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Poczesna, dnia  2015-05-29 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  IX/2015 

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

w dniu  29 maja 2015 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 59/IX/15 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie 
Poczesna. 

2. Uchwała Nr 60/IX/15 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji 
Częstochowa. 

3. Uchwała Nr 61/IX/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część 

sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości 

Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 

4. Uchwała Nr 62/IX/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – strefa V obejmująca zasadniczą część 

sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół  Nr IX/2015 

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

w godzinach od 1200 do 1340. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z VIII 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 oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Częstochowa. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe  
(w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– strefa V obejmująca zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment 
sołectwa Huta Stara B. 

10. Wnioski i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje.  

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia 
Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Sekretarza 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.  
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy po 
zmianach. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z VIII Sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z VIII 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 gospodarki odpadami poinformował, że  
w dniu 25 maja 2015 roku odbyło się otwarcie przetargu na odbiór odpadów 
komunalnych. Do przetargu zgłosiło się 6 firm tj.  
1. SITA POŁUDNIE Sp. z o.o., wartość oferty brutto 4.106.348,00 zł 
2. ALBA Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Czeladź sp. z o.o., wartość oferty  
brutto 4.242.000,00 zł 
3. STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o., wartość oferty brutto 3.490.000,00 zł 
4. PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 
wartość oferty brutto 2.056.200,00 zł. 
5. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, wartość oferty brutto 3.412.400,00 zł 
6. REMONDIS Sp. z o.o., wartość oferty brutto 3.773.952,00 zł 

Wyżej wymienione kwoty w ofertach dotyczą odbioru odpadów komunalnych 
zmieszanych i segregowanych tak jak do tej pory przez okres 24 miesięcy. W odpadach 



 

 

segregowanych wydzielono także dodatkową frakcję z odpadów zmieszanych tj. popiół, 
na który każde gospodarstwo otrzyma kosz o poj. 240 l. Popiół będzie odbierany w 
okresie grzewczym. Szczegóły co do rodzaju pojemników, wielkości, częstotliwości 
zbierania i inne były przez Wysoką Radę uchwalone m.in. w regulaminie.  Są  one 
ogólnie znane, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Poczesna, w wersji 
papierowej w Urzędzie Gminy oraz ustnie przekazywane przez pracowników Urzędu 
Gminy.  
Wójt poinformował także, że na komisji te kwoty zostały dokładnie przeanalizowane i po 
burzliwej dyskusji, biorąc pod uwagę całokształt zagadnienia pod względem finansowym 
i organizacyjnym, wypracowano wniosek, by za odpady segregowane stawka od osoby 
wynosiła 8,50 zł, a niesegregowane 15,00 zł. Po przeprowadzeniu odpowiednich 
procedur w czerwcu na sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały dotyczący 
uchwalenia ww. stawek. 
Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Poczesna 
przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Różycka.Głos 
zabierali: 
- Rafał Dobosz zapytał ile rodzin przypada na jednego asystenta. 
- Elżbieta Różycka - 20 rodzin. 
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 59/IX/15. 
 
Ad. 7 
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Częstochowa 
przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
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 60/IX/15. 
 



 

 

Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym 
część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B przedstawił Wójt 
gminy, Krzysztof Ujma. 
 

Podczas wystąpienia Wójt gminy podkreślił, że plany były dokładnie analizowane,  
a uchwalenie ich skróci procedurę dla wszystkich osób, które chcą rozpocząć budowę 
czy rozpocząć działalność gospodarczą.  

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 61/IX/15. 
 

Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
strefa V obejmująca zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa 
Huta Stara B przedstawił Wójt gminy, Krzysztof Ujma. 
 

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 62/IX/15. 
 

Ad. 10 

W tym punkcie głos zabierali: 
 
Ewa Synoradzka 

1. Proszę o interwencję w sprawie  Pana Dobrzańskiego, ponieważ nic się  
w tej sprawie nie zmieniło.  

 



 

 

Marian Kołodziej 

1. Udrożnić rów odwadniający ul. Polną, znajdujący się za domami po stronie lewej w 
kierunku Brzezin. (Rów jest zasypany gruzem i uniemożliwia przejazd do pól.) 
2. Czy coś wiadomo na temat kursowania autobusów, ponieważ po raz kolejny są 
zmieniane rozkłady jazdy i przystanki. 

Iwona Choła 

1. Wyczyścić rów przy ul. Fabrycznej w kierunku Częstochowy. 
2. Ustawić znak ograniczający prędkość na ul. Zielonej od strony  
ul. Fabrycznej. 

Bożena Dobosz 

1. Co będzie w nowobudowanym budynku na ul. Głównej i czy mieszkańcy gminy będą 
mieli tam możliwość zatrudnienia. 

Tadeusz Bajdor 
1. Przedłużyć mostek przy przystanku na ul. Pszennej. 
2.  Zmienić ustawienie znaków na ul. Rolniczej (jest, że ul. Pszenna i ul. Okrężna jest 
drogą z pierwszeństwem,  a ul. Rolnicza podporządkowana - powinno być odwrotnie.)  

