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Poczesna, dnia  2014-12-30 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  III/2014 

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

w dniu  30 grudnia 2014 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 13/III/14 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2014 rok. 

2. Uchwała Nr 14/III/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014-2029. 

3. Uchwała Nr 15/III/14 w sprawie budŜetu gminy na rok 2015. 

4. Uchwała Nr 16/III/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poczesna na lata 2015 – 2030. 

5. Uchwała Nr 17/III/14 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok. 
6. Uchwała Nr 18/III/14 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na  

2015 rok. 
7. Uchwała Nr 19/III/14 w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na 2015 

rok. 
8. Uchwała Nr 20/III/14 w sprawie zarządzenia wyborów organów 

w jednostkach pomocniczych Gminy Poczesna.  
9. Uchwała Nr 21/III/14 w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 

roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 
 2015 rok. 

10. Uchwała Nr 22/III/14 w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 
roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok. 

11. Uchwała Nr 23/III/14 w sprawie zmiany w składzie Komisji BudŜetu 
 i Rozwoju Gospodarczego. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół  Nr III/2014 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 30 grudnia 2014 roku 

w godzinach od 900 do 1055. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad III Sesji Rady Gminy Poczesna : 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z II 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 zmian w budŜecie gminy na 2014 rok. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2014-2029. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu gminy na rok 2015. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Poczesna na lata 2015 – 2030. 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok. 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 

2015 rok. 
12.  Podjęcie uchwały w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na 2015 

rok. 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów w jednostkach    

pomocniczych Gminy Poczesna.  
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 

roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok. 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 

roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok. 
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji BudŜetu i Rozwoju 

Gospodarczego. 
17.  Wnioski i zapytania radnych. 
18.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
19.  Wolne wnioski i informacje. 
20.  Zakończenie obrad. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia III zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Lidia 
Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Radnych, Sołtysów, 
zaproszonych gości  i przybyłych mieszkańców gminy stwierdziła, Ŝe obecni na sali 
radni w/g listy obecności stanowią quorum, przy którym moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały Rada Gminy Poczesna. 

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, Ŝe 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 projektów 
uchwał tj. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie 
określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz w sprawie zmiany 
uchwały Nr 7/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie podatku od środków 
transportowych na 2015 rok. Wójt podkreślił, Ŝe stawki podatku nie ulegną zmianie,  
a jedynie wykreślone zostaną zapisy w § 2 ww. uchwał dotyczące samochodów 
cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton 
stanowiących mienie gminy Poczesna oraz zapisy dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego, ładu i porządku. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o piśmie radnego Rafała Dobosza o woli 
przystąpienia do pracy w Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego i zaproponowała  
wprowadzenie, przygotowanej w tym temacie uchwały do porządku sesji. 
 
Przewodnicząca powiedziała, Ŝe proponuje wprowadzić zgłoszone projekty uchwał  
w punkcie14,15 i 16 i poprosiła o przegłosowanie ww. wniosków. 
 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
 
Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad III zwyczajnej Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, Ŝe protokół z II Sesji był wyłoŜony do wglądu 
w biurze Rady Gminy. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Protokół z II 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 złoŜona przez Przewodniczącą Rady - Lidię Kaźmierczak została przyjęta 
przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 5 
Wójt Gminy złoŜył informację o działaniu w okresie między sesjami.  

