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Poczesna, dnia  2015-04-30 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  VIII/2015 

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

w dniu  30 kwietnia 2015 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 54/VIII/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2014 rok. 

2. Uchwała Nr 55/VIII/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – strefa IV obejmująca zasadniczą część sołectw:  

Huta Stara A, Huta Stara B oraz fragment sołectw Wrzosowa i Brzeziny Kolonia. 

 

3. Uchwała Nr 56/VIII/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – strefa VIII obejmująca zasadniczą część sołectwa Poczesna. 

 

4. Uchwała Nr 57/VIII/15 w sprawie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
 2014 – 2020. 

5. Uchwała Nr 58/VIII/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół  Nr VIII/2015 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 30 kwietnia 2015 roku 

w godzinach od 1200 do 1440. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 11 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             4 (Bożena Dobosz, Piotr Brzozowski,                 

Waldemar Kucia, Przemysław Zawadzki) 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu  Ośrodków Zdrowia za 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2014 r. 

9.  Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– strefa IV obejmująca zasadniczą część sołectw: Huta Stara A, Huta Stara B oraz 
fragment sołectw Wrzosowa i Brzeziny Kolonia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– strefa VIII obejmująca zasadniczą część sołectwa Poczesna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
 2014 – 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.  

14. Wnioski i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie obrad. 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia VIII 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. 
 
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 punktu  
12 i 13, dwóch projektów uchwał tj.: w sprawie alokacji środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 
oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.  

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
 
- Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Komendant Komisariatu Policji 
poprosił o przeniesienie punktu 9 dotyczącego analizy stanu bezpieczeństwa 
publicznego na terenie gminy jako punktu 6. 
 
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 
 
Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad VIII zwyczajnej Sesji Rady 
Gminy po zmianach. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z VII Sesji był wyłożony do wglądu 
w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Protokół z VII 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.  

Podczas wystąpienia Wójt gminy w sprawie firmy Fajkier poinformował, że w wyniku 
przeprowadzonego przetargu gmina zawarła umowę z firmą Fajkier na prowadzenie 
robót kanalizacyjnych na terenie gminy. Początkowa współpraca miedzy stronami 



 

 

układała się dobrze. W październiku 2011 roku firma Fajkier bez wiedzy i zgody gminy  
zaprzestała wykonywać swoje obowiązki i zeszła z placu budowy. Od Października 2011 
roku do marca 2012 roku odbywały się w gminie liczne narady stron, które miały na celu 
przegotowanie firmy Fajkier do podjęcia dalszych robót. Przedstawiciele firmy Fajkier 
wraz ze swym pełnomocnikiem na tych naradach często powtarzali, że firma jest 
przygotowana do podjęcia robót lecz nie może ich podjąć ze względu na porę zimową. 
W marcu 2012 roku gmina powołała biegłego, który stwierdził, iż ziemia nie jest 
zamarznięta i można wykonywać roboty ziemne. W związku z tym Wójt gminy Poczesna 
wezwała firmę Fajkier do natychmiastowego przystąpienia do dalszych robót 
kanalizacyjnych. Przedstawiciele firmy Fajkier oświadczyli, iż nie podejmą żądnych 
robót, gdyż nie posiadają środków finansowych na zakup paliwa i opłacenie robotników. 
W tych więc warunkach Wójt gminy odstąpił od wykonania umowy i polecił dokonanie 
natychmiastowego rozliczenia. Firma Fajkier zaproponowała ugodę na warunkach 
stwierdzających, że firma posiada zadłużenie względem  gminy na stan 0. Gmina 
Poczesna nie wyraziła na to zgody, tym bardziej, że firma Fajkier nie posiadała 
legitymacji prawnej do zawarcia ugody, gdyż toczyło się przeciwko niej postępowanie 
upadłościowe. 

Obecnie rozliczenie stron przedstawia się w sposób następujący: 

1. 2 152 275, 43 zł - z tytułu odstąpienia od umowy 

2. 4 992,71 zł - z tytułu nieterminowej realizacji robót 

3. 249 330,74 zł - z tytułu usterek 

4. 37 108,62 zł  - za roboty związane z odtworzeniem dróg gminnych 

5. 119 310,00 zł - usunięcie wad ukrytych w studniach kanalizacyjnych 

Łączna kwota wymagana od Pozwanego wynosi 2 563 017,50 zł. 

minus 106 164,88 kwota należna firmie Fajkier za wykonane prace budowlane 
Łączna kwota należna gminie Poczesna: 2 456 852, 62 zł 

