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Poczesna, dnia  2015-01-29 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  IV/2015 

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

w dniu  29 stycznia 2015 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 24/IV/15 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów 

 i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie 

gminy Poczesna. 

2. Uchwała Nr 25/IV/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz 

fragment sołectwa Poczesna. 

3. Uchwała Nr 26/IV/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy 

Poczesna w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 

4. Uchwała Nr 27/IV/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy 

Poczesna dotyczącej  utworzenia obwodów głosowania. 

5. Uchwała Nr 28/IV/15 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe 

dofinasowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci 

kanalizacyjnej. 

6. Uchwała Nr 29/IV/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego 
deficytu jednostki samorządu terytorialnego. 

7. Uchwała Nr 30/IV/15 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 

8. Uchwała Nr 31/IV/15 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2015.  

9. Uchwała Nr 32/IV/15 zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poczesna. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół  Nr IV/2015 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 29 stycznia 2015 roku 

w godzinach od 1200 do 1525. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z III 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 określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie gminy 
Poczesna. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie 
oraz fragment sołectwa Poczesna. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 r. 
9. Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz  wykorzystania obiektów sportowych 

na terenie gminy.  
10. Informacja o realizacji  na terenie gminy ustawy  o utrzymaniu czystości  

i porządku. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy 

Poczesna w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy 

Poczesna dotyczącej  utworzenia obwodów głosowania. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe 

dofinasowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci 
kanalizacyjnej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego 
deficytu jednostki samorządu terytorialnego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2015.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poczesna. 
18. Wnioski i zapytania radnych. 
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
20. Wolne wnioski i informacje. 
21. Zakończenie obrad. 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia IV zwyczajnej 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. 

- Wójt gminy z uwagi na zakończenie kadencji podziękował sołtysom  
i przewodniczącemu Osiedla za współpracę i pracę dla swoich małych społeczności. 
Odczytał list gratulacyjny i wraz z Przewodniczącą Rady wręczył sołtysom drobne 
upominki. 
 

- Mirosława Markiewicz podkreśliła, że praca sołtysa jest pracą ciężką. W imieniu 
sołtysów podziękowała Wójtowi, Radzie Gminy i pracownikom Urzędu za docenienie ich 
pracy i dobrą współpracę przez minione 4 lata.  

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, po punkcie 15, 
dwóch projektów uchwał tj. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
gminy na rok 2015 oraz  projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu 
aglomeracji Poczesna. 
 
Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie wniosku Wójta gminy. 
 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
 
Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad IV zwyczajnej Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 

Ad. 3 

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

Radni nie zgłosili uwag. 

Protokół z III 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 w chwili 
obecnej toczy się postępowanie w sprawie przeciwko HIZ Sp. z o.o. o zapłatę  kwoty 
31 349,32 zł. Powyższa kwota wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym Wiesławie 
Słaboszu. Nadto podajemy, że w sprawie spadkowej po Wiesławie Słaboszu brali udział 
w postępowaniu egzekucyjnym następujący komornicy: 

- Komornik przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie - Tomasz Nowakowski 

- Komornik przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie - Andrzej Krawczyk 

- Komornik przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu -  Jacek Wiesiołek 

- Komornik przy Sądzie Rejonowy  w Zduńskiej Woli -  Antoni Nowakowski 

- Komornik przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie - Dariusz Olczyk 

- Komornik przy Sądzie Rejonowym w Kole  - Jarosław Figura 

Składniki majątkowe po Wiesławie Słaboszu były położone prawie w całym kraju: 

- firma Strabag w Warszawie 

- kopalnia pisaku C 

ichmiana, położona w okręgu gminy Dąbie powiat Koło 

- działki budowlane położone w obrębie gminy Koziegłowy 

- ½ budynku mieszkalnego oraz placu położona w gminie Poczesna. 

Poszczególni komornicy kierowali egzekucje do nieruchomości pozostałych po 
spadkobiercy Wiesławie Słaboszu, a także zajmowali należności na koncie gminy. 
Gmina Poczesna na skutek składania skarg na czynności komorników spowodowała 
uchylanie dokonywanych zajęć i na tej podstawie gmina Poczesna odebrała nasze 
należności. Tak, że z tego tytułu gmina nie poniosła żadnych strat. W najbliższym czasie 
gmina podejmie decyzję odnośnie pozostałych składników majątkowych, które 
uprzednio wymagają opinii biegłych rzeczoznawców. 

