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P r o t o k ó ł  Nr  XII/2015 

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

w dniu  8 września 2015 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 75/XII/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

2. Uchwała Nr 76/XII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

3. Uchwała Nr 77/XII/15 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. 

4. Uchwała Nr 78/XII/15 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna. 

5. Uchwała Nr 79/XII/15 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa X obejmująca sołectwa: 

Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna. 

6. Uchwała Nr 80/XII/15 w sprawie odpowiedzi na wezwanie Haliny Trynda do 

usunięcia naruszenia prawa. 

7. Uchwała Nr 81/XII/15 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym 

stosunku pracy. 

8. Uchwała Nr 82/XII/15 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Protokół  Nr XII/2015 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 8 września 2015 roku 

                                              w godzinach od 1200 do 1415. 
Radnych obecnych w/g listy obecności               15 
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy. 

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

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do  roku szkolnego 2015/2016. 

7. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. 

8. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2015 r. oraz 
zadań inwestycyjnych na  lata 2015 – 2018. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

11. 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. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa X obejmująca sołectwa: 
Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie Haliny Trynda do usunięcia 
naruszenia prawa. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku 
pracy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu. 

17. Wnioski i zapytania radnych. 

18. Wolne wnioski i informacje.  

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Zakończenie obrad. 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia 
Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Sekretarza gminy, Przewodniczącego Rady Powiatu, 
Radnego Powiatu, 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 XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 
 
- Stanisław Woźniak, Prezes OSP Częstochowa - Brzeziny Wielkie podziękował Wójtowi 
za dotychczasową współpracę i stwierdził, że w związku z powyższym jednostka 
wystąpiła do Kapituły Odznaki – Znaku św. Floriana Zarządu Grodzkiego ZOSP RP 
Miasta Częstochowy z wnioskiem o odznaczenie druha Wójta gminy Poczesna, 
Krzysztofa Ujmę Odznaką – Znakiem św. Floriana. Poinformował, że Kapituła 
pozytywnie rozpatrzyła wniosek, po czym wręczył Wójtowi Odznakę – Znak św. 
Floriana. 
 
- Wójt gminy podkreślił, że mimo tego, że jednostka znajduje się na terenie 
Częstochowy to w jej skład wchodzi prawie 40% druhów z terenu gminy Poczesna,  
a działania podejmowane przez jednostkę bardzo często są dla dobra naszej gminy. 
Wójt z okazji jubileuszu życzył jednostce jak najmniej wyjazdów bojowych, sukcesów  
w zawodach pożarniczych i dobrej współpracy z samorządem. 
 
- Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Kubat przeprosił za rzadką obecność na 
sesjach. Poinformował o  wspólnych zadaniach  gminy i powiatu m.in. obwodnica 
zachodnia, chodnik wzdłuż DW 904. Podziękował za zaangażowanie w temat 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Nieradzie. Zadeklarował, że zarówno on jak i Rada 
Powiatu jest do dyspozycji i na ile będzie możliwość pomoc zostanie udzielona. Radny 
Powiatu pogratulował Wójtowi odznaczenia, podkreślił, że nie widział jeszcze Wójta, 
który otrzymałby takie odznaczenie.  
 
- Przewodnicząca Rady – Lidia Kaźmierczak poprosiła o rozmowę z Prezydentem 
Częstochowy i dołożenie starań, by droga od Brzezin w kierunku Częstochowy została 
wyremontowana. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XI Sesji był wyłożony do wglądu 
w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym Radnym. 



 

 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XI Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  

 

Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie między 
sesjami.  
Podczas składania informacji Przewodnicząca podziękowała samorządowi lokalnemu 
miejscowości Bargły za dołożenie starań w organizację Dożynek Gminnych.  