Przedmiotowe rozliczenie zostało sprawdzone przez Inżyniera Kontraktu Pana Marka 
Łyszczarza. Gmina wystosowała wezwanie do zapłaty kwoty 2 456 852,62 zł  
z określonym terminem zapłaty. Wezwanie zostało wysłane za pośrednictwem tutejszej 
poczty pod aktualny adres: 

Zakład Inżynieryjno-Budowlany FAJKIER Sp. jawna                                                                  
w upadłości układowej ul. Armii Ludowej 4, 42-480 Poręba                                                  

Poczta Poręba nadesłała do gminy pismo, z którego wynikało, iż poczta wysłała 
dwukrotne awizo lecz firma Fajkier nie podjęła naszej przesyłki. W związku z tym gminie 
Poczesna udało się ustalić, że obecnie przedstawiciele firmy Fajkier zamieszkują  
w Zawierciu przy ulicy Stefani 32. W związku z tym gmina Poczesna wysłała wezwania 
do zapłaty firmie Fajkier na przedmiotowy adres. Także i w tym przypadku poczta 
Zawiercie wysłała dwa awiza do firmy Fajkier lecz także przedstawiciele firmy nie przyjęli 
przesyłki. Także gmina nasza ustaliła adres firmy Fajkier w Sądzie Gospodarczym  
w Częstochowie na podstawie akt upadłościowych. Nadmieniamy, że rozliczenie z firmą 
Fajkier były bardzo trudne, gdyż przedstawiciele tej firmy na liczne żądania gminy 
Poczesna nie przedkładali we właściwych terminach dowodów rozliczeniowych i tym 
samym przedłużali końcowe rozliczenie. W tych więc warunkach  gmina Poczesna 



 

 

wysłała pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie o zapłatę kwoty 2 456 852,62 zł. 
W chwili obecnej oczekujemy na pierwszy termin rozprawy. 
W sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy toczy się postępowanie upadłościowe 
przeciwko firmie Fajkier. W sprawie tej bierze udział 130 uprawnionych wierzycieli, 
którzy dochodzą swoich należności od firmy Fajkier. Niektórzy wierzyciele dochodzą 
swoich należności przez umieszczenie ich na liście wierzytelności. Sąd Rejonowy bada 
zasadność tych żądań i w niektórych przypadkach wydaje postanowienie o odmowie 
uwzględnienia żądań. Wierzyciele na skutek tego składają sprzeciwy, które są 
przedmiotem dalszego rozpoznania. Sprawa ta pod względem stanu faktycznego 
 i prawnego jest trudna i wymaga dalszego, dłuższego postępowania sądowego. Gmina 
Poczesna utrzymuje stałą współpracę z Nadzorcą Sądowym Panią Marią Kosiarz-
Szewczykowską.  

 
Wójt gminy poinformował także o wizycie u Magdaleny Żmudy, Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Tematem spotkania było zagrożenie 
powodziowe wynikające z przebiegu przez gminę rzeki Warta oraz powstające w tej 
chwili mapy zagrożenia powodziowego, na których wbrew rzeczywistości niektóre tereny 
z naszej gminy wypadają z terenów zalewowych. 
 
W sprawie szerokopasmowego internetu Wójt poinformował, że inwestycja ta 
realizowana jest na terenie gminy przez firmy prywatne. Jest to przedsięwzięcie 
komercyjne. O szczegółowe informacje w kwestii podłączania się można pytać  
w Urzędzie Gminy. 

W sprawie kanalizacji Wójt poprosił Radnych i Sołtysów o pomoc w motywowaniu 
mieszkańców do podłączania się do kanalizacji. 
 
W sprawie komunikacji Wójt poinformował, że od 1 stycznia 2017 roku wchodzi dla gmin 
obowiązek wynikający z ustawy o transporcie zbiorowym, który nakłada na gminę 
obowiązek zorganizowania transportu publicznego. W tym momencie toczą się rozmowy 
w Starostwie na ten temat. Gmina Poczesna taki transport posiada i bardzo dobrze on 
funkcjonuje. Koszty jej funkcjonowania są jednak wysokie, ponieważ  rocznie wynoszą 
ok. 3 000 000,00 zł. Dokonując zmian trzeba pamiętać, że komunikacja to jest rozwój 
gminy. Wójt poprosił o przeanalizowanie tego problemu i merytoryczne włączenie się do 
dyskusji. 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora zapytał, czy wpłynęła już odpowiedź na wnioski złożone podczas wizji 
wzdłuż DW 904. 

- Wójt gminy odpowiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie przesłał 
odpowiedzi, a gmina w ramach własnych prac wykonała to, co było najbardziej 
niezbędne. 

