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Poczesna, dnia  2015-06-18 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  X/2015 

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

w dniu  18 czerwca 2015 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 63/X/15  w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

2. Uchwała Nr 64/X/15  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

3. Uchwała Nr 65/X/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

4. Uchwała Nr 66/X/15  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

5. Uchwała Nr 67/X/15  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

6. Uchwała Nr 68/X/15 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 
gminy Poczesna. 

7. Uchwała Nr 69/X/15 w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru ławników. 

8. Uchwała Nr 70/X/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do 
porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji 
Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół  Nr X/2015 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 18 czerwca 2015 roku 

w godzinach od 1200 do 1510. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Poczesna : 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wręczenie nagród dla najlepszych uczniów z III klas gimnazjalnych. 

4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy. 

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

6. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.  

7. Informacja o organizacji roku szkolnego 2015/2016. 

8. Sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami gminnymi. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań  inwestycyjnych w 2014 roku.  

10. Odczytanie 2 opinii RIO: 

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. 

- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna. 

11.  Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

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

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 
Poczesna. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru ławników. 



 

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do 
porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania 
 i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

20. Wnioski i zapytania radnych. 

21. Wolne wnioski i informacje.  

22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

23. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia X 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. 
Głos zabierali: 
-  Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o: 
   -  wprowadzenie do porządku sesji jako punktu 20 projektu uchwały w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r.  
o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu 
Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020; 
   - wykreślenie punktu 14 tj. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
gminy na 2015 rok; 
   - przeniesienie z punktu 17 projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Przewodnicząca poddała ww. wnioski pod głosowanie. 
 
                           „za”                                     15 radnych, 
                           „ przeciw”                              0 radnych, 
                           „ wstrzymało się”                   0 radnych. 
 
Następnie Rada jednogłośnie przegłosowała porządek obrad X Sesji Rady Gminy po 
zmianach. 
 
Ad. 3 
Sylwetki najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu gminy Poczesna przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - Iwona Choła. 
Podczas wystąpienia Przewodnicząca Komisji  pogratulowała wszystkim absolwentom, 
życzyła dalszych sukcesów, by nauka i odkrywanie mądrości było dla nich  
przyjemnością, a  rodzicom życzyła jak najwięcej takich chwil, w których cieszyć się 
będą sukcesami swoich dzieci. 
 
Głos zabierali: 
- Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady dołączyła się do życzeń  
i podkreśliła, że do tych osiągnięć przyczynili się także rodzice, opiekunowie oraz 
nauczyciele, za co złożyła podziękowania. 
 



 

 

- Wójt Gminy powiedział, że jest to bardzo ważna chwila, dlatego też samorząd chce ją 
podkreślić. Wiedza zdobyta w gimnazjum jest fundamentem do dalszego, dorosłego 
życia. Pogratulował absolwentom wyników i życzył, aby ta praca w dalszym życiu 
procentowała.  
 
Następnie wręczono rodzicom listy gratulacyjne i kwiaty natomiast absolwentom 
nagrody pieniężne.  
 
 
Najlepszymi absolwentami i laureatami nagrody Wójta są: 
 
- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej – Agnieszka Jędryka 
- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej –  Aleksandra Służałek 
- Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Hucie Starej B – Patrycja Ociepa 
- Gimnazjum w ZS nr. 2 w Częstochowie – Patryk Woźniak 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z IX Sesji był wyłożony do wglądu 
w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym Radnym. 

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

 
Ad. 5 
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. 6 
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  
Podczas wystąpienia Wójt gminy poinformował, że brał udział w spotkaniu  
z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, podczas którego 
poruszane były tematy dotyczące map zalewowych na terenie gminy Poczesna  
w dorzeczu rzeki Warty, a konkretnie niezgodności, które są na mapach przesłane przez 
Zarząd Gospodarki Wodnej. Mapy te nieodzwierciedlają stanu faktycznego, dlatego też 
podejmowane są rozmowy w tej sprawie. 
Wójt powiedział także, że w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyły się kolejne 
konsultacje na temat organizacji transportu zbiorowego na terenie Powiatu, w tym gminy 
Poczesna. Poprosił o propagowanie informacji, że gmina nie likwiduje komunikacji, 
jedynie realizuje wymogi ustawowe dotyczące transportu publicznego. Gdyby miałoby 
się coś zmienić to będzie to na pewno konsultowane z radnymi, sołtysami i 
mieszkańcami poszczególnych miejscowości. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 



 

 

 
Ad. 7 
Informację o organizacji roku szkolnego 2014/2015 przedstawiła kierownik SAPO – 
Grażyna Rakowska. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja została przez radnych przyjęta. 

Ad. 8 
Sprawozdanie z działalności Zarządcy nieruchomościami gminnymi przedstawił 
Krzysztof Kogut. 
Głosu nikt nie zabrał. 

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 

Ad. 9 
Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2014 roku przedstawił 
Skarbnik Gminy – Piotr Dobosz. 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie. 

Na tym dyskusję zakończono. 

Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte. 

Ad. 10 

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy  
z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2014 rok odczytał Skarbnik Gminy – 
Piotr Dobosz. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor odczytał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Głosu nikt nie zabrał. 

