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P r o t o k ó ł  Nr  XXXIII/2014 

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

w dniu  24 marca 2014 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 289/XXXIII/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnej  Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2013 r. 

2. Uchwała Nr 290/XXXIII/14 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

3. Uchwała Nr 291/XXXIII/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

4. Uchwała Nr 292/XXXIII/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014-2029. 

5. Uchwała Nr 293/XXXIII/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

 w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

6. Uchwała Nr 294/XXXIII/14 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Poczesna” na 2014 rok. 

7. Uchwała Nr 295/XXXIII/14 w sprawie nabycia nieruchomości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 3 

                                            Protokół  Nr XXXIII/2014 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 24 marca 2014 roku 

w godzinach od 1300 – 1650. 
 

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

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Poczesna : 

      

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy. 

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

sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

7. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz  wykorzystania obiektów 

sportowych na terenie gminy.  

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki  Publicznej w 2013 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2013 rok. 

10. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2013 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014-2029. 

14. Ocena ściągalności podatków w 2013 roku. 

15. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu  sołeckiego w 2013 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Poczesna” na 2014 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

19. Wnioski i zapytania radnych. 

20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zakończenie obrad. 
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Ad.1 

Otwarcia XXXIII 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”                                     12 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy. 
 
1305  - na obrady przybył Radny Adam Morzyk. 
 

Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXII Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy został  jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
 
1307  - na obrady przybyli:  Radna Jolanta Knysak i Radny Waldemar Kucia 
 
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 
Komornik Sądu Rejonowego w Częstochowie Dariusz Olczyk prowadzi 
postępowanie egzekucyjne w sprawie spadkowej po zmarłym mieszkańcu 
gminy.  Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał postanowienie na mocy, którego 
Komornik Dariusz Olczyk dokonał spisu składników majątkowych pozostałych po 
zmarłym. 
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Sąd Postanowieniem, w tym przedmiocie zatwierdził wszystkie składniki 
majątkowe po zmarłym. Spis inwentarza stał się prawomocny z dniem  
24 grudnia  2013 r.  Odpowiedzialność spadkobiercy ustawowego, jakim jest 
Gmina Poczesna, została ograniczona do stanu czynnego spadku, co wynika  
z prawomocnego spisu inwentarza.  
Komornik na podstawie powyższego prawomocnego Postanowienia, przystąpił 
do projektu planu podziału składników majątkowych, do których wnoszą 
pretensje uprawnieni wierzyciele. 
Plan podziału musi uwzględniać składniki majątkowe, które istniały w chwili 
śmierci spadkodawcy i 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. 
Gmina złożyła wnioski o umorzenie aktualnych postępowań egzekucyjnych. 
W sprawie firmy FAJKIER Wójt powiedział, że sprawa w trybie postępowania 
układowego z możliwością zawarcia ugody w dalszym ciągu znajduje się w toku  
postępowania w Sądzie Gospodarczym w Częstochowie. Termin następnej 
rozprawy wyznaczono na 31 marca 2014 roku. Gmina Poczesna jest 
zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na zarzuty pełnomocnika firmy Fajkier. 
Gmina przygotowuje odpowiedzi na zarzuty formalne i merytoryczne. 
Zasadniczym celem wspomnianego posiedzenia sądowego jest ustalenie 
aktualnych wierzycieli. Gmina Poczesna zabiega o wciągnięcie na listę 
wierzycieli w kwocie ok. 2 500 000,00zł . Na kwotę te składają się: kara za 
odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, kara za nieterminową realizację robót 
wynikających z harmonogramu prac, roboty związane z naprawą dróg gminnych 
oraz za usunięcie wad i usterek. Sprawa, w której firma PV Prefabet Kluczbork 
dochodziła kwoty 350 000,00 zł, została prawomocnie zakończona w I i II 
Instancji i z tego powodu gmina odstąpiła od roszczenia z tego tytułu. 
Rozprawa która ma się odbyć 31maraca 2014 roku ma istotne znaczenia dla 
dalszego postępowania, gdyż zachodzi potrzeba przekwalifikowania 
postępowania układowego w postępowanie upadłościowe i dokonanie zmiany 
dotychczasowego zarządu. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
 

Ad. 6 
Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił 

Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. Grzegorz Kurek. 