Barbara Wąsińska 

1. W czyjej gestii jest czyszczenie chodnika przy ul. Strażackiej. Jeżeli w gestii Gminy 
proszę o wyczyszczenie, a jeżeli Powiatu proszę o interwencję w tej sprawie. 

Grzegorz Sikora 

1.  Czy wpłynęła do urzędu odpowiedź  z  Katowic w sprawie pętli w Nieradzie. 
2.  Zasypać dziury na ul. Gajowej i ul. Górskiej. 
3.  Czy była interwencja z urzędu do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach w sprawie pojawiającej się podczas deszczu dużej ilości wody na 
skrzyżowaniu DW 904 i ul. Leszczynowej (w kierunku Mazur). Jeśli tak, to kiedy i jaka 
była odpowiedź. 
4. Poszerzyć o 1 metr  wjazd na ul. Górską z drogi powiatowej, ponieważ jest za wąski. 

Teresa Chałupka 

1.  Ponownie wyczyścić rowy przy ul. Szkolnej i położyć ażurów na boki. 
Były czyszczone rowy przy posesji P. Gomoluch, P. Pijet i P. Hajduk, wszystko się 
osunęło, ponieważ nie dano żadnych zabezpieczeń. 
 2. Naprawić mostek przy posesji Pani Gomoluch.  
(Pani Gomoluch poniesie koszty materiałów, prosi o pomoc w zrobieniu) 
3. Zrobić mostek przy przystanku dla osób wysiadających z autobusu przy  
ul. Kwiatowej. 
4. Naprawić nawierzchnię ul. Nadrzecznej od  ul. 1- go Maja do  
P. Kopaczewskich. 

Lidia Kaźmierczak 
1. Kiedy zostanie zrobiona  wysepka przy przystanku na ul. Częstochowskiej  (przy 
wierzbach). 
2. Czy będzie powołana komisja i w jakim czasie, w sprawie naprawy nawierzchni drogi  
ul. Częstochowskiej (klinkier). 



 

 

3. Czy zostało skierowane pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie skrzyżowania 
tzw. serka. 
 
Wojciech Opiłka 

1. Wykosić pobocza wzdłuż dróg na terenie sołectwa Mazury i Michałów. 
2. Podjąć działania w sprawie nieprzyjemnego zapachu  wydzielającego się z CzPK  
    w Sobuczynie  odczuwalnego na terenie sołectwa Mazury – Młynek i Michałów. 

Ad. 11  
W tym punkcie głos zabierali: 
 

Danuta Markowska 

1. Wykosić pobocza na terenie Nowej Wsi. 
 
Anna Rak 

1.  Wykosić pobocza na terenie sołectwa oraz na końcowej pętli autobusowej  
w Zawodziu. 
2. Zamontować lustro na ul. Brzozowej. 

Jarosław Kmieć 

1. Zamontować wiatę przystankową w Nieradzie przy drodze powiatowej  
w kierunku Sobuczyny. 
 
Marcin Puchała 

1. Zwiększyć nadzór nad pracownikami interwencyjnymi. 
 
Jadwiga Strąk 
 
1. Naprawić uszkodzony mostek na ul. Granicznej  (na środku jest dziura). 

 
Marcin Caban 

1. Ustawić znak ograniczający prędkość do 30 km/h na ul. Prostopadłej. 

2. Ustawić znaki ograniczające tonaż do 3,5 tony na ul. Świerkowej od strony ul. Śląskiej 
i od m. Zawisna. 

 
- Jan Wawrzyńczak poinformował o zniszczonej drodze od Huty Starej w kierunku  
CH Auchan. 
 
- Adam Morzyk zaprosił do współpracy i poinformował o swoich działaniach w Radzie 
Powiatu oraz składanych wnioskach m.in.: 
-  w sprawie progów zwalniających w Korwinowie, 
-  w sprawie pasów akustycznych przed skrzyżowaniem DW 904 z drogą powiatową  
   w Nieradzie, 
-  w sprawie opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej w miejscowości 
Mazury i Młynek,  



 

 

 
- Grzegorz Sikora poinformował o planowanej w dniu 3 czerwca br. blokadzie 
skrzyżowania w Nieradzie i zaprosił Radnego Adama Morzyka do udziału w niej. 
 
 
- Sekretarz gminy poinformowała o piśmie od Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez dyrektorów 
placówek podległych.   
 
- Wójt gminy w sprawie MPK poinformował, że toczy się w tej sprawie dyskusja  
w powiecie i w poszczególnych gminach. Jeżeli zostanie wypracowane stanowisko  
dotyczące gminy Poczesna to zostanie przekazane Radzie Gminy i mieszkańcom do 
konsultacji. Wójt przypomniał o przekazanych do analizy propozycjach i poprosił  
o podpowiedzi i sugestie ewentualnych zmian. 
 
 
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady min.: 
      - od Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie ławników. 
      - od Wójta gminy Poczesna w sprawie organizacji transportu publicznego. 
       
Ad. 12  
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
 

Ad. 13  

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

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