W sprawie firmy Zakład Inżynieryjno Budowlany FAJKIER Sp. Jawna  Wójt powiedział, 
że w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w wydziale Gospodarczym w dalszym ciągu 
toczy się postępowanie upadłościowe. Dotychczas nie została  jeszcze ustalona 
aktualna lista uprawnionych wierzycieli. Niektórzy wierzyciele wnoszą sprzeciwy od 
ustaleń sądu w przedmiocie odmowy wpisu na listę wierzytelności. Dopiero po 
ostatecznym ustaleniu listy wierzytelności poszczególnych uprawnionych wierzycieli Sąd 
wyznaczy rozprawę oraz termin dalszego postępowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W chwili obecnej Gmina przygotowuje sprawę cywilną przeciwko firmie 
Fajkier. W sprawie tej będziemy dochodzić należności, które powstały bezpośrednio  
z winy firmy Fajkier, jak też kosztów związanych z niewykonaniem robót zgodnie  
z umową. W sprawie tej umieścimy także należności z tytułu wadliwych, rozpoczętych  
a niedokończonych  przez firmę Fajkier prac. Roboty te przejęła do wykonania firma 
Wachelka Inergis S.A. i stąd też powstały dodatkowe koszty. Przedmiotowa sprawa 



 

 

zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym jest trudna i wymaga z naszej strony 
skoncentrowania i szczegółowej analizy wszystkich dowodów. Po ostatecznym 
dokonaniu rozliczenia i po uprzednim sprawdzeniu go  przez Inżyniera Kontraktu firmę 
Primex, Gmina wezwie firmę Fajkier do wpłacenia należnej nam kwoty w terminie  
14 dni. W przypadku, gdy firma Fajkier nie ureguluje żądanej przez nas należności 
wystąpimy z pozwem przeciwko firmie Fajkier  na drogę postępowania sądowego. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 6 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie gminy Poczesna przedstawiła 
Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska. 
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 24/IV/15. 

Ad. 7 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa 
Poczesna omówił Zastępca Wójta, Andrzej Lech.  

Głos zabierali: 

- Kazimierz Bald, TEREN Sp. z o.o. w imieniu Wójta poprosił o wprowadzenie 
autopoprawki w § 54 polegającej na dopisaniu pkt. 8 w brzmieniu: „ strefa sanitarna,  
o szerokości 50,0 m w zasięgu pokazanym na rysunku planu, obowiązuje w zakresie 
określonym w przepisach odrębnych.” 

Na tym dyskusje zakończono.  

Projekt uchwały wraz z autopoprawką 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 25/IV/15. 



 

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok 
przedstawiła Kierownik, Elżbieta Różycka. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 9 

Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz  wykorzystania obiektów sportowych na 
terenie gminy omówili: 
 
- działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA”  - Jarosław Wlazło. 
- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUNIOR” – Maciej Janowski 
- działalność  Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” - 

Artur Sosna. 
-   informację o wykorzystaniu Hali sportowej przedstawił – Dyrektor gimnazjum Paweł   
Wiśniewski. 
 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 10 

Informację o realizacji  na terenie gminy ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku 
przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 
 
Głos zabierali: 

- Rafał Dobosz zapytał jakie były wpływy w 2014 roku z tytułu opłaty śmieciowej 
 i jeżeli była nadwyżka to na co została przeznaczona. 
 

- Wójt gminy odpowiedział,  że trwa analiza przychodów i wydatków związanych  
z funkcjonowaniem gospodarki odpadami. Podkreślił, że ustalona stawka 5,00 zł od 
osoby jest stawką najniższą w naszym terenie. Za tonę odpadów niesegregowanych 
płacimy 269,00 zł za tonę, a za segregowane 1 zł od tony i dobrze byłoby te stawki 
utrzymać. 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Poczesna 
w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej omówiła 
Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 
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 26/IV/15. 

Ad. 12  
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Poczesna 
dotyczącej  utworzenia obwodów głosowania omówiła Sekretarz gminy, Renata 
Smędzik. 
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 27/IV/15. 
 
Ad. 13  

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe 
dofinasowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci 
kanalizacyjnej omówił Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 

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 28/IV/15. 

Ad. 14  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 
jednostki samorządu terytorialnego 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 29/IV/15. 
 
Ad. 15 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy omówiła 
Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak. 
Przewodnicząca wyjaśniła, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika z faktu, iż 
stosunek pracy z wyboru wygasa wraz z upływem kadencji. Wybór Wójta na kolejną 
kadencję oznacza nawiązanie nowego stosunku pracy, którego elementem jest 
ustalenie przez Radę Gminy wynagrodzenia. 
Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego podjęła 
decyzję, aby wynagrodzenie Wójta na kadencję 2014-2018 pozostawić bez zmian, czyli 
na poziomie poprzedniej kadencji. 