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 dalszym 
ciągu toczy się sprawa w trybie upadłościowym przeciwko firmie Fajkier. Obecnie 
została sporządzona lista uznanych wierzytelności. W sprawie tej występuje 130 
uprawnionych – wierzycieli z całego kraju. Gmina nasza dochodzi zapłacenia kwoty 
38 108,62 zł. W chwili obecnej została sporządzona lista wierzytelności i po uprzednim 
sprawdzeniu wymaga zatwierdzenia. Po dokonaniu tej czynności zostanie wyznaczony 
dalszy tok postępowania sądowego w niniejszej sprawie.  
Sprawa cywilna przeciwko firmie Fajkier o zapłatę kwoty 2 456 852,62 zł toczy się  
w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Wniesienie tej sprawy było uzależnione od 
końcowego rozliczenia przez Inżyniera Kontraktu Pana Marka Łyszczarza. Pozwany 
udzielił odpowiedzi do Sądu Okręgowego w Częstochowie na pozew naszej gminy.  
Sąd Okręgowy w Częstochowie wyznaczył już termin rozprawy na 22 października 2015 
roku. Przedmiotowa sprawa jest bardzo trudna pod względem stanu faktycznego 
i prawnego. 
Wójt gminy poinformował także, że prowadzone są rozmowy z miastem Częstochowa 
i Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie na temat zmian w kursowaniu 
autobusów na terenie gminy Poczesna. Sprawa ta była omawiana na spotkaniu  
z sołtysami oraz na poszczególnych Komisjach. Poprosił o przeanalizowanie propozycji 
zmian i wypracowanie stanowiska.  

Głos zabierali: 

- Rafał Dobosz zapytał po co został zatrudniony zastępca skarbnika i ile będzie to gminę 
kosztować rocznie. 

- Wójt gminy wyjaśnił, że stanowisko to jest w strukturze organizacyjnej od kilku lat. 
Wcześniej zajmował go Pan Dobosz, a po powołaniu go na stanowisko Skarbnika 
powstał wakat, który obecnie został uzupełniony. 

Na tym dyskusję zakończono. 
 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

 



 

 

 

Ad. 6 

Informację o stanie przygotowań placówek oświatowych do  roku szkolnego 2015/2016 
przedstawiła kierownik SAPO, Grażyna Rakowska. 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła poinformowała, że 4 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji, na które zaproszeni zostali wszyscy dyrektorzy, przedstawili 
ocenę przygotowania placówek, informację na temat remontów, swoich osiągnięć  
i przeprowadzonych kontroli. Zapewniła, że jest powód do dumy, ponieważ wszystkie 
placówki są przygotowane bardzo starannie. Przewodnicząca Komisji podziękowała 
dyrektorom za pracę, życzyła spokoju, sukcesów, dobrej współpracy z samorządem 
i nadzorem pedagogicznym ze strony Kuratorium, żebyśmy w czerwcu przyszłego roku 
mogli usłyszeć o sukcesach. 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak w imieniu całej Rady dołączyła się do 
życzeń i gratulacji.  

Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 7 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku przedstawił 
Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 8 
Informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2015 rok oraz 
zadań inwestycyjnych na  lata 2015 – 2018 przedstawił Skarbnik gminy, Piotr Dobosz. 

Głos zabierali: 

- Wójt gminy poinformował, że wszystkie zadania planowane w przyszłości zapisane są 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ich realizacja uzależniona jest od środków, które 
gmina sama wypracuje i od pozyskanych środków finansowych zewnętrznych. Wśród 
zadań do realizacji Wójt wymienił m.in.: dokończenie budowy kanalizacji, budowę 
chodników, boisk, realizację wniosków z funduszu sołeckiego, a także remont Urzędu 
Gminy.  

Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawił Skarbnik 
gminy, Piotr Dobosz. 
 
Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
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 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  75/XII/15. 
 

Ad. 10 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015 - 2030 przedstawił Skarbnik gminy, Piotr 
Dobosz. 
 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
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 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  76/XII/15. 
 
Ad. 11  

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, który poprosił Prezesa firmy TEREN Sp. z o.o. 
o podanie przyczyny ponownego przedstawienia projektu uchwały pod obrady. 

