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P r o t o k ó ł  Nr  XXXII/2014 

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

w dniu  27 lutego 2014 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 278/XXXII/14 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu 

Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

2. Uchwała Nr 279/XXXII/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

świadczenia dodatkowe w przedszkolach publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Poczesna. 

3. Uchwała Nr 280/XXXII/14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 

2014 rok. 

4. Uchwała Nr 281/XXXII/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. 

5. Uchwała Nr 282/XXXII/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Poczesna oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

6. Uchwała Nr 283/XXXII/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 

za 2013 r. 

7. Uchwała Nr 284/XXXII/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania  

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  

2014-2020. 

8. Uchwała Nr 285/XXXII/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 

na lata 2014 – 2020. 

9. Uchwała Nr 286/XXXII/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

 w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 

 w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

10. Uchwała Nr 287/XXXII/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

11. Uchwała Nr 288/XXXII/14 zmieniająca uchwałę nr 195/XXII/12 w sprawie 

utworzenia obwodów głosowania. 
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                                            Protokół  Nr XXXII/2014 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 27 lutego 2014 roku 

w godzinach od 1100 – 1505. 
 

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

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Poczesna : 

      

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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: zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 

Zdrowia w Poczesnej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 

dodatkowe w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Poczesna. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na  
2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
 z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na 
terenie Gminy Poczesna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 

11. Informacja o działalności Rady Gminy za 2013 rok. 
12. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2013 rok. 
13. Sprawozdanie z pracy Urzędu Gminy za 2013 rok. 
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji  

i Rekreacji za 2013 r. oraz informacja o programie działania na 2014 r. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 
za 2013 r. 

16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
2013 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania  
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  
2014-2020. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na 
lata 2014 – 2020. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

20. Informacja o realizacji  na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości 
 i porządku. 

21. Informacja o stanie przygotowania do wykonania inwestycji zaplanowanych 
na 2014 r. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.  
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 195/XXII/12 w sprawie utworzenia 

obwodów głosowania. 
24. Wnioski i zapytania radnych. 
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
26. Wolne wnioski i informacje. 
27. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy,  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Sekretarza 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”                                     13 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXI Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy został  jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
 
1110  - na obrady przybył Radny Grzegorz Sikora. 
 

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. 
 
1115  - na obrady przybył Radny Adam Morzyk. 
 

Ad. 5 
 
Wójt gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  
 
Wójt gminy w sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu powiedział, że 
w chwili obecnej tylko jeden Komornik Sądu Rejonowego w Częstochowie 
Dariusz Olczyk prowadzi postępowanie egzekucyjne w sprawie spadkowej po 
zmarłym mieszkańcu gminy. Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał 
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postanowienie na mocy, którego Komornik Dariusz Olczyk dokonał spisu 
składników majątkowych pozostałych po Wiesławie Słaboszu. 
Następnie Sąd zatwierdził Postanowieniem, w tym przedmiocie i na skutek tego, 
wszystkie składniki majątkowe po Wiesławie Słaboszu stały się prawomocne. 
Oznacza to, że Komornik na podstawie powyższego prawomocnego 
postępowania, może przystąpić do projektu planu podziału składników 
majątkowych, do których wnoszą pretensje uprawnieni wierzyciele.  
Także plan podziału musi uwzględniać składniki majątkowe, które istniały  
w chwili śmierci spadkodawcy, a także musi uwzględniać podział tych 
składników majątkowych wśród aktualnych wierzycieli. 
W przypadku gdy podział masy spadkowej stanie się prawomocny, to będzie on 
podstawą rozliczenia i rozdysponowania przez Komornika wśród obecnych, 
aktualnych wierzycieli. 
Natomiast niektóre składniki majątkowe, jak ½ budynku mieszkalnego 
położonego w Kolonii Poczesna wraz z placem oraz kopalnia piasku Cichmiana 
położona w gminie Dąbie, powiat kolski,  dotychczas nie zostały zbyte w trybie 
licytacji.   
 
W sprawie firmy FAJKIER Wójt powiedział, że przedmiotowa sprawa 
prowadzona przez Sąd Gospodarczy w Częstochowie w trybie postępowania 
układowego z możliwością zawarcia ugody, w dalszym ciągu toczy się w sposób 
prawidłowy. Sąd Gospodarczy stanął na stanowisku, iż firma Fajkier posiada 
kondycję finansową, a także posiada niezbędny sprzęt techniczny i odpowiednią 
kadrę pracowniczą.  
Sąd w dalszym ciągu stwierdził, iż firma Fajkier posiada zlecenia i posiada 
realną możliwość ekonomiczną w spłacaniu wierzycieli. Obecnie trwają badania 
składanych wierzytelności, które po zaopiniowaniu przez biegłych zostaną 
wciągnięte na listę wierzytelności.  
Gmina przesłała Sądowi oraz firmie Fajkier ostatnią notę obciążającą firmę 
Fajkier. Firma Fajkier w terminie 14 dni ma obowiązek złożyć do gminy stosowne 
wyjaśnienia, po czym gmina podejmie merytoryczną decyzję.   
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
 

Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Poczesnej omówiła główna księgowa Hanna Muchla. 
 