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 (Rafał Dobosz) 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 30/IV/15. 

- Wójt gminy podziękował za podjęcie tej uchwały. 

Ad. 16  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2015 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 31/IV/15. 
 

 

 



 

 

Ad. 17  

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poczesna omówił 
Zastępca Wójta, Andrzej Lech. 
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 32/IV/15. 
 
Ad. 18  

W tym punkcie głos zabierali: 

 
Teresa Chałupka 

1. Ponaglić instytucje tj. straż, policję, ośrodek zdrowia, szkoły do odśnieżania 
terenu  z chodnikami przed swoimi posesjami. 

Barbara Wąsińska 

1. Wzmocnić pobocza drogi wzdłuż ul. Łąkowej.  

Ewa Synoradzka 

1. Jak przedstawia się sytuacja z odśnieżaniem chodników przy drodze powiatowej 
ul. Staszica i ul. Szafirowa na niezamieszkanych odcinkach.  

2. Naprawić pękające pobocza na ul. Szczytowej. 

3. Mieszkańcy Brzezin Nowych proszą o przestawienie przystanku przy świetlicy w 
stronę Sobuczyny. 

Iwona Choła 

1. Ustawić bariery ochronne przy ul. Równoległej, przy skrzyżowaniu z ul. Podlaską 
(koło szkoły). Brak pobocza dla pieszych. 

2. Wyrównać nawierzchnię ul. Jaworowej, ul. Zielonej i Zaniwie. 

Bożena Dobosz 

1. Mieszkańcy ul. Mickiewicza pytają o możliwość ustawienia progów najazdowych. 

Marian Kołodziej 

1. Zamontować lampę przy ul. Strażackiej do P. Goleniewskiej. 

2. Naprawić nawierzchnię ul. Piaskowej od trasy DK-1. 

Lidia Kaźmierczak 

1. Odśnieżyć ul. Częstochowską od zakrętu do DK-1(odcinek gminny). 

2. Zadbać o odśnieżanie  miejsc przystankowych. 



 

 

Eulalia Błaszak 

1. Sprawdzić stan znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości (część 
znaków jest pochylona lub odwrócona, tablice są pomalowane farbą – jest to 
zapewne wynik wybryków chuligańskich). 

2. Proszę o sprawdzenie stanu kasztanowca rosnącego przy ul. Cmentarnej. Część 
jego konarów jest sucha i może zagrażać osobom znajdującym się w pobliżu ww. 
drzewa 

3. Zakupić wiatę przystankową w Kolonii Borek przy ul. Przemysłowej. 

4. Wyciąć drzewa rosnące przy parkingu obok cmentarza. Drzewa te zasłaniają 
lampę, która powinna oświetlać rondo. 

5. Naprawić nawierzchnię drogi na skrzyżowaniu ul. Górniczej i ul. Jałowcowej. 

6. Dokończyć brakującą część nawierzchni asfaltowej ul. Kolejowej w Zawodziu. 

7. Zainstalować uliczne lampy oświetleniowych przy ul. Brzozowej, ul. Kolejowej i ul. 
Jałowcowej. 

Grzegorz Sikora 

1. Uzupełnić pobocza wzdłuż DW 904 – szczególnie przy skrzyżowaniu DW 904  
z drogą powiatową i przy pętli autobusu przy ul. Gajowej. 

2. Uzupełnić ubytki w nawierzchni ul. Górskiej i ul. Kasprowicza. 

3. Dokończyć instalację wiaty przystankowej przy drodze powiatowej kierunek 
Nierada – Brzeziny. 

4. Zamontować tablicę ogłoszeniową przy przystanku autobusowym Nierada – 
Kościół w kierunku m. Bargły o ustalonych podczas wizji lokalnej rozmiarach i 
przeniesienie obecnej na ul. Górską. 

5. Naprawić ul. Olchową. 

Ad. 19  

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 20  

W tym punkcie głos zabierali: 

Anna Rak 

1. Zamontować wiatę na przystanku w Kolonii Borek. 

2. Zamontować tablicę przy posesji sołtys. 

3. Zamontować lustro na skrzyżowaniu ul. Sosnowej i ul. Brzozowej. 

4. Zamontować oświetlenie na ul. Kolejowej, ul. Brzozowej i ul. Jałowcowej. 

Leon Kuta 

1. Podwyższyć kratkę spływową na ul. Głównej przy posesji nr 72 (Koło P. Janusza 
Michowicz) 



 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy odczytała 2 pisma z Pierwszego Urzędu Skarbowego 
 w Częstochowie w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych. 

Ad. 21 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu 
i ogłosiła, że IV zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 

Protokół sporządziła: 

Magdalena Caban 