Głos zabierali: 

- Kazimierz Bald, TEREN Sp. z o.o.  wyjaśnił, że Wojewoda Śląski Rozstrzygnięciem 
Nadzorczym z dnia 3 lipca 2015 roku uchylił Uchwałę Nr 61/IX/15 z dnia 29 maja 2015 
roku kwestionując zapis, który określa, że  na terenie objętym planem występują tereny 
górnicze „Brzeziny I”, „Brzeziny Kolonia”, które w dniu podjęcia uchwały nie istniały. Plan 



 

 

podjęty został 29 maja 2015 roku w oparciu o długotrwałą procedurę, a złoża, o których 
mowa utraciły swoją kwalifikację wpisania do terenów górniczych 1 kwietnia 2015 roku. 
Korekta zapisu w planie została, w tym zakresie, wprowadzona w nowym projekcie 
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 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  77/XII/15. 
 
Ad. 12  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna przedstawił Wójt 
gminy, Krzysztof Ujma. 

Wójt podczas omawiania wyjaśnił, że podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Poczesna ma na celu dokonanie zmiany w dwóch sołectwach. Pierwszej w sołectwie 
Kolonia Poczesna gdzie przedsiębiorca uzyskał zgodę Zarządu Dróg Wojewódzkich na 
ewentualną zmianę włączenia ul. Nadrzecznej do drogi wojewódzkiej. Uzasadnieniem 
wniosku jest poprawa bezpieczeństwa i jakość drogi.  
Druga zmiana dotyczy sołectwa Nowa Wieś, w którym jeden z mieszkańców wystąpił 
 z wnioskiem o zmianę przeznaczenia terenu. 

Głos zabierali: 

- Teresa Chałupka powiedziała, że dobrze, że Pan Kopaczewski chce tę drogę zrobić, 
jednak sąsiedzi nie zostali poinformowani i nie mają świadomości o tym co się dzieje  
i jakie są plany wobec ich działek. 

- Wójt gminy odpowiedział, że ta uchwała jest uchwałą rozpoczynającą procedurę 
 i w odpowiedzi, która została wysłana do Pana Kopaczewskiego z urzędu ten problem 
został poruszony i musi być rozwiązany.  
Przedsiębiorca został poinformowany o tym, że by sfinalizować to przedsięwzięcie musi 
spełnić wiele wymogów. Do finału jest daleka droga, ale na tym etapie podjęcie uchwały 
jest zasadne. 

- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak poparła zmiany w przeznaczeniu 
terenu w Nowej Wsi, podkreślając, że zmiana jest korzystna dla mieszkańca. 

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 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  78/XII/15. 
 
 
Ad. 13  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa X obejmująca sołectwa: 
Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna 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 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  79/XII/15. 
 

Ad. 14  

Projekt stanowiska Rady Gminy Poczesna w sprawie odpowiedzi na wezwanie Haliny 
Trynda do usunięcia naruszenia prawa przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Tadeusz Bajdor. 

Głos zabierali: 

- Halina Trynda ponownie wezwała Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa 
w uchwale 73/XI/15 z dnia 2 lipca 2015 roku podkreślając, że rażącym naruszeniem  
jest zapis, że działka o nr 273 jest działką do zabudowy, bowiem jest ona zabudowana 
od 1972 roku i od 40 lat płacone są podatki od budynku mieszkalnego. Podjęty plan jest 
sprzeczny z rzeczywistością, a więc sprzeczny z prawem. 

- Kazimierz Bald, TEREN Sp. z o.o.  wyjaśnił, że przeznaczenie terenu, oznaczonego w 
planie symbolem 2MN, na którym znajduje się przedmiotowa działka o nr. ewid. 273, 
obejmuje przyszłościowy sposób jego zagospodarowania. Na działkach już 
zabudowanych można prowadzić rozbudowę, zlikwidować budynek i postawić nowy. 
Tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej są w części 
niezabudowane i w części już z istniejącą zabudową. W planie zapisano możliwość 



 

 

utrzymania zabudowy istniejącej, z dopuszczeniem do nadbudowy, rozbudowy 
 i przebudowy (§ 23 pkt 7). 

