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P r o t o k ó ł  Nr  XXXV/2014 

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

w dniu  26 czerwca 2014 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 301/XXXV/14 w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 
2. Uchwała Nr 302/XXXV/14 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Poczesna. 
3. Uchwała Nr 303/XXXV/14 w sprawie odwołania skarbnika gminy. 
4. Uchwała Nr 304/XXXV/14 w sprawie powołania skarbnika gminy. 
5. Uchwała Nr 305/XXXV/14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 

2014 rok. 
6. Uchwała Nr 306/XXXV/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
7. Uchwała Nr 307/XXXV/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014-2029. 
8. Uchwała Nr 308/XXXV/14 w sprawie udzielenia Gminie Częstochowa 

pomocy finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki 
 i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

9. Uchwała Nr 309/XXXV/14 w sprawie zmiany statutu sołectwa Bargły. 
10. Uchwała Nr 310/XXXV/14 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w gminie Poczesna 
11. Uchwała Nr 311/XXXV/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Częstochowskiemu. 
12. Uchwała Nr 312/XXXV/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, 
Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 
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                                       Protokół  Nr XXXV/2014 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 26 czerwca 2014 roku 

w godzinach od 900 do 1320. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych. 
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. 
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między 

sesjami. 
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 
7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2014/2015.  
8. Sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami gminnymi. 
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań  inwestycyjnych w 2013 roku.  
10. Odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. 
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna. 

11. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na  

2014 rok. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014-2029. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Częstochowa pomocy 

finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki 
 i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu sołectwa Bargły. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie 

Poczesna. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – strefa VII obejmująca sołectwa: 
Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa. 
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24. Wnioski i zapytania radnych. 
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
26. Wolne wnioski i informacje. 
27. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1 

Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  

Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz 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.  
Głos zabierali: 
-  Wójt gminy wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku sesji projektu uchwały  
z pkt. 22 w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych 
i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Częstochowskiemu. Wójt wyjaśnił, że pomoc ta polega na 
współfinansowaniu dokumentacji technicznej zadania drogowego pn. 
„Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP1057S DK1 - Wrzosowa - Huta 
Stara - Poczesna – DK1, DP 1056S DK1 – Poczesna – Mazury – Młynek”. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie  zgłoszony wniosek.  
 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad XXXV Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
Sylwetki najlepszych absolwentów gimnazjów w gminie Poczesna przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - Iwona Choła, 
Najlepszymi absolwentami i laureatami nagrody Wójta są: 
 
- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej – Przemysław Wiewiór, 
- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej – Dominika Całus, 
- Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Hucie Starej B – Julia Wróż, 
- Gimnazjum w ZS nr 2 w Częstochowie – Karolina Haczyk. 
 
Głos zabrali: 
- Wójt gminy wyraził przekonanie, że zdobyte dotychczas umiejętności 
przydadzą się absolwentom w dorosłym życiu. Życzył ukończenia najlepszych 
uczelni i powrotu do małej ojczyzny, jaką jest gmina Poczesna, by tutaj założyć 
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swoją komórkę rodzinną, budować społeczności lokalne, a przez to budować 
gminę Poczesna.  
 
- Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady życzyła, aby w dalszej 
edukacji absolwenci osiągali jak najlepsze wyniki. 
 
Następnie wręczono rodzicom listy gratulacyjne i kwiaty natomiast absolwentom 
nagrody pieniężne.  
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXIV Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
  
Ad. 5 
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. 6 
Wójt gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 7 
Informację o organizacji roku szkolnego 2014/2015 przedstawiła Kierownik 
SAPO, Grażyna Rakowska. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 8 
Sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami gminnymi przedstawił 
Kierownik PPHU „JUL – POL”, Krzysztof Kogut. 
Głos zabrali: 
- Wójt gminy powiedział, że osiedla na terenie gminy pozytywnie się zmieniają, 
dostrzega potrzeby ich mieszkańców i dąży do tego, aby na wszystkich 
osiedlach podnieść standardy zgodnie ze zrównoważonym rozwojem gminy. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
 
