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Poczesna, dnia  2014-09-30 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXXVII/2014 

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

w dniu  30 września 2014 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 
1. Uchwała Nr 318/XXXVII/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 

rok. 

2. Uchwała Nr 319/XXXVII/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014-2029. 

3. Uchwała Nr 320/XXXVII/14 w sprawie zmiany Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

4. Uchwała Nr 321/XXXVII/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Rady Gminy Poczesna w sprawie utworzenia jednostki 

pomocniczej Gminy Poczesna. 

5. Uchwała Nr 322/XXXVII/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Rady Gminy Poczesna w sprawie uchwalenia Statutów jednostek 

pomocniczych Gminy Poczesna. 

6. Uchwała Nr 323/XXXVII/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Rady Gminy Poczesna dotyczącej podziału Gminy Poczesna na 

okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. 

7. Uchwała Nr 324/XXXVII/14 w sprawie przyjęcia „Programu – Gmina 

Poczesna dla   Rodziny”.        

8. Uchwała Nr 325/XXXVII/14 w sprawie przejęcia od Powiatu 

Częstochowskiego zadania z zakresu zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi. 

9. Uchwała Nr 326/XXXVII/14 w sprawie przyjęcia ,,Strategii Integracji  

i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poczesna na lata 2014 

– 2020”. 

10. Uchwała Nr 327/XXXVII/14 w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej do prowadzenia 

postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

w godzinach od 1200 do 1550. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

 

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

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

sesjami. 
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.  
6. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 

2014/2015. 
7. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 

2013/2014. 
8. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014-2029. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 
12. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2014 

rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 

Gminy Poczesna w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy 
Poczesna. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 
Gminy Poczesna w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych 
Gminy Poczesna. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 
Gminy Poczesna dotyczącej podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu – Gmina Poczesna dla 
Rodziny”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Częstochowskiego zadania 
z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Integracji i Rozwiązywania 



 

 

Problemów Społecznych Gminy Poczesna na lata 2014 – 2020”. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Poczesnej do prowadzenia postępowania w sprawach  
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wydawania  
w tych sprawach decyzji. 

20. Wnioski i zapytania radnych. 
21.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
22.  Wolne wnioski i informacje. 
23.  Zakończenie obrad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XXXVII 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 wprowadzenie do porządku obrad dwóch  
punktów  tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Integracji 
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poczesna na lata 2014 – 
2020” oraz projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej do prowadzenia postępowania  
w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz 
wydawania w tych sprawach decyzji. 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała ww. wniosek pod głosowanie. 
 
                           „za”                                     13 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
1215 – na obrady przybyła radna Iwona Choła. 
 

Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXVII Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXVI Sesji był wyłożony 
do wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłany drogą elektroniczną 
zainteresowanym radnym.  
Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XXXVI 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 
Komornik przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura zwrócił się do naszej 
gminy z prośbą o nadesłanie odpisu postanowienia w sprawie sygn. akt KM 
179/07, które było niezbędne przy prowadzeniu egzekucji. Gmina Poczesna jako 
spadkobierca ustawowy przedmiotowe dokumenty przesłała. Była to jedna  
z pierwszych egzekucji prowadzona do składników majątkowych pozostałych po 
Wiesławie Słaboszu. W chwili obecnej postępowanie egzekucyjne po zmarłym 
Wiesławie Słaboszu prowadzi wyłącznie Komornik przy Sądzie Rejonowym  
w Częstochowie Dariusz Olczyk, który umorzył niektóre postepowania 
egzekucyjne z uwagi na rozliczenie składników majątkowych pozostałych po 
Wiesławie Słaboszu. W wyniku dotychczasowego rozliczenia składników 
majątkowych pozostały następujące składniki: ½ domu mieszkalnego 
położonego w Poczesnej oraz ½ kopalni piasku CICHMIANA, które stanowią 
obecnie własność naszej gminy. W depozycie sądowym od ponad 4 lat są 
gminne pieniądze w wysokości blisko 800 000,00 zł. 
  
W sprawie firmy FAJKIER Wójt poinformował, że w dalszym ciągu toczy się 
postępowanie z możliwością zawarcia ugody w Sądzie Rejonowym Wydział 
Gospodarczy w Częstochowie. Niezależnie od tego gmina przygotowuje 
ostateczne rozliczenie i materiał dowodowy celem  wniesienia sprawy do 
właściwego Sądu przeciwko firmie Fajkier. 
Gmina będzie dochodziła od firmy Fajkier następujących należności: 
1. kary umownej za odstąpienie od umowy, 
2. kary umownej za opóźnienie w wykonaniu robót, 
3. należności za naprawienie wadliwych robót spowodowanych przez firmę 
Fajkier. 
 
Firma Fajkier odmówiła wykonania tych robót i dlatego też gmina zleciła je 
innemu wykonawcy, a kosztami obciążyła firmę Fajkier. 
Inżynier kontraktu w chwili obecnej kompletuje wszystkie dowody w tej sprawie, 
które będą podstawą roszczenia naszej należności. 
 