Podczas omawiania poinformowała, że określenie „przedsiębiorstwo” należy 
wprowadzić zgodnie z wymogami określonymi w ustawie leczniczej. Podkreśliła, 
że Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej  nadal będzie podmiotem 
leczniczym i wprowadzenie zapisu „przedsiębiorstwo” nie powoduje zmian  
w adresie, pieczątkach czy zasadach funkcjonowania.   
 
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  278/XXXII/13. 
 
 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe 
w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Poczesna omówiła Kierownik SAPO -  Grażyna Rakowska. 
 
Kierownik poinformowała, że przedłożony projekt zakłada, że za godzinę 
zegarową zajęć poza czasem przeznaczonym  na bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę będzie wynosiła 1 zł. W przypadku korzystania  
z przedszkola więcej niż jednego dziecka z danej rodziny z inicjatywy samorządu 
została zaproponowana zniżka w wysokości 50% ww. opłaty. 
Kierownik podkreśliła, że roczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu, 
ponoszony z budżetu gminy, to ponad  6 000,00 zł. 
 
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  279/XXXII/13. 
 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok omówiła 
Kierownik Referatu Finansowo- Podatkowego – Agata Adamus. 
 
Kierownik poinformowała, że zmiana  przedstawiona w projekcie uchwały 
dotyczy kwoty deficytu budżetowego z 10.510.527 zł na  kwotę 8.545.527 zł. 
 
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  280/XXXII/13. 
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Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach omówiła Kierownik 
Referatu Finansowo- Podatkowego – Agata Adamus. 
 
Kierownik wyjaśniła, że w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bargły, Michałów wzdłuż drogi 
wojewódzkiej D 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1  
 w gminie Poczesna” ulegają zmianie terminy transz pożyczki oraz termin spłaty 
pożyczki. 
 
 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  281/XXXII/13. 
 
                  
Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
 z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie 
Gminy Poczesna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
omówiła Kierownik Referatu Finansowo- Podatkowego – Agata Adamus. 
 
Kierownik poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w § 2 i §4 polegającej na: 

Było w § 2. 

[…] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach  
o których mowa w § 1 pkt 1; 
W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 

Jest § 2. 

[…] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone  
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, 
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W – opłaty za wyżywienie uczniów, stanowiące dochody budżetu Gminy 
Lu- liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
 
Było w § 4. 

[…] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach  
o których mowa w § 1 pkt 1; 
W – opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 
Lu- liczba uczniów w placówkach o których mowa w § 1 pkt 1; 

Jest § 4. 

[…] 

Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w 
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, 
W – opłaty za wyżywienie uczniów, stanowiące dochody budżetu Gminy 
Lu- liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 

 Głosu nikt nie zabrał.  

Projekt uchwały po zmianach odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Minkina. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                         
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  282/XXXII/13. 
 
Ad. 11 
Informację o działalności Rady Gminy za 2013 rok przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Minkina.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 12 
Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2013 rok 
przedstawili Przewodniczący poszczególnych komisji tj. 
 
Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Adam Morzyk, 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Przewodnicząca Teresa Parkitna, 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – Przewodnicząca Iwona Choła, 
Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Tadeusz Bajdor. 
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Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdania zostały przez radnych przyjęte. 
 
Ad.13 
Sprawozdanie z pracy urzędu gminy za 2013 rok przedstawiła Sekretarz gminy, 
Renata Smędzik. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad.14 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji 
za 2013 r. oraz informację o programie działania na 2014 rok przedstawiła 
Dyrektor, Anita Imiołek. 
 
Podczas omawiania Dyrektor  poinformowała o nadaniu Gminnemu Centrum 
Kultury  tytułu: „Miejsce Odkrywania Talentów” przez  Stowarzyszenie Pracy 
Socjalnej Auxilio Venire i rzecznika praw osób starszych w Częstochowie, 
w ramach projektu „Jurajscy seniorzy w Działaniu”.   
Na zakończenie podziękowała Wójtowi gminy, Radzie oraz wszystkim, którzy 
wspierali działania GCKIiR w minionym roku. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie  zostało przez radnych przyjęte. 
 
1240 –  obrady opuścił Radny Waldemar Kucia. 
(Przerwa) 
 
Ad.15  
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2013 roku 
omówił Główny księgowy, Marcin Huras. 
 
1315 –  obrady opuściła  Radna Elżbieta Rakowska na około 5 minut. 
 

Głosu nikt nie zabrał.  