Ad. 9 
Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2013 roku 
przedstawiła Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 
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Ad. 10 
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta 
Gminy z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2013 rok odczytała 
Skarbnik gminy, Dorota Kołodziejczyk. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Morzyk odczytał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium. 
Głosu nikt nie zabrał.  
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 11 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Morzyk odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej, w którym Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania 
budżetu i zadań inwestycyjnych w 2013 roku oraz zawnioskowała o udzielenie 
absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 12 
Projekt  uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2013 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Minkina. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  301/XXXV/14. 
 
Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna 
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  302/XXXV/14. 
 
- Wójt gminy podkreślił, dobrą współpracę z Radą Gminy oraz to, że wspólnie 
poprzeczka stawiana jest bardzo wysoko, ponieważ inwestycji i wykonywanych 
zadań jest bardzo dużo. Podziękował za udzielone absolutorium i zapewnił, że 
poziom pracy będzie kontynuowany.   
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Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy przedstawił i odczytał 
Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  303/XXXV/14. 
 
- Wójt gminy podziękował Pani Dorocie Kołodziejczyk  za współpracę 
 i wieloletnią pracę na rzecz samorządu. Życzył wszystkiego najlepszego i aby 
nowe, zamierzone cele zostały osiągnięte. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Pani Dorocie Kołodziejczyk za 
rzetelną, solidną, sumienną pracę  i dobrą współpracę z Radą oraz życzyła 
zdrowia, pomyślności i samych słonecznych dni na emeryturze. 
 
- Mirosława Markiewicz w imieniu sołtysów życzyła dużo zdrowia i siły do pracy 
na rzecz swojego sołectwa. 
 
- Pani Dorota Kołodziejczyk podziękowała wszystkim, z którymi współpracowała 
przez 40 lat, za miłą współpracę. 
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy przedstawił Wójt gminy, 
Krzysztof Ujma. 
Na stanowisko skarbnika gminy Wójt zarekomendował Pana Piotra Dobosza, 
który związany jest z Urzędem Gminy od listopada 2013 roku i spełnia wymogi 
formalne określone w obowiązujących przepisach. 
 
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  304/XXXV/14. 
 
- Wójt gminy życzył powołanemu Skarbnikowi wszystkiego najlepszego, dobrej 
pracy i współpracy na rzecz gminy Poczesna. 
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- Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu Rady życzyła wszystkiego najlepszego, 
zdrowia i serdecznej atmosfery. 
  
- Skarbnik gminy, Piotr Dobosz podziękował za powołanie i  za kredyt zaufania.  
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad.16 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014 rok 
przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 
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  305/XXXV/14. 
 
Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok omówił 
Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 
 
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  306/XXXV/14. 
 
Ad. 18  
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014-2029 omówił Skarbnik 
gminy, Piotr Dobosz. 
Głosu nikt nie zabrał.  
 
1055– 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         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
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                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  307/XXXV/14. 
 
Ad. 19  
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Częstochowa pomocy finansowej 
na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
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  308/XXXV/14. 
 
Ad. 20 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany statutu sołectwa Bargły przedstawiła 
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  309/XXXV/14. 
 
Ad. 21 
Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie 
Poczesna omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta 
Różycka. 
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  310/XXXV/14. 
Ad. 22 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Częstochowskiemu przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
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Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  311/XXXV/14. 
 
Ad. 23 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz 
fragment sołectwa Wrzosowa przedstawił Prezes TEREN Sp. z o.o. - Kazimierz 
Bald. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o piśmie od Pana Mariusza Sikory 
z prośbą o udzielenie głosu podczas omawiania  ww. projektu uchwały.  
 
