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P r o t o k ó ł  Nr VI/2015 
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Poczesna, dnia  2015-02-23 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  VI/2015 

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

w dniu  23 lutego 2015 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr 34/VI/15 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze 

inkasa.  

2. Uchwała Nr 35/VI/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna 

do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Poczesna a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół  Nr VI/2015 

z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 23 lutego 2015 roku 

w godzinach od 1500 do 1555. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 14 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  0 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad VI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze 

inkasa.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do 

współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Poczesna a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego. 

5. Zakończenie obrad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia VI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Sekretarza gminy, Kierownika Referatu Finansowo -
Podatkowego, Radnych 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 sesji jako punku  

4 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do 

współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Poczesna  

a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
                             „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad VI nadzwyczajnej Sesji 
Rady Gminy. 
 
Ad. 3 
Projekt uchwały zmieniającej poboru podatków w drodze inkasa przedstawiła Kierownik 

Referatu – Finansowo Podatkowego, Agata Adamus. 

Głos zabierali: 

- Wójt gminy wyjaśnił, że nie ma konieczności, by inkasentem był sołtys. W przypadku 

gdy są jakieś przeszkody sołtys może wskazać inną osobę na inkasenta.  

- Rafał Dobosz zapytał, czy musi to być osoba spokrewniona. 

- Wójt gminy odpowiedział, że nie musi. 

- Teresa Chałupka zapytała jaki procent prowizji jest dla inkasenta. 

- Wójt gminy odpowiedział, że 7% od kwoty pobranych podatków przez inkasentów. 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      



 

 

                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 34/VI/15. 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do 
współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Poczesna a 
pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego omówił Wójt gminy, Krzysztof Ujma 
 

Głos zabierali: 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak zapytała czy, zanim ten projekt trafił pod 

obrady, Wójt uczestniczył w naradach dotyczących tego tematu. 

- Wójt gminy odpowiedział, że dyskusje na ten temat trwają już od dawna. 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak zapytała czy to jest jednorazowa uchwała, 

czy też jeżeli pojawią się dla nas dodatkowe pieniądze będziemy podejmować kolejne.  

- Wójt gminy wyjaśnił, że jeżeli chodzi o pieniądze znaczone, to były one rozdzielone już 

w roku 2014. Gmina otrzymała 8 mln złotych, które przeznaczone będą na kanalizację  

w Nieradzie i salę korekcyjną dla przedszkolaków w Słowiku. 

- Teresa Chałupka zapytała co z przedszkolem w Poczesnej i czy nie można tych 

pieniędzy przeznaczyć na jego budowę. 

- Iwona Choła zwróciła uwagę, że w Poczesnej dzieci z przedszkola mogą korzystać 

 z hali sportowej w gimnazjum czy też sali gimnastycznej w szkole, natomiast dzieci ze 

Słowika nie mają takiej możliwości. Na etapie planowania budowy szkoły były dyskusje, 

aby przedszkole przenieść do budynku szkoły. Przedstawiciele społeczności lokalnej nie 

chcieli wówczas planować tam przedszkola. 

- Teresa Chałupka zaproponowała teren za Gminnym Centrum Kultury, Informacji 

 i Rekreacji ponieważ teren za nim nie jest wykorzystany. 

- Wójt gminy wyjaśnił, że jest kilka propozycji lokalizacji przedszkola w Poczesnej, ale 

trzeba to ustalić z miejscowym samorządem. 

Na tym dyskusje zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 14 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         14 radnych 
                            „przeciw”                                              0 radnych 
                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 
 
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 35/VI/15. 



 

 

Ad. 5 

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

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 
 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

   Magdalena Caban 


