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Poczesna, dnia  2014-12-11 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  II/2014 

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

w dniu  11 grudnia 2014 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 7/II/14 w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok. 

2. Uchwała Nr 8/II/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2015 rok. 

3. Uchwała Nr 9/II/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

4. Uchwała Nr 10/II/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2014-2029. 

5. Uchwała Nr 11/II/14 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. 

6. Uchwała Nr 12/II/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa 
Młynek - Mazury. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół  Nr II/2014 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 11 grudnia 2014 roku 

w godzinach od 1000 do 1053. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

 

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Poczesna : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2015 rok. 

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 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część 
sołectwa Młynek - Mazury. 

11. Wnioski i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia II zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Lidia 
Kaźmierczak. 

Po powitaniu Wójta gminy, Sekretarz gminy, Skarbnika gminy, Radnych gminy, 
stwierdziła, że obecni na sali radni w/g listy obecności stanowią quorum, przy którym 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy Poczesna. 

Po otwarciu Sesji Przewodnicząca poinformowała, że obecny jest radny Rafał Dobosz,  
który nie złożył ślubowania na poprzedniej sesji i w myśl  art. 23a ust. 3 ustawy  
o samorządzie gminnym złoży je dzisiaj. 

Następnie odczytała rotę ślubowania: 

          „Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej   ś l u b u j ę  
uroczyście  obowiązki  radnego  sprawować  godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  
mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy  i  jej  mieszkańców”, 

 
po czym radny Rafał Dobosz  stojąc,  słowem„ ś l u b u j ę” złożył  przysięgę. 

Po złożeniu ślubowania Przewodnicząca stwierdziła, że „Radny, Rafał Dobosz dokonał 
ślubowania”, a Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie  
o wyborze. 

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 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad II zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z I Sesji był wyłożony do wglądu 
w biurze Rady Gminy. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Protokół z I Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  

Ad. 4 
Informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego przedstawiła Kierownik, Elżbieta Różycka. 

Głosu nikt nie zabrał.  

Informacja została przez Radę przyjęta. 
 
Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok omówiła 
Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
Podczas omawiania, Kierownik poinformowała, że stawki podatku od środków 
transportowych na 2015 rok w stosunku do roku poprzedniego nie uległy zmianie. 



 

 

Głos zabierali:  
- Grzegorz Sikora, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował, że w dniu 9 grudnia 2014r. na wspólnym posiedzeniu Komisje stałe 
podjęły decyzję o pozostawieniu stawek podatku od środków transportowych na 
poziomie 2014r. 

Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 7/II/14. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2015 rok omówiła Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego, Agata Adamus. 
Podczas omawiania, Kierownik odczytała stawki podatku, zaproponowane na wspólnym 
posiedzeniu Komisji stałych w dniu 9 grudnia 2014r. 

Głos zabierali:  
- Grzegorz Sikora, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował, że w dniu 9 grudnia 2014r. na wspólnym posiedzeniu Komisje stałe 
ustaliły dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości  50,00 zł. 

 
Na tym dyskusję zakończono, nikt uwag nie zgłosił. 
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   1 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 8/II/14. 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawił Skarbnik 
gminy, Piotr Dobosz. 
Głos zabierali:  
- Grzegorz Sikora, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  
Na tym dyskusję zakończono. 
 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 



 

 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 9/II/14. 

Ad. 8 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014-2029 omówił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz.  
Głos zabierali:  
- Grzegorz Sikora, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Na tym dyskusję zakończono. 
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   1 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 10/II/14. 

Ad. 9 

Projekt uchwały sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna 
 z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 omówiła Sekratarz gminy, Renata 
Smędzik.  
Sekretarz gminy, podczas omawiania poinformowała,  że projekt uchwały został 
poddany konsultacjom podczas, których żadna organizacja pozarządowa nie wniosła 
uwag. 

Głosu nikt nie zabrał.  
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 11/II/14. 



 

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa 
Młynek – Mazury omówił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

 
Podczas omawiania Zastępca Wójta wyjaśnił, że Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 
2 października 2014 roku Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały  
Nr 317/XXXVI/14  z dnia 25 sierpnia 2014 roku.  W stosunku do przeznaczenia terenu 
i warunków jego zagospodarowania, Nadzór Wojewody nie wniósł żadnych zastrzeżeń. 
Uwagi dotyczyły zapisów wykraczających poza kompetencje gminy np. nakaz 
prowadzenia badań archeologicznych, a także wskazano na konieczność zapisu 
numerów terenu np. MN1, MN2 w celu ułatwienia rozpoznania danego terenu.  
Zmiany te, nie wymagały ponownego wyłożenia oraz konsultacji i zostały wprowadzone 
do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Głos zabierali: 

- Kazimierz Bald, TEREN Sp. z o.o. poinformował, że to co Nadzór Wojewody uznał, że 
jest nieprawidłowe w uchwale zostało skorygowane. Numeracja poszczególnych 
terenów była zapisana w planie, uwaga dotyczyła tylko terenów leśnych i rolnych.  
Prezes podkreślił, że nie ma tutaj ingerencji w plan, nie zostało zmienione żadne 
przeznaczenie działek ani pól. 
 

Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak, która 
podczas czytania poprosiła o wykreślenie daty uchwały „30 listopada 2014 r.” 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         15 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 12/II/14. 

Ad. 11 

Wnioski zostaną złożone na piśmie do biura Rady do dnia 17 grudnia 2014 r. 

Ad. 12 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
 

Ad. 13 

W tym punkcie głos zabierali: 
- Marek Morzyk  
1. Poprosił o realizację funduszu sołeckiego i przygotowanie terenu koło pałacu do 
zrobienia alejek. 



 

 

2. Zabezpieczyć przed zimą dziury na ul. Ceramicznej, Krętej, Zaniwie. 
3. Zaprosił do współpracy ze Stowarzyszeniem Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej. 
 

- Jerzy Ślęzak podziękował za wykonanie barierki w Brzezinach Nowych. 

- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o: 
-  piśmie, które wpłynęło do biura Rady w sprawie utworzenia Klubu „Współpraca 
i Rozwój” przez radnych:  

Kaźmierczak Lidia, Błaszak Eulalia, Bajdor Tadeusz, Brzozowski Piotr, Choła Iwona, 
Dobosz Bożena, Kołodziej Marian, Kucia Waldemar, Opiłka Wojciech, Sikora Grzegorz, 
Synoradzka Ewa, Wąsińska Barbara, Zawadzki Przemysław. 
 
- o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych radnych – ustalono termin złożenia 
do 23 grudnia 2014 r. 

- poprosiła o pisemne lub telefoniczne usprawiedliwianie planowanej nieobecności na 
sesji bądź komisji. 

- Wójt gminy wyjaśnił, że fundusz sołecki będzie tematem spotkania z sołtysami w dniu 
22 grudnia 2014 roku, a zgłoszone dziury w drogach zostaną przed zimą naprawione.  

Wójt zaprosił osoby zainteresowane na spotkania w dniu 11 grudnia 2014 roku: 
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa X 
obejmująca sołectwa: Zawodzie, Kolonia Borek, Kolonia Poczesna, 
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VI 
obejmująca sołectwo Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa. Podkreślił, że 
uchwalenie planów będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców, w przypadku realizacji 
inwestycji. Na zakończenie wystąpienia Wójt gminy życzył spokojnych, zdrowych świąt 
oraz dużo odpoczynku. 

Ad. 14 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu, życzyła 
wszystkiego najlepszego na święta i ogłosiła, że II zwyczajną Sesję Rady Gminy 
Poczesna uważa za zamkniętą. 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Caban 