Podczas omawiania Kazimierz Bald poprosił o wprowadzenie dwóch 
autopoprawek:  
- w § 6 ust. 2 pkt. 2 polegającej na dopisaniu „220kV”. 
- w § 23 pkt. 3b polegającej na zmianie zapisu na „dla LN220kV po 35 m w obie 
strony;” 
 
Głos zabrali: 
- Adam Morzyk powiedział, że przedstawiony projekt uchwały jest bardzo 
rozwojowy i korzystny dla mieszkańców. Zapytał z czego wynikają wartości 
zawarte w §9 projektu uchwały i czy będą one również dotyczyły wartości  
z innych paragrafów. Zwrócił uwagę, że w §19 oczyszczalnia, o której mowa 
zlokalizowana jest na terenie sołectwa Wrzosowa. W temacie renty planistycznej 
Radny powiedział, że nie chciałby, aby gmina podzielona była na sektory i jeżeli 
dzisiaj Rada podejmie decyzje o tym, żeby w tym planie renta planistyczna 
wynosiła 30% to niech to będzie powielane w kolejnych planach.   
 
- Prezes TEREN Sp. z o.o. - Kazimierz Bald wyjaśnił, że zapisy w §9 wynikają 
 z ustawy i jest to zapis teoretyczny na wypadek gdyby ponad 50% mieszkańców 
wyraziło zgodę na scalenie danego terenu i nie dotyczy regulacji  w innych 
paragrafach i na innych terenach. 
 
- Stanisław Minkina zaproponował uzupełnienie i uściślenie tego zapisu np. 
„warunków scalania i następnie podziału nieruchomości,”. 
 
- Prezes TEREN Sp. z o.o. - Kazimierz Bald wyjaśnił, że zapis ten przeniesiony 
został z odpowiednich przepisów. Zaproponował autopoprawkę polegającą na 
dopisaniu w §9 słów „ podjętych w trybie przepisów odrębnych.” 
 
Reprezentując Wójta Gminy Prezes zgłosił autopoprawkę w §19 polegającą na 
wykreśleniu  „w Słowiku”  i istniejących nawiasów, czyli pozostawienie zapisu 
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„…zlokalizowanej poza granicami planu;”. 
 
 
- Mariusz Sikora (mieszkaniec) poinformował, że jest właścicielem działki  
o szerokości poniżej 16 m leżącej na obszarze 26NN i zapytał czy plan, który 
zostanie uchwalony powinien zawierać zapis mówiący o możliwości budowy  
w granicy lub 1,5 m od granicy na takich działkach i czy będzie po uchwaleniu 
tego planu możliwe zabudowanie tej działki. 
 
- Prezes TEREN sp. z o.o. - Kazimierz Bald odpowiedział, że Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury reguluje tego typu sprawy i w to nie ma ingerencji Rada 
Gminy. Rada Gminy może podjąć uchwałę, że można się budować w granicy, 
ale dotyczy to wszystkich innych nieruchomości nieobjętych Rozporządzeniem. 
Jeżeli coś jest regulowane Rozporządzeniem, to Rada Gminy nie jest 
upoważniona do tego, aby potwierdzać działanie Rozporządzeń czy Ustaw.  
 
- Marek Morzyk poprosił o dostarczenie do każdego sołectwa aktualnej mapy, 
która obejmowałaby dokładne granice sołectwa,  tereny zielone, zagrożone 
powodzią itp. 
 
- Marek Trynda w swojej wypowiedzi podkreślił swoje zastrzeżenia do 
uchwalanego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
- Prezes TEREN sp. z o.o. - Kazimierz Bald, odpowiedział, że projekt uchwały 
jest zgodny ze studium, które weszło w życie po zatwierdzeniu przez Wojewodę 
Śląskiego. 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
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  312/XXXV/14. 
 
Ad. 24 
Wnioski zostaną zgłoszone na piśmie do 2 lipca 2014 roku. 
 