Na tym dyskusje zakończono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 

 



 

 

Ad. 6 
Analizę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy przedstawił Komendant 
Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek. 

Głos zabierali: 

- Marian Kołodziej zapytał czy jest możliwość aby na ul. Długiej chociaż raz w tygodniu 
patrol Policji stanął z radarem, gdyż jest tam przekraczana prędkość oraz poprosił  
o zwrócenie uwagi na samochody jeżdżące bez tłumików. 

- Komendant Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek odpowiedział, że kontrola 
prędkości należy do funkcjonariuszy Ruchu Drogowego i  wystosuje pismo do 
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie, aby naświetlić ten 
problem. 
Jeśli chodzi o jazdę bez tłumików przekaże tę uwagę swoim funkcjonariuszom. 

- Danuta Markowska poprosiła o popołudniowe patrole w Nowej Wsi ponieważ  młodzież 
z Gimnazjum maluje i niszczy przystanki.  

- Komendant Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek odpowiedział, że dostrzega 
problem wandalizmu. Poprosił o telefon, nawet  anonimowy, do Komisariatu gdy ktoś 
jest świadkiem takiego zdarzenia. Patrol na pewno podejmie tam interwencję. 

- Ewa Synoradzka zapytała jak przedstawia się sytuacja z dzikim wysypiskiem u Pana 
Dobrzańskiego. 

- Komendant Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek odpowiedział, że Dzielnicowy 
na każdej służbie jest w tym miejscu i kontroluje wjazd od ul. Zegarowej gdzie jest zakaz 
wjazdu pow. 5 ton. Kontrolowana jest masa i to co jest przewożone, spisywane są 
numery rejestracyjne i identyfikowane firmy. W chwili obecnej gromadzona jest 
dokumentacja.  

- Grzegorz Sikora poprosił o to by funkcjonariusze nie zatrzymywali samochodów 
ciężarowych na zajezdni przy ul. Gajowej gdy stoi tam autobus.  Zatrzymane 
samochody powodują utrudnienia dla wyjeżdżających z ul. Gajowej i zakręcających tam 
autobusów.   

- Komendant Komisariatu Policji, podkom. Grzegorz Kurek odpowiedział, że 
funkcjonariusze z KP w Poczesnej nie mają prawa zatrzymywać samochodów 
ciężarowych do kontroli bez zgłoszonej interwencji. Przekaże te uwagę do Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie. 

Na tym dyskusje zakończono. 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 7 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu  Ośrodków Zdrowia za 2014 rok 
przedstawił p.o. Dyrektora GZOZ w Poczesnej lek. med. Janusz Opara. 

Głos zabierali: 

- Marian Kołodziej zapytał czy wyremontowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia we 
Wrzosowej wpłynie na zwiększenie liczby specjalistów i czy jest możliwość 
przeprowadzania chociaż raz w tygodniu badań laboratoryjnych w tym Ośrodku. 



 

 

- p.o. Dyrektora GZOZ w Poczesnej lek. med. Janusz Opara odpowiedział, że GZOZ  
w Poczesnej prowadzi swoje działania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 
Specjaliści to nie jest podstawowa opieka zdrowotna i posiadanie ich na terenie gminy 
jest uzależnione od dobrej woli Narodowego Funduszu Zdrowia wyrażonej poprzez 
ogłoszenie naboru ofert na prowadzenie opieki specjalistycznej. W chwili obecnej nie 
mamy możliwości przystąpienia do konkursu ponieważ nie są one ogłoszone. 
Jeżeli chodzi o pobieranie materiału do badań laboratoryjnych w nowym punkcie to nie 
ma takiej możliwości gdyż są na to ściśle określone wymogi medyczne tj. musi pobierać 
go personel laboratoryjny, musi w tym punkcie być wirówka wysokoobrotowa, lodówka 
laboratoryjna, sprzęt antyudarowy i przewożony może być tylko przez odpowiednią 
karetkę. 
NFZ zdecydował, że  każdy GZOZ ma prawo do jednego laboratorium centralnego my 
takie mamy w Poczesnej. Od dwóch miesięcy mamy usprawnione laboratorium co 
powoduje, że więcej osób może wykonać badania w danym dniu. 
 

- Marian Kołodziej poinformował, że obecnie osoba, która prywatnie pobiera materiał do 
badań laboratoryjnych we Wrzosowej nie ma takiego sprzętu, o którym mówi Dyrektor. 

- p.o. Dyrektora GZOZ w Poczesnej lek. med. Janusz Opara wyjaśnił, że osoba ta nie 
ma podpisanej umowy z NFZ i prowadzi działalność prywatną, na innych zasadach. 
GZOZ w Poczesnej nie może sobie pozwolić na takie działanie, ponieważ naraziłby się 
na odebranie kontraktu. 
 
