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Poczesna, dnia  2014-04-30 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXXIV/2014 

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

w dniu  30 kwietnia 2013 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 296/XXXIV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2013 

rok. 

2. Uchwała Nr 297/XXXIV/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Uchwała Nr 298/XXXIV/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

4. Uchwała Nr 299/XXXIV/14  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014 – 2029. 

5. Uchwała Nr 300/XXXIV/14 w sprawie zamiany nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            Protokół  Nr XXXIV/2014 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 30 kwietnia 2014 roku 

w godzinach od 1200 do 1410. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

 

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy. 
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między 

sesjami. 
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  

w Poczesnej za 2013 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2013 rok. 
8. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie 

gminy. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014 - 2029. 
12. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na  

2014 rok oraz zadań inwestycyjnych na lata 2014 - 2018. 
13. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych  środkach zewnętrznych  

w 2013 roku oraz planowanych wnioskach na 2014 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
15. Wnioski i zapytania radnych. 
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zakończenie obrad. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad.1 

Otwarcia XXXIV 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 poddała pod głosowanie porządek obrad. 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy został przyjęty. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXIII Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXXIII 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 
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  
W sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu Wójt powiedział, że 
w dalszym ciągu postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika 
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Ostatnio złożyliśmy wnioski  
o umorzenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych z wniosków wierzycieli: 
tj. Bank Polska Kasa Opieki S.A, Marka Balaka, Piotra Orzechowskiego, Michała 

Jędrzejewskiego, Paulinę Musiał, Marcina Sieradzkiego oraz Witolda Korbeli. 

Mimo intensywnego postępowania egzekucyjnego Komornik jeszcze nie zdążył 

się rozliczyć z wszystkich należności przypadających naszej gminie. 



 

 

Niezależnie od tego pozyskano również informację, iż w sprawie po zmarłym 
mieszkańcu gminy mogły pozostać jeszcze inne składniki majątkowe. Obecnie 
pozyskane informacje są weryfikowane. 
W sprawie firmy FAJKIER Wójt poinformował, że nadal toczy się postępowanie   
przed w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy. W dniu 31 marca 2014 roku  
odbyła się rozprawa, której przedmiotem było ustalenie poszczególnyh 
należności przypadajacych gminie. Jak wiadomo w sprawie występuje ponad 
170 uprawnionych wierzycieli. Ustnowienie i wpisanie uprawnionych wierzycieli 
na listę należności będzie stanowiło podstawę do egzekwowania należności 
przez poszczególnych uprawnionych wierzycieli. Przedmiotowa sprawa toczy się  
w postepowaniu układowym z możliwością zawarcia ugody. Firma Fajkier 
dotychczas niezgromadziła nawet symbolicznego kapitału, który byłby 
przedmiotem podziału  uprawnionych wierzycieli.  Fakt ten przemawia za tym, że  
Sąd przekwalifikuje postępowanie układowe w postępowanie upadłościowe. 
Zgodnie z prawem  każda ze stron, która uczestniczy w postepowaniu 
układowym czy upadłościowym w przypadku nieuzyskania swoich należności 
częściowo lub całkowicie ma prawo wystapić do Sądu z odrębnym pozwem 
dochodząc swoich należności. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 6 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej 
za 2013 rok omówiła Zastępca Dyrektora GZOZ w Poczesnej lek. med. Elżbieta 
Sornat – Jabłońska. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna zapytała czy jest szansa na to, by w Ośrodku Zdrowia  
w Nieradzie przyjmował pediatra. 
- Zastępca Dyrektora lek. med. Elżbieta Sornat – Jabłońska odpowiedziała, że 
od 1 lipca będzie przyjęty nowy pediatra i rozwiążemy ten problem tak, aby 
przyjmował on w Ośrodku Zdrowia w Nieradzie kilka razy w tygodniu. 
Na tym dyskusję zakończono. 
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 
Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2013 rok przedstawiła Główna  
Księgowa, Hanna Muchla. 
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  296/XXXIV/14. 
 
Ad. 8 
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie 
gminy przedstawił Komendant Gminny OSP dh. Marian Kołodziej. 
 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk poprosił o doposażenie samochodu OSP Słowik w postaci 
agregatu wysokociśnieniowego. 
- dh. Marian Kołodziej powiedział, że poczynione są starania w tym temacie  
i w roku 2014 samochód ten zostanie doposażony w agregat wysokociśnieniowy. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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  297/XXXIV/14. 
 
Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok omówiła 
Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk.  
Głosu nikt nie zabrał.  
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  298/XXXIV/14. 



 

 

Ad. 11 
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 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 299/XXXIV/14. 
 
Ad. 12 
Informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2014 rok 
oraz zadań inwestycyjnych na lata 2014 – 2018 przedstawił Wójt Gminy. 
 