W sprawie spadkowej po zmarłym Wiesławie Słaboszu Wójt powiedział, Ŝe w dniu  
20 listopada 2014 r.  zwrócił się do nas Naczelnik I Urzędu Skarbowego  
w Częstochowie z prośbą o podanie czy wszystkie składniki majątkowe zostały wpisane 
w plan podziału i czy wierzytelności  Urzędu Skarbowego zostały uwzględnione.  
W związku z tym zwróciliśmy się z pismem do Komornika przy Sądzie Rejonowym  
w Częstochowie o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. Po uzyskaniu wypowiedzi  
w tym przedmiocie przez Komornika gmina nasza udzieliła ostatecznej odpowiedzi 
urzędowi skarbowemu. 
W związku z prowadzeniem egzekucji przez Komornika po całkowitym rozliczeniu 
wszystkich składników majątkowych po Wiesławie Słaboszu pozostała:  
 ½ budynku mieszkalnego połoŜona w Kolonii Poczesna wraz z placem oraz ½ kopalni 
Piasku Cichmiana połoŜona w obrębie gminy Dąbie powiat kolski, która została zalana 
wodą na całej powierzchni.  
W tym stanie faktycznym i prawnym naleŜy w najbliŜszym czasie powołać biegłych 
rzeczoznawców z listy sądowej, którzy po dokonaniu oględzin wyszacują wartość 
przedmiotowych nieruchomości. 
Po wydaniu opinii przez biegłych gmina nasza dokona sprzedaŜy w oparciu o jak 
najwyŜszą cenę. Przed dokonaniem powyŜszych czynności naleŜy dokonać 
sprawdzenia aktualnych wpisów w księgach wieczystych. 
Komornik Dariusz Olczyk po trzech i pół latach intensywnych starań naszej gminy 
wreszcie zwrócił z depozytu sądowego kwotę 785.988,93 zł wraz z odsetkami. 

W sprawie firmy FAJKIER Wójt poinformował, Ŝe w Sądzie Rejonowym Wydział 
Gospodarczy toczy się sprawa upadłościowa przeciwko firmie Fajkier. W sprawie tej 
występuje 130 uprawnionych wierzycieli z całego kraju, którzy dochodzą swojej 
naleŜności w stosunku od firmy Fajkier. Gmina Poczesna złoŜyła wniosek  
 o umieszczenie na liście wierzytelności naszej naleŜności. Sąd Rejonowy  
w Częstochowie częściowo uwzględnił nasze Ŝądanie umieszczenia naszych naleŜności 
na liście wierzytelności. Część  naszych naleŜności nie uwzględniona przez Sąd 
zostanie włączona do ostatecznego rozliczenia Gminy z firmą Fajkier. Jak wiadomo 
firma Fajkier wykonywała na terenie naszej gminy roboty kanalizacyjne. Bez podania 
przyczyny i bez wiedzy Gminy firma Fajkier opuściła teren budowy. W związku z tym 
Gmina Poczesna przygotowuje ostateczne rozliczenia z firmą Fajkier. W oparciu 
 o końcowe rozliczenie z ostatecznie ustaloną naszą naleŜnością Gmina wystąpi na 
drogę postępowania sądowego. Przedmiotowa sprawa sądowa, w której pozew 
wniesiemy w najbliŜszym czasie, zakończy ostateczne rozliczenie Gminy z firmą Fajkier. 
Będzie to bardzo trudna sprawa sądowa pod względem faktycznym i prawnym. 

Głos zabierali:  

- Rafał Dobosz zapytał czy jest sensowne prowadzenie wobec syndyka masy upadłości 
postępowania egzekucyjnego, poniewaŜ będzie to postepowanie bezskuteczne. 



 

 

- Wójt gminy odpowiedział, Ŝe sprawa spadkowa po zmarłym mieszkańcu trwała długo, 
Komornik zajął pieniądze w kwietniu 2010 roku i teŜ wydawało się, Ŝe sprawa jest 
beznadziejna, ale determinacja, upartość i prowadzenie sprawy z wyczerpaniem 
wszystkich środków prawnych doprowadziło do sytuacji, Ŝe pieniądze zostały zwrócone. 
Sprawa firmy Fajkier jest takŜe trudna, ale wszystkie moŜliwości prawne gmina powinna 
wykorzystać. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2014 rok przedstawił Skarbnik 
gminy, Piotr Dobosz. 
 
Głos zabierali:  
- Grzegorz Sikora, Przewodniczący Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego 
poinformował, Ŝe 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 13/III/14. 

Ad. 7 
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 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 14/III/14. 

Ad. 8 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła, zgodne z uchwałą Rady Gminy Poczesna 
Nr 340/XLIII/10, zasady uchwalania budŜetu gminy, a następnie Skarbnik gminy, Piotr 
Dobosz przeczytał i omówił projekt uchwały. 
W trakcie omawiania Skarbnik gminy poprosił o wprowadzenie autopoprawki w §6, §9  
i §12 polegającej na zmianie daty z 2014 roku na 2015, natomiast w §11 zmianie daty  
z 2014 roku na 2015 oraz zmianie publikatora ustawy o funduszu sołeckim. 