Na tym dyskusje zakończono. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
1330 – obrady opuścił Radny Tadeusz Bajdor na około 10 minut. 

Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2014 rok przedstawiła Sekretarz gminy, 
Renata Smędzik. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 10 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         10 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 54/VIII/15. 
 
Ad. 9 
Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy 
przedstawił Komendant Gminny OSP dh. Marian Kołodziej. 
Głosu nikt nie zabrał. 



 

 

1340 – obrady opuściła Radna Teresa Chałupka na około 10 minut. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
strefa IV obejmująca zasadniczą część sołectw: Huta Stara A, Huta Stara B oraz 
fragment sołectw Wrzosowa i Brzeziny Kolonia przedstawił Zastępca Wójta, Andrzej 
Lech. 

Głos zabierali: 

- Tadeusz Bajdor poinformował, że w  sprawie planu odbyły się zebrania sołeckie i nie 
zgłoszono na nich zastrzeżeń. 
 

Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 10 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         10 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 55/VIII/15. 
 
 
Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
strefa VIII obejmująca zasadniczą część sołectwa Poczesna przedstawił Zastępca 
Wójta, Andrzej Lech. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 10 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         10 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 56/VIII/15. 
 
Ad. 12  
Projekt uchwały w sprawie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przedstawiła Sekretarz 
gminy, Renata Smędzik. 

Głosu nikt nie zabrał. 



 

 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 11 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         11 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 57/VIII/15. 
 
Ad. 13  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji omówiła Kierownik 
Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 11 radnych:                      

                            „za”                           głosowało         11 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radnych 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 58/VIII/15. 
 
Ad. 14  
Marian Kołodziej 

1. Czy w tym roku będzie zrobione boisko i plac zabaw we Wrzosowej. 

2. Wyremontować wolne pomieszczenia po Domu Dziecka pod gabinet 
rehabilitacyjny. 

3. Czy w tym roku będzie remontowana biblioteka we Wrzosowej. 

4. Zrealizować sprawę związaną z przejściem przez ul. Katowicką przy  
ul. Fabrycznej i Cementowej. 

5. Przeprowadzić modernizację ul. Parkowej i ul. Piaskowej. 

6. Wystosować pismo do Zakładu Energetycznego o wycięcie drzew przy 
przewodzie od ul. Szkolnej do ul. Piaskowej. 

7. Zamontować lampę przy ul. Strażackiej do Pani Jabłońskiej. 

8. Czy jest już odpowiedź w sprawie modernizacji ul. Długiej  
(wystarczyłby chodnik po jednej stronie). 

Ewa Synoradzka 

1. Poprawić obsuwające się rowy przy skrzyżowaniu ul. Szczytowej  
i ul. Staszica. 

2. Wyciąć samosiejki na drodze od ul. Dębowej w kierunku CzPK (koniec ul. 
Szczytowej, droga awaryjna). 



 

 

3. Zamontować lampę przy posesji P. Broszkiewicz w Sobuczynie. 

4. Udrożnić przepust na ul. Nowej po kanalizacji. 

5. Zamontować lampy uliczne przy ul. Szczytowej przed posesjami nr 23 
 i naprzeciw  posesji nr 16 P. Krzysztofa Kitali. 

6. Poprawić nawierzchnie dróg ul. Srebrnej, Jodłowej, Rzecznej, Tęczowej, Błękitnej 
i odnogi ul. Szczytowej. 

7. Przywrócić słupki graniczne po zakończonych pracach związanych 
 z budową kanalizacji i przebudowa drogi ul. Staszica. 

8. Ustawić znaki z nazwami ulic przy skrzyżowaniu ul. Szczytowej, Staszica  
i Gminnej. 

9. Ustawić znaki drogowe przy skrzyżowaniu ul. Szczytowej z ul. Rzeczną.  
Ul. Szczytowa jako ulica z pierwszeństwem przejazdu, a ul. Rzeczna 
podporządkowana. Znak drogi bez wyjazdu - prawa strona ul. Rzecznej. 