 - Marek Trynda powiedział, że 2006 roku poprzedni Wójt gminy i Rada Powiatu 
wystąpili o ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania i jeżeli ta uchwała 
zostanie przegłosowana to zostanie wystosowana skarga do WSA w Gliwicach. Jest 
również wydana opinia sanitarna Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,  
w której zapisane jest, że istnieje zakaz jakiegokolwiek budownictwa w terenie - 500 
metrów. Jest sporządzony wykaz nieruchomości położonych w odległości 500 metrów 
 i działka 273 jest ujęta w tym wykazie do wywłaszczenia. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         12 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   3 radnych  
                                                           (Teresa Chałupka, Bożena Dobosz, Rafał Dobosz) 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  80/XII/15. 
 

Ad. 15  

Projekt stanowiska Rady Gminy Poczesna w sprawie nie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie z radnym stosunku pracy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Tadeusz Bajdor. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  81/XII/15. 
 

Ad. 16  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
przedstawił 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 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  82/XII/15. 
 

 Ad. 17  

W tym punkcie głos zabierali: 

Iwona Choła 

1. Zamontować lampę w „Lasku Wrzosowskim”. 

Wojciech Opiłka podziękował za podjęcie pozytywnej uchwały w jego sprawie oraz 
Radcy za pomoc w przygotowaniu stanowiska.  

Rafał Dobosz 

1. Jak przedstawia się realizacja funduszu sołeckiego w 2015 roku dla sołectwa 
Wrzosowa. 

2. Połączyć ul. Piaskową z DK-1 i utwardzić  jej nawierzchnię.  

Marian Kołodziej 

1. Jak przedstawia się sytuacja z przejściem z ul. Katowickiej na ul. Fabryczną. 

Barbara Wąsińska 

1. Przeprowadzić renowację lub wymienić tablicę informacyjną przy kościele  
w Poczesnej. 

Lidia Kaźmierczak 

1. Jak przedstawia się sprawa skomunikowania ul. Kopalnianej (bloki) z DK-1. 

2. Jak przedstawia się sytuacja związana z wybudowaniem dalszej części drogi 
zbiorczej łączącej ul. Młyńską z ul. Hutniczą wzdłuż DK-1 lub ścieżki pozwalającej 
bezpiecznie dojść do ośrodka zdrowia, szkoły, kościoła, pracy itp. 

3. W jakim czasie zostaną wybudowane wysepki przy przystankach MPK  
w Nowej Wsi (w pierwszej kolejności przy wierzbach). 

 

Ad. 18 
W tym punkcie głos zabierali: 

Marcin Caban podziękował za zamontowanie siłowni zewnętrznej przy Szkole 
Podstawowej w Nieradzie, podkreślił, że cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Leon Kuta 

1. Wyczyścić rów na ul. Okrężnej przy posesji P. Michalczyka. 



 

 

Jadwiga Strąk 

1. Utwardzić nawierzchnię ul. Żwirowej w celu wyeliminowania powstającego tam 
obecnie pyłu. 

Anna Rak 

1. Zamontować monitoring przy rondzie w Zawodziu. 

2. Zamontować wiatę przystankową w Kolonii Borek. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura Rady 
Gminy m.in.: 

1. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 3 lipca 2015 roku  
w sprawie uchwały Nr 61/IX/15.  

2. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2015 roku  
w sprawie uchwały Nr 74/XI/15.  

3. Od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w sprawie 
korekty oświadczeń majątkowych. 

4. Wniosek do budżetu gminy od Pana Henryka Dędek. 

5. Od Wójta gminy Poczesna w sprawie MPK.  

 

Sekretarz gminy, Renata Smędzik poinformowała o piśmie Naczelnika Pierwszego 
Urzędu Skarbowego dotyczącym oświadczeń majątkowych dyrektorów placówek 
oświatowych oraz pracowników urzędu na stanowiskach kierowniczych. 

 
Ad. 19 
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 20 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu, życzyła 
miłego oraz dobrego wypoczynku i ogłosiła, że XII zwyczajną Sesję Rady Gminy 
Poczesna uważa za zamkniętą. 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