 

 

Następnie Skarbnik gminy przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie przedłoŜonego przez Wójta Gminy Poczesna projektu 
uchwały budŜetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 
pozytywną opinię o moŜliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie 
uchwały budŜetowej na 2015 rok Gminy Poczesna.  
 
W dalszej części Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Iwona 
Choła  poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu na 2015 rok 
przydzielonego placówkom podległym Komisji.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Bajdor poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniował projekt budŜetu gminy na 2015 rok.  
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, Ewa Synoradzka powiedziała, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budŜetu gminy na 2015 rok. 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Sikora 
powiedział, Ŝe na dzisiejszym posiedzeniu z Przewodniczącymi poszczególnych komisji 
Komisja BudŜetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu 
na 2015 rok. 
Głos zabierali: 
- Rafał Dobosz zapytał na jaki dzień przyjęto dług w projekcie budŜetu na 2015 rok oraz 
odczytał pismo Wójta gminy do mieszkańców ul. Ogrodowej i zapytał dlaczego nie ma 
ujętej w projekcie budŜetu inwestycji związanej z budową chodnika przy ww. ulicy. 
 
- Piotr Dobosz, Skarbnik gminy -  kwota długu przyjęta jest na dzień bilansowy tj. 31 
grudnia danego roku budŜetowego. 
 
- Rafał Dobosz – jaki jest procent tego zadłuŜenia. 
 
- Piotr Dobosz, Skarbnik gminy wyjaśnił, Ŝe w chwili obecnej posługujemy się nowymi 
indywidualnymi wskaźnikami zadłuŜenia, które zawarte są w kolumnie 9.1 – 9.7 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015 – 2030 i nie ma juŜ 
wskaźnika procentowego. 
 
- Wójt gminy podkreślił, Ŝe nowy sposób przeliczania zadłuŜenia podany w  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015 – 2030 dokonywany jest przez 
odpowiedni program i gdyby Gmina nie mieściła się w wymaganych wskaźnikach 
system ten nie pozwoliłby na dalsze czynności komunikując o niespełnionych kryteriach 
ponadto, nie byłoby pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Odnośnie chodnika przy ul. Ogrodowej Wójt gminy wyjaśnił, Ŝe inwestycji, które naleŜy 
zrealizować w 2015 roku i całej kadencji jest wiele. Wszyscy szukamy na te inwestycje 
pieniędzy, poniewaŜ polityka inwestycyjna w Gminie Poczesna prowadzona jest tak, aby 
wszystkie inwestycje robione były przy udziale środków zewnętrznych np. programów 
unijnych czy pieniędzy rządowych. Wszystkie inwestycje, równieŜ na ul. Ogrodowej, są 
potrzebne i sukcesywnie będą realizowane, ale przy współudziale środków 
zewnętrznych.  Inwestycja na ul. Ogrodowej nie znalazła się w budŜecie poniewaŜ,  
jesteśmy w trakcie robienia dokumentu technicznego na większe, wspólne ze 
Starostwem, przedsięwzięcie obejmujące kilka miejscowości równieŜ m. Wrzosowa.  
W tym projekcie będzie modernizacja ciągów komunikacyjnych i budowa chodnika. Jest 
to zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych. 



 

 

Na tym dyskusję zakończono. 
Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      
                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   1 radnych (Rafał Dobosz) 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 15/III/14. 
 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Poczesna na lata 2015-2030 omówił Skarbnik gminy, który podczas omawiania  poprosił 
o wprowadzenie autopoprawki polegającej na zmianie numeracji paragrafów. 
Skarbnik gminy przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w sprawie przedłoŜonego przez Wójta Gminy Poczesna projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały po zmianach 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 16/III/14. 

 
Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok 
przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 
Głosu nikt nie zabrał. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                      

                            „za”                      głosowało        13 radnych 
                            „przeciw”                                        0 radnych 
                            „wstrzymało się”                             2 radnych (T. Chałupka, R. Dobosz) 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 17/III/14. 

 
Ad. 11 
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na  2015 rok 
przedstawił Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor. 
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 18/III/14. 
Ad. 12  
Załączniki do projektu uchwały w sprawie planów  pracy komisji stałych Rady Gminy na 
2015 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji. 
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 19/III/14. 

Ad. 13  
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów w jednostkach pomocniczych 
Gminy Poczesna przedstawiła Sekretarz gminy - Renata Smędzik.  
Głos zabierali: 

- Ewa Synoradzka zapytała czy nie powinna być kadencja 2015-2019. 

