 2012 roku gdy były czyszczone rowy 
w Kolonii Borek wszyscy sąsiedzi przedmiotowej nieruchomości zgodzili się na 
wjazd na ich posesję w celu wyczyszczenia rowu. Tylko właścicielka tej posesji 
nie wyraziła zgody na wjazd i stąd wziął sie „problem”.

- Mirosława Sławińska, sołtys miejscowości Bargły, która pochodzi z tego 
miejsca i tam mieszka jej siostra, w swoim wystąpieniu opisała problem 
podtapiania mieszkańców na tym terenie. 
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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  277/XXXI/13.

Ad.16
W tym punkcie głos zabierali i złożyli  następujące wnioski:

Jolanta Knysak podziękowała Radzie Gminy za uchwalenie, a Wójtowi gminy za 
wykonanie inwestycji na terenie Osiedla w Hucie Starej B.

Iwona Choła
1. Utwardzić końcówkę (odnogę) ul. Zielonej.
2. Zamontować oświetlenie na ul. Zielonej (koło P. Pyrzyńskich) i jedną lampę 
w lasku przy ścieżce pieszo – rowerowej Wrzosowa – Słowik.

Teresa Parkitna
1. Wyrównać pobocza na skrzyżowaniu  DW 904 z drogą powiatową i przy 
banku w Nieradzie.
2. Naprawić przepust na ul. Górskiej i zamontować na tej ulicy lampę.
3. Zamontować wiatę przystankową przy drodze powiatowej w Nieradzie.

Adam Morzyk
1. Sprawdzić stan nawierzchni ul. Równoległej – są zastrzeżenia do jakości 
wykonania.
2. Czy będą kontynuowane prace przy rowach na ul. Spacerowej i czy będą 
zlikwidowane długie zadrenowania wzdłuż ciągów melioracyjnych przy 
ul. Spacerowej.
4. Zlikwidować dziury na poboczu wzdłuż ul. Fabrycznej, na odcinku od składu 
węgla do trasy DK-1.
5. Wyciąć dwa jesiony znajdujące się w pasie drogowym na ul. Spacerowej    ok.
nr 20.
6. Naprawić nawierzchnię drogi miedzy torami, a drogą powiatową 
w Korwinowie.

Krystyna Wichniarek
Podziękował za chodnik na ul. Katowickiej, zwróciła się z wnioskiem o podanie 
bliższe informacje na temat prywatnego przewoźnika na terenie gminy. 

Stanisław Minkina
1. Dokonać analizy rozkładu jazdy linii autobusu nr 68 i dostosować rozkład 
jazdy w niedzielę do Mszy św. w Poczesnej.
2. Jakie są szanse na rozpoczęcie budowy kanalizacji w I półroczu 2014 roku.
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Lidia Kaźmierczak
Podziękowała Wójtowi za naprawę chodnika w Nowej Wsi.
1. Czy jest możliwość zakupu biletu miesięcznego MPK miedzy miejscowościami
na terenie gminy np. na dwa przystanki.

Marina Kołodziej
1. Czy jest ukończony projekt przebudowy kanalizacji przy ul. Długiej 
we Wrzosowej.

Ad.17
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie.

Ad. 18
W tym punkcie głos zabierali:

Mirosława Sławińska
Poinformowała, że za otrzymaną nagrodę pieniężną, za wyróżnienie w konkursie
organizowanym przez Urząd Marszałkowski „Piękna Wieś Województwa 
Śląskiego”, zostały zakupione meble do pracowni plastycznej.

Alfred Kołodziej
1. Czy jest możliwość kursowania autobusu Auchan przez Hutę Starą
 i Wrzosowę.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do  biura
Rady Gminy m.in. od:
- Rady Miasta w Mysłowicach dotyczące  poparcia dla działań Pana Dietera 
Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic, propagującego  utworzenie  „autonomii 
gospodarczej  Śląska”.
Pismo zostało przekazane do komisji stałych.
2. Od Wójta gminy Poczesna w sprawie dotacji dla niepublicznego przedszkola 
na terenie gminy.

Na zakończenie Wójt Gminy podziękował za dobry dla samorządu 2013 rok. 
Życzył by 2014 rok był tak samo udany, by cele zostały zrealizowane i gmina 
Poczesna się rozwijała.
- Przewodnicząca Rady Gminy dołączyła się do życzeń  oraz życzyła by rok 
2014 był lepszy, by wszystkie plany się zrealizowały.

Ad. 19
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu 
i ogłosiła,  że XXXI Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą.

                                                            Przewodnicząca Rady
                                                               

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Protokół sporządziła:
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Magdalena Caban
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