W trakcie wystąpienia Wójt w sprawie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego: strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś  
z fragmentami sołectwa Wrzosowa, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko poinformował o wydłużeniu terminu wyłożenia do 15 grudnia 2014r., 
wydłużeniu terminu wnoszenia uwag do planu do 12 stycznia 2015r. oraz 
wyznaczeniu terminu ponownej dyskusji publicznej na dzień 11 grudnia 2014r.  
 
1230 – na obrady przybył radny Adam Morzyk. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja złożona przez Wójta gminy została przez radnych przyjęta. 
 
 



 

 

Ad. 6 
Informację o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 
2014/2015 przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska. 
Podczas omawiania kierownik powiedziała, że wszystkie placówki oświatowe  
z terenu gminy zgłosiły  gotowość do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,  
a wszystkie urządzenia w tych placówkach posiadają odpowiednie certyfikaty  
i atesty. Kierownik poinformowała także, że gmina wystąpiła do Ministerstwa 
Edukacji z wnioskie o zwiększenie subwencji oświatowej na pomoce 
dydaktyczne dla 6-cio latków. Odpowiedź w tej sprawie przewidziana jest na 
przełomie listopada i grudnia. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 

Ad. 7 
Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 
2013/2014 przedstawiła kierownik SAPO – Grażyna Rakowska oraz dyrektorzy 
poszczególnych placówek tj. 
- Małgorzata Nowak              - Przedszkole Publiczne we Wrzosowej  
- Marzanna Banasiak            - Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A 
- Jadwiga Knapik                  - Szkoła Podstawowa w Poczesnej 
- Ewa Rakowska                   - Przedszkole Publiczne w Poczesnej 
- Alicja Janowska                  - Zespół Szkół we Wrzosowej 
- Iwona Skęda                      - Alicja Janowska 
- Hanna Rybak                     - Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B 
- Paweł Wiśniewski              - Gimnazjum w Poczesnej 
- Małgorzata Kocielińska      - Zespół Szkół w Hucie Starej B 
- Marzena Sapalska             - Szkoła Podstawowa w Nieradzie 
 
Głos zabierali: 
- Przewodnicząca Rady - Lidia Kaźmierczak podziękowała  dyrektorom za pracę 
i sprawozdania, a przede wszystkim dyrektor Przedszkola Publicznego we 
Wrzosowej i dyrektor Przedszkola Publicznego w Hucie Starej B za dostrzeganie 
potrzeb dzieci chorych spoza swoich placówek. 
 
- Stanisław Minkina powiedział, że placówki oświatowe na terenie naszej gminy 
pracują bardzo dobrze, wyniki egzaminów w większości szkół są wyższe od 
średniej powiatu, województwa i kraju. Praca szkoły to nie tylko wyniki  
z egzaminów czy sprawdzianów ale to także realizacja różnego rodzaju 
projektów, programów, kampanii, organizacja różnego rodzaju uroczystości, 
zawodów sportowych. Te działania mają jeden cel, jest to wszechstronny rozwój 
ucznia, dziecka, przygotowanie go do dalszego etapu kształcenia i życia za co 
serdecznie dyrektorom podziękował. 
 
- Wójt gminy podziękował wszystkim dyrektorom za  pracę i sprawozdanie. 
Zapewnił, że podobnie jak w latach poprzednich z okazji święta edukacji 
zarówno wyróżniający się nauczyciele jak i dyrektorzy zostaną nagrodzeni. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 



 

 

Ad. 8 
Informację z wykonania budżetu Gminy Poczesna za I półrocze 2014 roku 

przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

Głosu nikt nie zabrał.  
Informacja została przez radnych przyjęta. 
 
Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawił 

Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

 
1428 –obrady opuścił radny Adam Morzyk na około 5 minut. 
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 318/XXXVII/14. 
 

Ad. 10 
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 319/XXXVII/14. 
 
Ad. 11 
Projekt uchwały w sprawie zmiany 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 15 radnych:                      
 
                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 320/XXXVII/14. 
 
Ad. 12 
Informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2014 rok 
przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
Podczas omawiania Wójt gminy poprosił o pomoc w egzekwowaniu od 
mieszkańców podłączania się do istniejącej kanalizacji.  
W sprawie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bargły i Michałów Wójt 
poinformował, że koniec prac planowany jest w czerwcu 2015 roku, natomiast do 
ul. Pustej mieszkańcy będą mogli podłączać się w tym roku. 
Wójt gminy podkreślił, że do tej kanalizacji gmina pozyskała maksymalne 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych jakie mogła otrzymać. 
 
Głos zabierali: 
- Iwona Choła wyraziła chęć uczestnictwa z radnym Adamem Morzykiem 
 w spotkaniach roboczych dotyczących zagospodarowania terenu Centrum 
miejscowości Słowik. 
 
- Marian Kołodziej poinformował,  że na ul. Długiej jest obniżone pobocze  
i poprosił o jego naprawę. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że będzie w tej sprawie interweniował w Starostwie 
lub zwróci na to uwagę przy odbiorze jeżeli będą możliwości prawne 
wyegzekwowania naprawy od wykonawcy.  
 