- ElŜbieta Pentak, Radca Prawny wyjaśniła, Ŝe kadencja sołtysów jest zgodna  
z kadencją Rady i zapis 2014-2018 jest prawidłowy. 
 
Na tym dyskusje 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 20/III/14. 

Ad. 14  
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok przedstawiła 
Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
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 21/III/14. 

Ad. 15 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku  
w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok przedstawiła Kierownik 
Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
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 22/III/14. 

Ad. 16  
Projekt uchwały  w sprawie zmiany w składzie Komisji BudŜetu i Rozwoju 
Gospodarczego przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak. 
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 22/III/14. 

Ad. 17 

W tym punkcie głos zabierali: 

Iwona Choła 

1. Na jakim etapie są prace związane z rozwiązaniem problemu odwodnienia 
posesji mieszkańców przy ul. Równoległej (min. Państwa Okrasków, Knapików). 

2. Zamontować oświetlenie w lasku wrzosowskim.   
 

 



 

 

Grzegorz  Sikora 

1. Naprawić chodnik na ul. Targowej w Nieradzie. 

2. Zamontować  barierkę  przy ul. Targowej,  na wysokości posesji  P. Strej  
i P. Siedleckiego.  

 
Ewa Synoradzka 

1. Zamontować lampę przy przepuście P. Płanety na ul. Szczytowej 
 i w Sobuczynie koło P. Kuty. 
 

Teresa Chałupka   

1. Zmodernizować ul. Szkolną i ulice na osiedlu w Kolonii Poczesna. 

2. Wybudować drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków. 

3. Postawić dwa słupy z oświetleniem przy ul. Katowickiej na odcinku  od  świateł 
(„Opel”) w kierunku ul. Prostej. 

4. Zbudować wysepkę do wysiadania z autobusu przy ul. Kwiatowej po prawej 
stronie jadąc od DK-1 pierwszy przystanek (w chwili obecnej wysiada się wprost 
do rowu) 

 
Ad. 18 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
 

Ad. 19 

W tym punkcie głos zabierali: 

Jadwiga Strąk  

1. Zamontować nową  lub przewiesić lampę na ul. Bociania Górka (nowo 
wybudowany dom na zakręcie zasłania widoczność).  

 

Lidia Kaźmierczak , Danuta Markowska 

1. Poinformować firmę odśnieŜającą,  aby podczas odśnieŜania dokładniej 
posypywała piaskiem ul. Podgórną i ul. Częstochowską (od tzw. Serka do DK-1). 

 
Zofia MroŜek 

1. Obciąć gałęzie dębu, który rośnie na parkingu przy cmentarzu. Gałęzie 
zastawiają świecącą się lampę i zmniejszają widoczność. 

2. Zainstalować lustra na skrzyŜowaniu ulic Sosnowej i Brzozowej. 

3. Zainstalować wiatę przystankową w miejscowości Borek oraz poprawić istniejące 
tzn. wstawić szyby. 



 

 

 
Mirosława Sławińska 

1. Poinformować sołtysów o realizacji funduszu sołeckiego. 

2. Wyczyścić bocianie gniazdo w Bargłach. 

 
Leon Kuta 

1. Wystosować pismo do banku o zamontowanie bankomatu w Osiedlu  
w Hucie Starej B. 

 
Alfred Kołodziej 

1. Zamontować tablicę ogłoszeń w Cementowni. 

2. Zamontować wiatę przystankową w Cementowni  przy DK-1 od strony 
zachodniej. 

 

Kończąc Wójt gminy Ŝyczył wszystkim duŜo pomyślności, zdrowia, spełnienia 
wszystkich marzeń i osiągnięcia celów tych prywatnych, zawodowych i samorządowych 
oraz zaprosił do powitania Nowego Roku w Hucie Starej B. 

Ad. 20 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu, Ŝyczyła 
wszystkiego najlepszego w nowym roku, duŜo miłości, pomyślności, szczęścia oraz 
zrealizowania wszystkich planów i ogłosiła, Ŝe III zwyczajną Sesję Rady Gminy 
Poczesna uwaŜa za zamkniętą. 
 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inŜ. Lidia Kaźmierczak 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Caban 