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  283/XXXII/13. 
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Ad.16  
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za  
2013 rok przedstawiła Kierownik – Elżbieta Różycka. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdania zostały przez radnych przyjęte. 
 
Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania  
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  
2014-2020 omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 
Elżbieta Różycka. 
 

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  284/XXXII/13. 
 
Ad. 18 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 
omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Różycka. 

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  285/XXXII/13. 
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Ad. 19 
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych programem „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  omówiła Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Różycka. 

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  286/XXXII/13. 
 
Ad. 20 
Informację o realizacji  na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości 
 i porządku przedstawiła Sekretarz gminy - Renata Smędzik. 
 
Głos zabierali: 
- Marek Morzyk zaproponował, w związku z dewastacją miejsc publicznych, 
opracowanie metody monitoringu tych miejsc. 
 
- Wójt gminy  odpowiedział, że jesteśmy na etapie wprowadzania systemu 
monitoringu w Hucie Starej  B - Osiedle, a z czasem będzie on również w innych 
miejscach na terenie gminy.   
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Informacja  została przez radnych przyjęta. 

 
Ad. 21 
Informację o stanie przygotowania do wykonania inwestycji zaplanowanych na 
2014 rok przedstawił Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 
Podczas omawiania Wójt poinformował o otrzymanej promesie dla gminy 
Poczesna  na remont drogi gminnej nr 32  ul Tkacka i ul. Konwaliowa w 
wysokości 900 tysięcy zł, która uzależniona jest od wkładu własnego tj. 20% 
oraz o podpisaniu umowy 
 z wykonawcą zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Bargły, Michałów wzdłuż drogi wojewódzkiej D 904 będącej drogą dojazdową do 
budowanej autostrady A1  w gminie Poczesna” i przekazaniu w dniu 24 lutego 
2014 roku placu budowy. 
Wójt poinformował także, że w trakcie przygotowania jest dokumentacja  
przetargowa na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości 
Słowik w gminie Poczesna” oraz, że złożono wnioski do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  min. na zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni”, 
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„Remont parkingów i chodników w centrum Wrzosowej”, „Remont parkingu 
 i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy Poczesna”. 
 

W trakcie wystąpienia Wójt poinformował, że na stronach internetowych  
Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zostały opublikowane 
mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Podkreślił, 
że są zmiany dotyczące naszego terenu i poprosił  o zainteresowanie się 
i pochylenie nad tym tematem.  
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Informacja  została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 22 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przedstawił Wójt gminy 
- Krzysztof Ujma. 
 
Wójt gminy podkreślił, że działka 133/23 km.2 obręb Kolonia Poczesna stanowi 
własność gminy, a obecnie znajduje się w bezumownym użytkowaniu 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nakłady znajdujące się na tej 
działce stanowią własność GDDKiA.  Za tą działką w kierunku południowym jest 
działka własności skarbu państwa, użytkowana przez Agencję Rezerw 
Materiałowych i właśnie przez  przedmiotową działkę jest do niej dojazd. 
 
Głos zabierali: 
- Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak  poinformowała, że na 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytane były pozytywne opinie 
Rady Sołeckiej w temacie sprzedaży, a obecny na Komisji Naczelnik Wydziału 
Nieruchomości GDDKiA zapewnił, że nie będą prowadzone na tej działce żadne 
groźne inwestycje, jedynie działania statutowe. 
 
- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego –Teresa Parkitna 
poinformowała, że Komisja, z jednym głosem wstrzymującym,  pozytywnie 
zaopiniowała sprzedaż  przedmiotowej działki.  
  
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                         
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  287/XXXII/13. 
 
- Krystyna Wichniarek  poinformowała, że  Rada Sołecka pozytywnie 
zaopiniowała sprzedaż działki. Złożyła wniosek  i poprosiła o jego  



 14 

 
przegłosowanie, aby przy każdej sprzedaży działek odbyło się wyjście w teren 
Komisji w celu  zobaczenia tej działki  wraz z zainteresowaną Radą Sołecką, 
geodetą i przedstawicielami gminy. 
 
- Radca Prawny – Wiesława Rodak wyjaśniła, że gdy będzie podejmowana 
kolejna uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości to wtedy można zgłosić 
wniosek o wizję czy o dokładniejsze mapy. W tym przypadku procedura 
sprzedaży działki się już zakończyła i nie ma potrzeby przegłosowania wniosku. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił, że przez ostatnie lata nie została sprzedana żadna 
działka, a w tym przypadku w terenie odbyło się kilka spotkań.  Zapewnił , że  
w przypadku kolejnych sprzedaży, jeżeli takie będą,  dochowa staranności, aby 
wszyscy wraz z samorządem lokalnym dokładnie wiedzieli o jaki teren chodzi. 
Podkreślił, że tak było robione do tej pory i tak będzie praktykowane, gdy taka 
sytuacja będzie miała miejsce. 
 