10. Udrożnić rowy i przepusty po prawej stronie ul. Rzecznej. 

Iwona Choła 

1. Na ul. Równoległej ustawić te znaki, które zostały zgłoszone po posiedzeniu Rady 
Sołeckiej. 

2. Czy są wszczęte postępowania w sprawie zakłóconych stosunków wodnych na 
posesji P. Okraski i  jego sąsiadów. 

3. Uzupełnić i wyrównać  nawierzchnię  dróg  gminnych tj. ul. Jaworowa, Zielona, 
Zaniwie. 

4. Poprawić rów rotacyjny przy posesji Pani Knapik. 

Tadeusz Bajdor 

1. Kiedy będzie wyremontowana ul. Jaworowa i droga w kierunku Auchan. 

Wojciech Opiłka 

1. Naprawić nawierzchnię ul. Kasprowicza od świetlicy w kierunku Młynka. 

2. Wyciąć krzaki wchodzące na drogę przed skrzyżowaniem ul. Kasprowicza 
 z ul. Wiosenną. 

3.  Doprojektować do kanalizacji dalszą część ul. Świerkowej. 

Teresa Chałupka 

1. Wyciąć leszczyny w granicy posesji szkoły i dwóch posesji prywatnych.  

2. Naprawić nawierzchnię ul. Krótkiej. 

3. Poprawić znak „przejścia dla pieszych” na ul. Bankowej naprzeciw Policji. 

Grzegorz Sikora 

1. Naprawić nawierzchnię ul. Olchowej i ul. Górskiej. 

2. Zainterweniować w sprawie rozrzuconych śmieci  wzdłuż drogi przy CzPK (na 
odcinku Młynek – Poczesna). 



 

 

3. Zainterweniować do Starostwa w sprawie poboczy na „Schetynówce” 
 od strony Brzezin. 

Eulalia Błaszak 

1. Naprawić nawierzchnię asfaltową na skrzyżowaniu ul. Jałowcowej 
 i ul. Górniczej. 

2. Zabezpieczyć pobocza drogi przed osuwaniem się ziemi przy rondzie od strony 
posesji P. Popowicz. 

3. Zakupić latarnię uliczną i doświetlić rondo. 

4. Zainstalować kamery w okolicy ronda. 

5. Zakupić wiatę przystankową w Kol. Borek – ul. Przemysłowa. 

6. Zainterweniować w sprawie wymiany słupów drewnianych na betonowe na 
terenie całego sołectwa. 

Lidia Kaźmierczak 

1. Ponawiam wnioski z zebrania Rady Sołeckiej w dniu 20 kwietnia 2015r. 

2. Wyciąć drzewa, na terenie sołectwa, znajdujące się w rowach i na poboczach 
skarp. 

3. Mieszkańcy przy skrzyżowaniu m. Osiny, Kamienica Polska i Poczesna proszą  
o budowę ciągłości, znajdującego się tam, chodnika. 

Rafał  Dobosz 

1. Wykonać nawierzchnię asfaltową ul. Zielonej we Wrzosowej. 

2. Wykonać chodnik przy ul. Ogrodowej. 

3. Wykonać chodnik  przy ul. Katowickiej wzdłuż posesji należących do 
 P. Włodarczyka. 

4. Utwardzić nawierzchnię ul. Parkowej. 

5. Proszę o podanie informacji czy planowana jest inwestycja w postaci budowy 
wodociągu mającego na celu doprowadzenie bieżącej wody dla mieszkańców  
ul. Piaskowej. Proszę o wskazanie ram czasowych. 

Jadwiga Strąk 

1. Rozwiązać problem zalewanych posesji P. Hajduk i P. Gomoluch za zakrętem 
przy  Przedszkolu. 

2. Udrożnić mostek  i poprawić chodnik przy wjeździe na ul. Sportową od  
ul. Szkolnej. 

Jerzy Ślęzak 

1. Wykosić pas zieleni przy chodniku na ul. Wirażowej od ul. Staszica  
w kierunku szkoły. 

Marcin Puchała 

1. Naprawić nawierzchnię ul. Krętej. 



 

 

2. Udrożnić rów przy ul. Krętej. 

3. Posprzątać plac przy Pałacu w Korwinowie. 

Agnieszka Pidzik 

1. Wysypać tłuczniem przy przystanku na ul. Pszennej w stronę Częstochowy. 

2.  Wysypać frezem  boczną ulicę od ul. Pszennej przy numerze 40a. 
 

Ad. 15 

Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

 
Ad. 16  

W tym punkcie głos zabierali: 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady min.: 
      - od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w sprawie korekty oświadczeń  
majątkowych. 
     - od mieszkańców sąsiadujących ze składem FHU TADPOL (pismo przekazano 
Wójtowi Gminy zgodnie z kompetencją). 
    - od Wojewody Śląskiego w sprawie skargi Alfreda Kołodzieja. 
    - od mieszkańców ul. Życzliwej. 
 
- Sekretarz gminy poinformowała o piśmie od Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez dyrektorów 
placówek oświatowych.   
 
 
Ad. 17  
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu 
i ogłosiła, że VIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

   Magdalena Caban 


