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P r o t o k ó ł  Nr XXXVIII/2014 

 

z  nadzwyczajnej   Sesji  Rady  Gminy  P o c z e s n a 

 

w dniu  23 października 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczesna, dnia 2014-10-23 



 

 

Protokół  Nr XXXVIII/2014 

z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w Hali 
Sportowej  w Poczesnej w dniu 23 października 2014 roku 

w godzinach od 1600 do 1742. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 13 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

 

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Prezentacja gminy Poczesna. 
4. Możliwości inwestycyjne w gminie Poczesna, współpraca samorządu  

z przedsiębiorcami. 
5. Analiza sytuacji na rynku pracy w gminie Poczesna. 
6. Współpraca samorządu gminy Poczesna ze światem nauki. 
7. Współpraca samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym. 
8. Zakończenie obrad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca 

Rady Gminy Lidia Kaźmierczak. 

Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz gminy, Radnych gminy, 
Sołtysów 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.  
Uwag nikt nie zgłosił. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXXVIII nadzwyczajnej Sesji 
Rady Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
W tym punkcie wyświetlony został film promujący gminę Poczesna.  
 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 4 
Możliwości inwestycyjne gminy Poczesna omówił Wójt gminy, Krzysztof Ujma, 
który powiedział, że gmina Poczesna jest jedną z 16 gmin powiatu 
częstochowskiego, w której liczba mieszkańców ciągle wzrasta, a w ostatnim 
czasie o prawie 400 osób. Wzrost liczby mieszkańców wynika przede wszystkim  
z tego, że samorząd gminy Poczesna stwarza warunki życia, pracy, 
funkcjonowania (oświata, kultura, sport) na terenie gminy na wysokim poziomie 
Na osiedlanie się na terenie gminy ma także wpływ duża liczba zakładów, 
przebieg trasy DK-1, komunikacja MPK, tereny inwestycyjne te istniejące i te 
przewidziane do zagospodarowania w studium lub w planach miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego. 
Wójt przedstawił na mapie tereny inwestycyjne w gminie np. teren powojskowy  
w Nieradzie przy planowanej autostradzie, oraz planowane nowe Osiedle  
w Brzezinach. Podkreślił także bardzo dobrą współprace z wieloma 
przedsiębiorcami z terenu gminy Poczesna. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Ad. 5 
Analizę sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem  gminy Poczesna przedstawiła 
Barbara Biernacka Kierownik Działu Programów i Analiz Rynku Pracy  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. 
Podczas wystąpienia Kierownik poinformowała, że na koniec września 2014 roku 
był widoczny spadek bezrobocia na terenie gminy Poczesna o 153 osoby, czyli 
17,3% w porównaniu do grudnia 2013 roku. Od stycznia do września 2014 roku 
wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy 123 oferty z terenu gminy Poczesna. 
Poprzez szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne zaktywizowano 
122 osoby. 



 

 

Głos zabierali: 
- Wójt gminy powiedział, że dużo osób z terenu gminy pracowało w Hucie 
Częstochowa lub w firmach współpracujących. To co się tam wydarzyło ma duży 
wpływ na rynek i na sytuację w gminie Poczesna. Poprosił o przedstawienie 
oferty Powiatowego Urzędu Pracy dla tych osób. 
- Barbara Biernacka odpowiedziała, że 60% zwolnionym przysługiwał zasiłek 
przedemerytalny. Każda z osób, która się zarejestrowała dostała propozycje 
aktywizacji, jednak dla wielu osób propozycje te były nieatrakcyjne głównie pod 
względem zarobków.   
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad. 6 
W tym punkcie profesor Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 
Jolanta Chluska przedstawiła ofertę ww. wydziału. Poprosiła przedsiębiorców 
o propozycję nowych kierunków oraz o pomoc w pisaniu prac dyplomowych  
i  zatrudnianie w swoich firmach absolwentów Wydziału Zarządzania. 
 
Informacja został przez obecnych na sesji przyjęta. 
Ad. 7 
W  tym punkcie Prezes Zarządu Zbigniew Miszczyk przedstawił ofertę 
Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej dla firm i samorządu. Prezes 
podkreślił, że przystępując do Izby przedsiębiorca otrzymuje szanse nowej 
współpracy, pomoc w rozwiązaniu problemów na różnych płaszczyznach, pomoc 
w relacjach nie tylko na terenie kraju, a także promocję produktów. 
Na zakończenie zachęcił do członkowstwa w Regionalnej Izbie Przemysłowo 
Handlowej. 
Głos zabierali: 
- Jerzy Ziora, współpracuje z Regionalną Izbą Przemysłowo Handlową,  
podkreślił dobrą  współpracę z gminą Poczesna i zwrócił uwagę na duży obszar 
terenów inwestycyjnych w gminie. 
Na tym dyskusje zakończono. 
 
Ad. 8 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XXXVIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za 
zamkniętą. 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                

                                                               mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Caban 


