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Poczesna, dnia  2014-08-25 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXXVI/2014 

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

w dniu  25 sierpnia 2014 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 313/XXXVI/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Częstochowskiemu. 

2. Uchwała Nr 314XXXVI/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

3. Uchwała Nr 315/XXXVI/14  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014 - 2029. 

4. Uchwała Nr 316/XXXVI/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  - strefa IX obejmująca sołectwo: Bargły. 

5. Uchwała Nr 317/XXXVI/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  - strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, 

Michałów, część sołectwa Młynek – Mazury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                            Protokół  Nr XXXVI/2014 
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 25 sierpnia 2014 roku 

w godzinach od 900 do 1110. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

 

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu. 

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

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014-2029. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  - strefa IX obejmująca sołectwo: Bargły. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, 

Michałów, część sołectwa Młynek i Mazury. 

11. Wnioski i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XXXVI 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.  
 
Głos zabierali: 
- Wójt gminy wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 10 tj. 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  - strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie 
oraz fragment sołectwa Poczesna. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała ww. wniosek pod głosowanie. 
 
                           „za”                                     14 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXVI Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXV Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  
 
915 – na obrady przybyła radna Jolanta Knysak. 
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 
obecnie egzekucję prowadzi tylko jeden Komornik przy Sądzie Rejonowym  
w Częstochowie Dariusz Olczyk.  
Komornik w toku postępowania spadkowego ostatnio umorzył postępowanie 
egzekucyjne w stosunku do niektórych wierzycieli. W związku z tym niektórzy 
wierzyciele, w tym także Marek Balak wniósł skargę na czynności Komornika. 
Sąd Rejonowy w Częstochowie rozpoznając przedmiotową skargę na czynności 
Komornika w dniu 7 lipca 2014 roku wydał postanowienie, w którym oddalił 
skargę na czynności Komornika. Sąd stwierdził, iż Komornik Dariusz Olczyk 
uwzględnił w rozliczeniu spadku egzekucję prowadzoną przez Komornika przy 
Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoniego Nowakowskiego na rzecz 
uprawnionego wierzyciela, egzekucję prowadzoną przez Komornika przy Sądzie 
Rejonowym w Myszkowie Andrzeja Krawczyka, egzekucję prowadzoną przez 
Komornika przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasza Nowakowskiego, 
egzekucję prowadzoną przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Kole 
Jarosława Figura, który przekazał akta komornicze Komornikowi przy Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie Dariuszowi Olczykowi. Wierzyciel Marek Balak 
wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie 
oddalające skargę na czynności Komornika. Po rozpoznaniu zażalenia Sąd 
wyda orzeczenie, które będzie miało istotne znaczenie dla prawidłowego 
dalszego postępowania egzekucyjnego. Również na  postanowienie  
o umorzeniu postępowania wniósł skargę na czynności Komornika Bank Polska 
Kasa Opieki SA w Warszawie.  Skarga ta została rozpoznana przez Sąd 
Rejonowy w Częstochowie, który stwierdził uchybienia ze strony Komornika. Sąd 
Rejonowy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania m. in.  
z uwzględnieniem przesłuchania stron. Gmina nasza stała się właścicielem ½ 
kopalni piasku CICHMIANA położonej w obrębie gminy Dąbie powiat Koło. 
Kopalnia ta została zalana wodą na głębokości  od 4-7 merów. Gmina Poczesna 
umieściła 5 tablic zakazujących kąpieli w tym zbiorniku.  Nadto powiadomiliśmy 
gminę Dąbie oraz miejscowy posterunek Policji, by w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia tablic powiadomili naszą gminę. W wyniku postępowania 
spadkowego po Wiesławie Słaboszu gmina stała się właścicielem kopalni piasku 
oraz ½ budynku mieszkalnego położonego w gminie Poczesna. 
W sprawie firmy FAJKIER Wójt poinformował, że  wykonywała ona roboty 
kanalizacyjne na terenie gminy Poczesna. Przedmiotowa firma w październiku 
2011 roku przerwała roboty bez wiedzy i zgody gminy. Pertraktacje ugodowe 
między stronami nie dały pozytywnego rezultatu i na skutek tego gmina odstąpiła 
od umowy. W wyniku tego firma Fajkier oraz niektórzy wierzyciele złożyli 
wniosek do Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Częstochowie  
o prowadzenie sprawy w trybie postępowania układowego z wnioskiem o 
zawarcie ugody. Gmina nasza bierze czynny udział w tym postępowaniu i 
ostatnio złożyła zażalenie na częściową odmowę oraz umieszczenie dalszych 
naszych należności na liście wierzytelności. Skarga nasza dotychczas nie 
została rozpoznana, gdyż oczekuje na termin rozprawy. Obecnie trwają końcowe 
ostateczne rozliczenia z firmą Fajkier. Pisma gminy Poczesna w przedmiocie 
ostatecznego rozliczenia adresowane  do firmy Fajkier, nie są przyjmowane 
przez właścicieli firmy i brak zwrotnego poświadczenia odbioru korespondencji 
chwilowo uniemożliwia dalsze prowadzenie tej sprawy. W związku z tym gmina 