1430 –  obrady opuściła Radna Eulalia Błaszak. 
 
Ad. 23 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 195/XXII/12 w sprawie utworzenia 
obwodów głosowania przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 

 
Sekretarz gminy wyjaśniła, że zmiana podyktowana jest zmianą adresu obwodu 
głosowania nr 9 – Zawodzie. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
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  288/XXXII/13. 

 
Ad. 24 
W tym punkcie głos zabierali i złożyli  następujące wnioski: 
 
Jolanta Knysak  
1. Uzupełnić oświetlenie na terenie Osiedla, głównie przy parkingu na  
ul. Mickiewicza. 
 
Krystyna Wichniarek 
1.  Zainterweniować w sprawie zdewastowanych przystanków na ul. Szkolnej 
przy szkole. 
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Teresa Parkitna 
1. Wyremontować  część drogi w Mazurach. 
2. Zamontować lampę na ul. Górskiej. 
 
Elżbieta Rakowska 
1. Przywrócić tablicę ogłoszeniową oraz znak z nazwami ulic na końcu 
 ul. Górnej.  
2. Z większą starannością  nadzorować wykonawców kanalizacji na  
ul. Ogrodowej, ponieważ jest bardzo wolne tempo wykonywania prac. 
 
Tadeusz Bajdor 
1. Zamontować wiatę przystankową na ul. Głównej. 
2. Wyczyścić z piachu studzienki na ul. Głównej. 
 
Adam Morzyk 
1. Przyspieszyć wyłonienie wykonawcy odnośnie zakupu kruszywa i naprawić 
nawierzchnię ul.  Przybrzeżnej, Jaworowej, Zaniwie, Złotej,  Kolorowej, Modrej.  
 
Ewa Synoradzka 
1. Zamontować barierki przy przepustach na ul. Szczytowej w Brzezinach Kolonii 
i na ul. Konwaliowej w Sobuczynie. 
2. Wyczyścić z piachu przepust pod jezdnią ul. Szczytowej. 
 
Lidia Kaźmierczak i  Danuta Markowska 
1. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma już sprecyzowane 
plany odnośnie drogi wiodącej do szkoły we Wrzosowej oraz z wjazdem 
 i wyjazdem na ul. Kopalnianą i z skomunikowaniem tego osiedla. 
3. Wybudować wysepki  na przystankach  MPK przy ul. Częstochowskiej na 
odcinku od trasy DK-1 do Poczesnej. 
4. Pozbierać śmieci z pobocza DK-1 od „Auchan” do ul. Częstochowskiej do 
posesji nr 77. 
5. Udrożnić rów biegnący od Huty Starej B,  na odcinku od DK-1 do 
 ul. Podgórnej i dalej w kierunku  rzeki Warty.  
6. Zorganizować spotkanie z mieszkańcami ul. Kopalnianej na terenie przy 
blokach m. in.  w sprawie wycinki drzew i krzaków, parkingu, garaży  
i kradzieży prądu. 
7.  Naprawić  nieświecące  światło przy przejściu dla pieszych na 
ul. Kopalnianą. 
 
Ad. 25 
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
 
Ad. 26 
 
W tym punkcie głos zabierali: 
 
Leon Kuta  
1. Naprawić nieświecącą lampę na ul. Głównej ok. nr 30 naprzeciwko P. Wnuk. 
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2. Naprawić nawierzchnię ul. Rolniczej. 
 
Marek Morzyk 
1. Zorganizować poszerzone spotkanie z radą sołecką i mieszkańcami w 
sprawie odtworzenia granic ul. Modrej.  
2. Zmienić organizację ruchu na ul. Modrej i Krętej. 
 
Jadwiga Strąk 
1. Zamontować lampy przy ul. Katowickiej przy P. Doboszu i na skrzyżowaniu ul. 
Szkolnej z ul. 1-go Maja. 
2. Zamontować znak z nazwą ul. Szkolnej od strony ul. 1-go Maja. 
3. Wyrównać nawierzchnię ul. Modrzewiowej. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do  biura 
Rady Gminy m.in. od: 
 
- Wojewody Śląskiego w sprawie skargi Pani Justyny Dróżdż zawierającej 
zarzuty pod adresem Rady Gminy Poczesna, z prośbą o odniesienie się do 
zarzutów. 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że udzieliła odpowiedzi na ww. pismo. 
 
- Wójta gminy Poczesna w sprawie map zagrożenia powodziowego oraz map 
ryzyka powodziowego dla terenu gminy Poczesna z prośbą o współpracę 
 w zakresie tej sprawy. 
 
Radni poprosili o elektroniczną wersję map. 
 
Ad. 27 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła,  że XXXII Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

 

                                                            Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 