 
Podczas swojego wystąpienia Komendant podkreślił, że osiągnięte przez 
funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Poczesnej w 2013 roku wyniki statystyczne 
są zadawalające, a stan bezpieczeństwa w rejonie całego Komisariatu Policji  
w Poczesnej utrzymuje się na dobrym poziomie.  
Zwrócił także uwagę na pojawienie się na terenie gminy kradzieży na tzw. 
„wnuczka”, porosił o rozmowy z mieszkańcami na ten temat i przekazywanie do 
Policji informacji o podejrzanych osobach pojawiających się na terenie 
miejscowości. 
Komendant podziękował także,  Radzie i Wójtowi za dostrzeżenie potrzeb  
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i dofinansowanie w 2013 roku zakupu pojazdu. 
 
Głos zabierali:  
- Elżbieta Rakowska poinformowała, że we Wrzosowej w baraku 
prawdopodobnie odbywają się  gry na automatach i zapytała czy jest to w Polsce 
legalne. Poprosiła o interwencję gdyż jest to w centrum Wrzosowej, przy szkole, 
i daje dzieciom  zły przykład. 
 
- Komendant Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. Grzegorz Kurek 
odpowiedział, że ustawa dopuszcza do gry wybrane automaty, jednak jest to dla 
niego nowa informacji i rozezna temat. 
 
- Wójt gminy  podziękował  Komendantowi za dobrą współpracę i podkreślił, 
przychylność samorządu dla Policji. 
 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak poprosiła, by w przyszłym roku 
rozgraniczyć sprawozdanie na to co działo się w obrębie CH Auchan, a co  
w samym sołectwie Nowa Wieś. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Informacja złożona przez Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej podkom. 
Grzegorza Kurek została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 7 
Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz  wykorzystania obiektów sportowych 
na terenie gminy omówili: 
 
- działalność  Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” - 

Artur Sosna. 
-    działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  - Jarosław Wlazło. 
- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” - 

 Aleksandra Przygódzka. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła pogratulowała Prezesom osiągnięć i zachęcała do dalszej pracy. 
 
- Wójt gminy  powiedział, że w chwili obecnej działa  w sporcie bardzo dużo 
dzieci i młodzieży. Jednak gdyby nie było takich osób, które tym żyją, to sport na 
terenie gminy by tak nie wyglądał. Podkreślił, że Prezesi pełnią funkcję 
społecznie i muszą pogodzić tę działalność z pracą zawodową. Podziękował za 
współpracę i zapewnił o kontynuacji działań samorządu na rzecz sportu. 
 
- Krystyna Wichniarek podziękowała Wójtowi za to, że widzi jak pracują kluby. 
Zwróciła uwagę na to, że w każdym klubie jest inna dziedzina sportu co wymaga 
różnego rodzaju specjalistów i inwencji. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
1430 – obrady opuściła Radna Teresa Parkitna. 
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Ad. 8 
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki  Publicznej w 2013 roku omówiła 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Jolanta Szczepanik. 
Podczas wystąpienia Dyrektor odczytała opinię Dyrektora Biblioteki Śląskiej na 
temat Gminnej Biblioteki Publicznej. Podziękowała Wójtowi, Sekretarz i Radzie 
za wszelkie dobra materialne i niematerialne, dzięki którym biblioteka może 
osiągać dobre wyniki swojej pracy. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej zostało przyjęte przez 
Radę Gminy do wiadomości. 
 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2013 rok omówił Główny 
księgowy, Marcin Huras. 
 
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  289/XXXIII/14. 
 
Ad. 10 

Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2013 roku przedstawiła Sekretarz gminy - Renata Smędzik. 

 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 
 
Ad. 11 
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok omówiła Sekretarz gminy - Renata 
Smędzik. 
 
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  290/XXXIII/14. 
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1500 – obrady opuściła Radna Elżbieta Rakowska. 
Przerwa 
 
Ad. 12 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok omówiła 
Skarbnik gminy – Dorota Kołodziejczyk. 
 
Skarbnik gminy poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w sumie ogólnej 
wydatków w zmniejszeniu z kwoty 75 149,00 zł na 325 149, 00 zł oraz 
 w zwiększeniu z 10 000,00 zł na 260 000,00 zł. 
 
Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały, po zmianach, 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  291/XXXIII/14. 
 
Ad.13 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 13 radnych:                                                               
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  292/XXXIII/14. 
 
Ad.14 
Ocenę ściągalności podatków w 2013 roku przedstawiła Skarbnik gminy - Dorota 
Kołodziejczyk.  
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad.15  
Informację o wykorzystaniu środków z funduszu  sołeckiego w 2013 roku 
przedstawił Wójt gminy – Krzysztof Ujma. 
Podczas omawiania Wójt gminy poinformował o zmianie ustawy o funduszu 
sołeckiej. Zmiany min. umożliwiają dokonanie w ciągu roku kalendarzowego 
zmian zgłoszonych do realizacji  zadań bez utraty możliwości wnioskowania  
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o zwrotów środków z Ministerstwa. Uchwała o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki ma zastosowanie do kolejnych lat 
budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 
 
Głos zabierali: 
- Edward Krzyczmonik  wystąpił z wnioskiem o przedstawienie radnym 
zestawienia, sum jakie zostały wykorzystane przez poszczególne sołectwa  
w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad.16  
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki przedstawiła Skarbnik gminy - Dorota 
Kołodziejczyk.  
 
Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek  zapytała jaka jest wysokość środków przeznaczonych dla 
poszczególnych sołectw na 2015 rok. 
 
- Skarbnik gminy odpowiedziała, że wysokość środków znana będzie do końca 
lipca 2014 roku. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 13 radnych:                                         
                          
                            „za”                           głosowało         13 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  293/XXXIII/14. 
 
Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Poczesna” na 2014 rok przedstawiła sekretarz gminy – Renata Smędzik. 
 
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  294/XXXIII/14. 
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Ad. 18 
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przedstawił Wójt gminy – 

Krzysztof Ujma. 

Wójt gminy wyjaśnił, że przedmiotowa działka stanowi poszerzenie ul. Hutniczej 

we Wrzosowej.  

 
Głos zabierali: 
- Marian Kołodziej zapytał czy nie można byłoby uporządkować od razu całej 
ulicy, a nie czynić tego odcinkami. 
 
- Wójt gminy wyjaśnił, że i tak wszystko będzie robione osobnymi aktami 
notarialnymi i jeżeli tylko będzie wola mieszkańców sukcesywnie będzie to 
porządkowane. 
 
- Radca prawny zwróciła uwagę na zły publikator ustawy o samorządzie 
gminnym w podstawie prawnej i poprosiła o wprowadzenie poprawki na zapis  
Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały ze zmianą w podstawie prawnej 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  295/XXXIII/14. 
 
Ad. 19 
W tym punkcie głos zabierali i złożyli  następujące wnioski: 
 
- Wicestarosta, Janusz Krakowian w sprawie szpitala w Blachowni  powiedział, 
że odbył się nowy przetarg i wyłoniono firmę  Polska Grupa Medyczna z Gliwic, 
która będzie prowadzić szpital. Poinformował o przeprowadzonym w szpitalu 
remoncie i przedstawił w tym temacie zdjęcia. Zapewnił, że szpital zacznie 
funkcjonować najpóźniej z nowym rokiem, jednak wyraził nadzieję, że będzie to 
wcześniej.  
- Grzegorz Sikora zwrócił uwagę na konieczność, z uwagi na dużą liczbę 
wypadków, oznakowania np. poprzez światła pulsacyjne skrzyżowania 
 w Nieradzie. 
 
- Wicestarosta, Janusz Krakowian odpowiedział, że  to jest w gestii Urzędu 
Marszałkowskiego, jednak przekaże tę sugestię do Zarządu Dróg Powiatowych. 
 
- Jerzy Ślęzak zapytał czy były składane wnioski bądź uwagi mieszkańców  
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ul. Staszica do projektu budowy drogi. 
 
- Wicestarosta, Janusz Krakowian odpowiedział, że  były wnioski o zwiększenie 
liczby zjazdów na posesję.  
 
- Marian Kołodziej  zwrócił uwagę na fakt, że chodnik przy ul Sabinowskiej  jest 
zaprojektowany po prawej stronie, a większość mieszkańców mieszka po lewej 
stronie.  
 