 

 

Poczesna zwróci się do nadzorcy sądowego by umożliwił dopełnienia tej 
czynności. Postępowanie układowe – upadłościowe nie zawsze zaspokaja 
potrzeby uprawnionych wierzycieli z braku środków finansowych i pozostałego 
majątku dłużnika. W przedmiotowej sprawie bierze udział ponad 130 wierzycieli. 
W przypadku braku majątku dłużnika, który stanowi gwarancję zaspokojenia 
wierzycieli, każdy wierzyciel ma prawo wystąpić do Sądu z odrębnym pozwem 
żądając zaspokojenia swych wierzytelności. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, każdy uprawniony wierzyciel ma obowiązek ustawowy 
uczestniczenia w postępowaniu układowym – upadłościowym. 
 
Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora zapytał, kto będzie pełnił obowiązki dyrektora w Szkole 
Podstawowej w Nieradzie. 
- Wójt gminy odpowiedział, że w najbliższym czasie problem zostanie 
rozwiązany i radni zostaną powiadomieni. 
Na tym dyskusję zakończono. 
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Częstochowskiemu przedstawił Wójt gminy. 

 
Głos zabierali: 
- Krystyna Wichniarek zapytała czy w pierwszym etapie mieści się jedno i drugie 
zadanie, czy tylko zadanie pierwsze. 
- Wójt gminy odpowiedział, że etap pierwszy dotyczy punktu 1 i 2. 
- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę, że w piśmie z Powiatowego Zarządu Dróg 
jest inny tytuł niż w uchwale, zapytała czy nie będzie z tego tytułu jakiś 
przeszkód. 
- Wójt gminy odpowiedział, że nie jest to przeszkodą. Zapisy w tytule wynikają 
 z ogłoszonego, przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie, przetargu na to 
zadanie. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  313/XXXVI/14. 
 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 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 314/XXXVI/14. 
 
Ad. 8 
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.  
 
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 315/XXXVI/14. 
 
Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  - strefa IX obejmująca sołectwo: Bargły przedstawił Kazimierz 

Bald.  

W trakcie omawiania wprowadzono następujące autopoprawki: 

1. w §17 pkt. 1 skreślono zapis „i Szymczyki”,  

2. w załączniku nr 2: 

-  w uwadze 1 zapis „budowanych” zamieniono na „budowlanych”, 

- w uwadze nr 4,5,6,7,  zapis „Zawsina” został zamieniony na  zapis „Zawisna”, 

- w uwadze 9 zapis „drogę” został zmieniony na zapis „działkę”, 

- w uwadze 18 zapis „istniejących” został zmieniony na zapis „ istniejącego”, 

- w uwadze 24 zapis „istniejących” został zmieniony na zapis „ istniejącego”, 

- w uwadze 25 zapis „działki” został zmieniony na zapis „działek”. 

 

Głos zabierali: 

- Przedstawicielka firmy Kowalczyk przedstawiła swoje uwagi dotyczące projektu 

uchwały. Powiedziała, że uchwalając plan w tej formie radni sprzeciwiają się 



 

 

dalszemu rozwojowi zakładu. Jednocześnie sprzeciwiają się także 

alternatywnym źródłom energii. Sugerowała również, że ustanowienie nowych 

terenów pod zabudowę mieszkaniową będzie w przyszłości źródłem konfliktów. 

- Wójt gminy wyjaśnił, że dopuszczono dużo terenów pod budownictwo czy 

przemysł szanując wolę mieszkańców. 

- Stanisław Minkina powiedział, że mieszkańcy protestują przeciw budowie 

wiatraka o tak dużej wysokości. Sprzeciw wyrazili w pismach kierowanych do 

Wójta gminy i Rady Gminy. Swój sprzeciw przedstawiła delegacja mieszkańców 

na jednej z sesji Rady Gminy. Protest złożyli również mieszkańcy Zawisnej oraz 

Wójt Kamienicy Polskiej. Budowa wiatraka uniemożliwi rozwój terenów 

mieszkalnych  w tej okolicy. Zgoda na budowę wiatraka niweczy plany 

mieszkańców  związane z tym terenem. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 316/XXXVI/14. 
 

 

Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część 
sołectwa Młynek i Mazury przedstawił Kazimierz Bald.  
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 317/XXXVI/14. 
 

- Stanisław Minkina podziękował Wójtowi gminy za podział gminy na 10 

 stref, ponieważ przyspieszy to pracę nad uchwalaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 



 

 

 
Ad. 11 
Wnioski zostaną złożone na piśmie do 1 września 2014r.  
 
Ad. 12 
Wójt Gminy poinformował, że na wszystkie wnioski odpowie na piśmie. 
 
Ad.13 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o konieczności złożenia 
oświadczeń majątkowych ze stanem majątkowym na dzień 21 września 2014r. 
 
Ad. 14 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XXXVI Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

 

 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Agata Adamus 