Ad. 25 
Wójt gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
Wójt gminy w sprawie spadkowej po zmarłym mieszkańcu gminy powiedział, że 
Gmina Poczesna jako spadkobierca ustawowy współpracuje z Komornikiem przy 
Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariuszem Olczykiem i uprawnionymi 
wierzycielami. Komornik dokonał spisu inwentarza oraz podziału pozostałego 
majątku wśród uprawnionych wierzycieli. Ponadto, Komornik na wniosek złożony 
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przez Gminę dokonał umorzenia egzekucji wobec wszystkich wierzycieli.  Od 
postanowienia w tej sprawie złożyło skargę dwóch wierzycieli. W związku z tym 
sprawa została przekazana do rozpatrzenia merytorycznego do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie. 
Ponadto jeden z wierzycieli złożył do gminy wniosek, że zmarły Wiesław Słabosz 
sprzedając piasek firmie STRABAG oraz BERGER BAU POLSKA wystawiał 
faktury, z których  10 % ich wartości stanowiło zabezpieczenie. W ten sposób 
pozostały składniki majątkowe, które dotychczas, nie zostały ujawnione w 
prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. 
Gmina Poczesna ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Komornikowi, celem 
uwzględnienia tegoż wniosku w postępowaniu egzekucyjnym. 
Gmina Poczesna zwróciła się do firmy STRABAG oraz BERGER BAU POLSKA 
o informację, czy rzeczywiście tego rodzaju fakty miały miejsce. Zarówno firma 
STRABAG jak i firma BERGER BAU POLSKA udzieliły nam pisemnych 
odpowiedzi, które zostały skierowane do Komornika przy Sądzie Rejonowym  
w Częstochowie, celem dalszego postępowania urzędowego. 
 
W sprawie firmy ZIB FAJKIER Wójt powiedział, że Sąd Rejonowy 
w Częstochowie Wydział Gospodarczy w dalszym ciągu prowadzi postępowanie 
układowe z możliwością zawarcia ugody w sprawie upadłego firmy Fajkier.  
W sprawie tej występuje ponad 160 uprawnionych wierzycieli. Sąd Rejonowy 
przy pomocy nadzorcy sądowego oraz biegłego ocenia zgłoszone 
wierzytelności, które z kolei jeśli uzna za zasadne umieszcza na liście 
wierzytelności. Sprawa tego rodzaju pod względem formalnym i prawnym 
wymaga dłuższego czasu. Gmina oczekuje rozpoznania zażalenia, które zostało 
złożone od nie uwzględnionego naszego roszczenia. Po rozpoznaniu zażalenia 
sprawa ta w dalszym ciągu będzie toczyła się w trybie postępowania 
upadłościowego. 
Na zakończenie Wójt gminy zaprosił obecnych na uroczystości organizowane na 
terenie gminy w czasie wakacji min.: Dni Gminy Poczesna, Sobótki  
w Korwinowie, Regionalne Święto Plonów oraz życzył udanych wakacji. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez Radnych przyjęta. 
 
Ad. 26 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura 
Rady Gminy min.: 
- Pismo od Wojewody Śląskiego w sprawie repatriacji. 
- Pismo od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie  
w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych. 
 
Sekretarz gminy odczytała pismo od Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Częstochowie sprawie  oświadczeń majątkowych składanych 
przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek podległych 
 i dyrektorów placówek oświatowych. 
 
- Mirosława Sławińska zapytała jak w gminie przedstawia się sytuacja związana 
z kartą rodzin wielodzietnych. 
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- Wójt gminy odpowiedział, że w chwili obecnej jesteśmy w trakcie 
opracowywania „karty”,  sprawę koordynuje kierownik GOPS, Elżbieta Różycka. 
 
Ad. 27  
Przewodnicząca Rady Gminy życzyła miłych, radosnych i bezpiecznych wakacji,  
podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że XXXV Sesję Rady 
Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 
                                                                 Przewodnicząca Rady 

                                                                
                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 

Protokół sporządziły: 
 
Dagmara Młyńczyk 
Magdalena Caban 