- Wicestarosta, Janusz Krakowian odpowiedział, że  chodnik od początku był 
zaprojektowany po prawej stronie. 
 
 - Tadeusz Bajdor zapytał jak wygląda sytuacja z rynienkami na ul. Lipowej. 
Poinformował o konieczności wykonania przekopu pod ul. Tkacką oraz  
o wyczyszczeniu na ul. Głównej studzienek z piachu po zimie.  
 
- Wicestarosta, Janusz Krakowian - sukcesywnie będą te prace wykonywane. 
 
- Lidia Kaźmierczak zapytała jak przedstawia się sytuacja z drogą 
 z Częstochowy do Nierady, czy będzie kontynuowany jej remont. 
 
- Wicestarosta, Janusz Krakowian -  została ona poprawiona przy okazji budowy 
kanalizacji, w chwili obecnej nie ma żadnych planów. 
 
-  Lidia Kaźmierczak poprosiła o zwrócenie się do Prezydenta Miasta 
Częstochowy z zapytaniem o plany względem tej drogi od granic gminy 
 z Częstochową do centrum miasta  i poinformowanie Rady Gminy Poczesna 
o treści odpowiedzi. Przewodnicząca powiedziała, że na spotkaniu w Przyrowie 
poinformowano, o planowanym remoncie „Schetynówki” w gminie Starcza, 
zapytała czy nie można zmienić tej decyzji, gdyż są w powiecie drogi w gorszym 
stanie. 
 
- Wicestarosta, Janusz Krakowian  odpowiedział, że nie ma możliwości zmiany 
tej decyzji. 
 
- Edward Krzyczmonik poprosił o rozwiązanie problemu związanego z garbem 
przy wyjeździe z ul. Handlowej i zwężeniem drogi.  Poinformował o zniszczonym 
chodniku koło posesji P. Turek i zapytał czy będzie budowany chodnik na  
ul. Południowej. 
 
 - Tadeusz Bajdor poinformował, że nie ma odpływu pod ul. Sabinowską przy 
drodze do Cegielni. 
 
- Wójt gminy poparł wnioski radnych i powiedział, że  ma nadzieję, iż  
wysłuchane wnioski zostaną przekazane do odpowiednich komórek 
organizacyjnych i zrealizowane. Podkreślił, że w każdym z poruszanych tematów 
interweniował w Starostwie i ze swej strony zapewnił współpracę. 
 
- Lidia Kaźmierczak poinformowała o problemie mieszkańców  
ul. Częstochowskiej i Strażackiej związanym z odprowadzeniem wody z jezdni 
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przy większych ulewach.  Zwróciła także uwagę na złe podcięcie wierzb w Nowej 
Wsi ponieważ ich środek ciężkości jest w rowie i przy większym wietrze mogą 
zostać przewrócone. 
 
- Marek Morzyk poparł Przewodniczącą w sprawie podcięcia wierzb, a także 
poinformował, że problem wody pojawił się wraz z budową chodnika. 
 
- Grzegorz Sikora – przy drodze powiatowej na odcinku Nierada – Łysiec 
rosnące drzewa stanowią zagrożenie, gdyż zostały przy budowie drogi za bardzo 
podebrane. 
 
- Wicestarosta, Janusz Krakowian – zgłoszone wnioski będą przekazane 
 i na bieżąco realizowane. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Rada Gminy podjęła decyzję o przekazaniu wniosków na piśmie do  
31 marca 2014 roku. 
  

Ad. 20  

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 21 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady Gminy min.: 

 od Wojewody Śląskiego w sprawie oświadczeń majątkowych. 

 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w sprawie ustalenia liczby radnych 
wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na kadencje 2014-2018. 

 
-  Sekretarz gminy poinformowała o piśmie Rady Miejskiej w Chorzowie 
 w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Chorzów dotyczącego propozycji Ministra 
Rozwoju Regionalnego podziału środków przewidzianych dla Polski w latach 
2014-2020 na realizacje polityki spójności z Funduszy Europejskich. 
 
Ad. 22 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła,  że XXXIII Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 
 
 
 

                                                            Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 