Głos zabierali: 
- Edward Krzyczmonik zapytał jak zostanie rozwiązana sprawa przyłączenia 
mieszkańców do kanalizacji na ul. Łąkowej i ul. Południowej, kiedy będzie 
zrobiony chodnik na ul. Południowej, a także podkreślił konieczność budowy 
przedszkola w Poczesnej. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że w sprawie kanalizacji pytała także Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Dotychczas była udzielona pomoc w postaci 
dofinansowania  1 500,00 zł  i to jest jedyna forma prawna, którą możemy 
zastosować. Jeżeli jednak będą odpowiednie przepisy prawa umożliwiające 
pomoc mieszkańcom w podłączeniu się do kanalizacji to propozycja takiej 
pomocy mieszkańcom zostanie Radzie przedstawiona, do zaakceptowania. To 
nie jest upór Wójta, lecz ograniczenie w przepisach. 
W sprawie przedszkola w Poczesnej Wójt odpowiedział, że są w tym temacie 
plany, kwestią jednak jest lokalizacja, którą trzeba przedyskutować i dobrze 
przemyśleć. 
W sprawie wspólnego przedsięwzięcia z miastem Częstochowa i gminą 
Konopiska, jakim jest modernizacja ul. Południowej z chodnikiem, planowane 
jest w najbliższym czasie spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowym. Temat ten 
wpisuje się w nowy okres programowania ze środków unijnych i jest na etapie 
przygotowania. 
 
- Wicestarosta Janusz Krakowian poinformował o staraniach Zarządu Powiatu  
Częstochowskiego w sprawie ponownego uruchomienia szpitala w Blachowni. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 



 

 

 
Ad.13 
Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych  środkach zewnętrznych  
w 2013 roku oraz planowanych wnioskach na 2014 rok przedstawił Wójt Gminy. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości omówił Wójt Gminy. 
Podczas omawiania Wójt gminy wyjaśnił, że  projekt uchwały omawiany był   
wielokrotnie na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.  
W przedmiotowej sprawie odbyły się spotkania, zarówno w terenie jak 
 i w Urzędzie Gminy z zainteresowanymi mieszkańcami i samorządem lokalnym. 
Na temat przedmiotowej zamiany społeczność lokalna wyraziła pozytywną 
opinię, Wójt podkreślił, że gdy będzie pozytywna opinia  Rady,  zamiana 
odbędzie się  za dopłatą uisczoną przez Panią Zofię Lipke przed popdpisaniem 
aktu notarialnego. 
 
Głos zabierali: 
- Teresa Parkitna poinformowałą, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarzcego 
pozytywnie zaopiniwała zamianę działki 584/3 km.5 obręb Poczesna na działkę 
nr 578/6 km. 5 obręb Poczesna. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
1400  - obrady opuścił  Radny Edward Krzyczmonik na około 5 minut. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         12 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   2 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 300/XXXIV/14. 
 
Ad.15 
 
Teresa Parkitna, Grzegorz Sikora 
1. Wyremontować schody w Ośrodku Zdrowia w Nieradzie. 
2. Naprawić przełomy zimowe na ul. Górskiej, Gajowej, Prostopadłej i Olchowej. 
3. Naprawić nawierzchnię ul. Kasprowicza w Mazurach. 
 
 
Krystyna Wichniarek 
1. W jaki sposób zostanie  zabezpieczona nawierzchnia ul. Górnej by 
mieszkańcy mogli się nią poruszać? 
 



 

 

Jerzy Ślęzak 
1. Posprzątać gałęzie wycięte pod liniami i pozostawione w rowie, przez 
pracowników Zakładu Energetycznego, na ul. Wirażowej i ul. Srebrnej w dół.  
 
Marek Morzyk 
1.Przewiesić lampę z ul. Ceramicznej na ul. Modrą. 
 
Tadeusz Marinkiewicz 
1. Wykosić plac zabaw w Brzezinach  Nowych. 
 
Danuta Markowska 
1. Spowodować rozbiórkę starych budynków niezamieszkałych należących do: 

- Polaczkiewicz Małgorzata, ul. Częstochowska 82, 
- Sośnica Gabriela, ul. Częstochowska 90, 
- Paruzel Zbigniew, ul. Sadowa 4 ( budynek przy ul. Częstochowskiej 40) 
w ruderach tych „zamieszkały” szczury. 

2. Uzupełnić powstałe po zimie przełomy na ul. Kopalnianej. 
3. Oczyścić z chwastów chodnik przy ul. Częstochowskiej. 
4. Oczyścić z piasku pobocza przy ul. Częstochowskiej. 
5. Naprawić w kilku miejscach (zwłaszcza przy przepustach) chodnik przy ul. 

Częstochowskiej. 
6. Przy końcu ul. Częstochowskiej od trasy DK-1 wymienić tablice informacyjną. 
7. Wymienić znak drogowy przy posesji Nr 89 informujący, że kończy się ulica. 

 
Ad. 16  
Wójt Gminy poinformował, że na wszystkie wnioski odpowie na piśmie. 
 
Ad. 17 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura 
Rady Gminy min.: 
- od mieszkańców ul. Zegarowej w sprawie skargi na Pana Jana Dobrzańskiego,  
które skierowano do Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska celem rozeznania.  
 
Ad. 18 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XXXIV Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 