- Stanisław Minkina zwrócił uwagę na konieczność wysypania kamieniem  
ul. Świerkowej. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 13 
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy 
Poczesna w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Poczesna 
(dotyczy sołectwa Michałów) omówiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik.  
Podczas omawiania Sekretarz gminy zgłosiła autopoprawkę w tytule 
obwieszczenia polegającą na dopisaniu samogłoski  „o” w wyrazie ogłoszenie.  
 
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 321/XXXVII/14. 
 
Ad. 14 
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy 
Poczesna w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy 
Poczesna omówiła 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 322/XXXVII/14. 
 
Ad. 15  
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy 
Poczesna dotyczącej podziału Gminy Poczesna na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
omówiła 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 323/XXXVII/14. 
 
Ad. 16 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu – Gmina Poczesna dla Rodziny” 
omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Różycka. 
 
Podczas omawiania Kierownik zgłosiła autopoprawkę w §4 polegającą na 
wykreśleniu części zdania tj. „Zasady składania wniosków, wydawania Karty, jej 
wzorów oraz”. 



 

 

Głos zabierali: 
- Stanisław Minkina zapytał czy będą wydawane dwie karty tzn. jedna 
obowiązująca na terenie całego kraju, a druga na terenie gminy. 
 
- Kierownik GOPS, Elżbieta Rózycka odpowiedziała, że karta rządowa jest 
podstawą do uznawania rodziny na terenie gminy, będzie więc jedna karta. 
 
- Stanisław Minkina zaproponował, aby został zrobiony rejestr rodzin 
wielodzietnych z terenu gminy, ponieważ nie wszystkie rodziny o tym są 
poinformowane. 
 
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 324/XXXVII/14. 
 
Ad. 17 
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Częstochowskiego zadania  
z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi omówił Zastępca Wójta 
Andrzej Lech. 
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 325/XXXVII/14. 
 
Ad. 18 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Integracji i Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Poczesna na lata 2014 – 2020” omówiła 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Różycka. 
Głos zabierali: 
- Adam Morzyk zwrócił uwagę na wzrost  liczby osób korzystających z pomocy 
społecznej zaproponował powołanie podmiotu ekonomii społecznej np. Centrum 
Integracji Społecznej, a później Spółdzielni Socjalnej. 
 
- Wójt gminy odpowiedział, że jest to problem, który wymaga analizy i wdrażania. 



 

 

 
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 326/XXXVII/14. 
 
Ad. 19 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Poczesnej do prowadzenia postępowania w sprawach  
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wydawania  
w tych sprawach decyzji 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 327/XXXVII/14. 
 
Ad. 20 
Wnioski zostaną złożone na piśmie.  
 
Ad. 21 
Wójt Gminy poinformował, że na wszystkie wnioski odpowie na piśmie. 
 
Ad. 22 
W tym punkcie głos zabierali: 
- Sekretarz gminy, Renata Smędzik poinformowała o pismach Naczelnika 
Drugiego Urzędu Skarbowego oraz Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w sprawie oświadczeń majątkowych. 
 
- Wójt gminy powiedział, że 4 lata to długi okres czasu, będziemy go wspominać 
i mówić co udało się wspólnie zrobić. W imieniu własnym oraz wszystkich 
pracowników Urzędu Gminy i sołtysów  podziękował radnym  za wspólną 
rzetelną pracę i życzył realizacji celów w nadchodzących wyborach.  
Następnie Wójt odczytał i wręczył radnym podziękowania. 
 



 

 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak podziękowała Wójtowi gminy, 
Zastępcy Wójta, Sekretarz gminy, sołtysom oraz wszystkim pracownikom 
Urzędu za współpracę.  Wiceprzewodniczącemu za pomoc w pełnionej funkcji 
natomiast wszystkim radnym za efektywną pracę na rzecz wspólnego dobra 
jakim jest nasza gmina i jej społeczność. Na zakończenie życzyła dobrego 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, a tym radnym, którzy ubiegają się o mandat 
w kolejnej kadencji życzyła szczęścia  by mogli kontynuować i rozbudowywać 
swoje zamierzenia.  
 
- Krystyna Wichniarek i Adam Morzyk podziękowali za współpracę władzom 
gminy, radnym, sołtysom i wszystkim osobom, które przez te minione 4 lata 
z Radą współpracowały.  
 
- Mirosława Markiewicz w imieniu sołtysów podziękowała radnym za współpracę 
 i życzyła wszystkiego najlepszego, zdrowia i aby wszyscy obecni kandydujący 
spotkali się w kolejnej kadencji. 
 
- Wójt gminy powiedział, że wszystkich zrealizowanych rzeczy nie wykonał sam 
lecz z ludźmi, z którymi współpracuje. Na ręce Zastępcy Wójta oraz Sekretarz 
gminy podziękował pracownikom za pracę, bo bez nich te wszystkie sukcesy nie 
byłyby możliwe.  
 
 
Ad. 23 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XXXVII Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 