Ad. 11 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej, w którym Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu 
 i zadań inwestycyjnych w 2014 roku oraz zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla 
Wójta Gminy Poczesna. 

Głosu nikt nie zabrał. 

 
Ad. 12 
Projekt  uchwały w sprawie: sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 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  63/X/15. 

Ad. 13 
Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna 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         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  64/X/15. 
 

- Wójt Gminy podziękował Radnym, za udzielone absolutorium, podkreślił, że spraw do 
załatwienia jest bardzo dużo zarówno dotyczących inwestycji jak i innych 
organizacyjnych. 

Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 
Podczas wystąpienia Zastępca Wójta podkreślił, że podjęcie tej uchwały to wymóg 
ustawowy, a zaproponowana stawka, wynika z kalkulacji po rozstrzygnięciu przetargu  
i uwzględnieniu kosztów związanych z obsługą tego systemu.  

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  65/X/15. 
 



 

 

Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 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  66/X/15. 
Ad. 16 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015 - 2030 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  67/X/15. 
Ad. 17 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Poczesna przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej Lech. 

Podczas wystąpienia Zastępca Wójta poinformował, że została dokonana wycena tej 
nieruchomości i wynosi 2 800 000, 00 zł i poniżej tej kwoty nieruchomość ta nie może 
zostać sprzedana. Przedstawiony projekt uchwały pozwoli rozpocząć procedurę 
sprzedaży w trybie przetargu – licytacji. 

 

Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Rada Sołecka wyraziła pozytywną opinię na temat 
sprzedaży, jednak pod warunkiem przekazania tych środków na budowę chodnika 
wzdłuż DW 904 w naszym okręgu oraz na budowę Ośrodka Zdrowia w Nieradzie.  
 



 

 

- Przewodnicząca Rady poprosiła o dostarczenie opinii Rady Sołeckiej w Nieradzie do 
Biura Rady Gminy w celu dołączenia do dokumentów. 

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  68/X/15. 
 
Ad. 18 

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru ławników przedstawiła 
Sekretarz Gminy – Renata Smędzik. 

Zgłoszono następujących kandydatów: 

1. Renata Smędzik 

2. Wojciech Opiłka 

3. Ewa Synoradzka 

4. Tadeusz Bajdor 

5. Eulalia Błaszak 

6. Grzegorz Sikora 
 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Zespole d/s wyboru ławników. 
 

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  69/X/15. 
 
Ad. 19 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia  
z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla 



 

 

Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przedstawił 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 radny 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  70/X/15. 
 

Ad. 20 
 
W tym punkcie głos zabierali: 

Grzegorz Sikora  

1. Czy wpłynęła do urzędu odpowiedź z Katowic w sprawie pętli autobusowej przy 
ul. Gajowej. 

2. Naprawić nawierzchnię  w dalszej części ul. Górskiej.  

3. Zagęścić ul. Olchową  czymś drobniejszym ponieważ są tam duże kamienie.  

4. Kiedy planowany jest montaż siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w 
Nieradzie. 
  

Iwona Choła 

1. Rozważyć możliwość zgłoszenia inwestycji w Słowiku do konkursu 
„Najpiękniejsza Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii przedsięwzięcie. 

2. Przywrócić nawierzchnię ul. Podlaskiej ( za Centrum) do stanu  przed 
rozpoczęciem realizacji inwestycji. 

Przemysław Zawadzki 

1. Naprawić nawierzchnię ul. Pustej. 

2. Naprawić wiatę przystankową przy sklepie P. Zbirka. 

 
Marian Kołodziej 
     1. Wyrównać nawierzchnię terenu gdzie jest wywożona ziemia. 

 



 

 

Wojciech Opiłka 
    1. Kiedy będą zamontowane znaki ograniczenia tonażu na ul. Prostopadłej 
       i ul. Świerkowej do 3,5 tony i znaki ograniczenia prędkości do 30 km/h. 

Piotr Brzozowski 

    1. Uzupełnić tłuczniem i wyrównać ul. Kolorową. 

    2. Postawić kosz przy placu zabaw w Korwinowie na istniejącym słupku. 
 

Lidia Kaźmierczak 

   1. Mieszkańcy ul. Kopalnianej przypominają się w sprawie wniosków   zgłaszanych 
przed wyborami, a do realizacji w tym roku. 
 

Rafał Dobosz 

1. Naprawić nawierzchnię ul. Życzliwej. 

 

Ewa Synoradzka 

1. Naprawić pobocza na skrzyżowaniu ul. Rzecznej z ul. Staszica. 

2. Postawić znak ograniczenia prędkości na ul. Szczytowej. 
 

Tadeusz Bajdor 

1. Naprawić nawierzchnię drugiej połowy drogi od Huty Starej do Auchan. 

2. Wyłożyć ażurem na ul. Rolniczej przy P. Góreckim. 

Ad. 21  
 

W tym punkcie głos zabierali: 

Danuta Markowska 

     1. Dokonać przeglądu ul. Częstochowskiej i zainterweniować w sprawie    
brakującego klinkru i dziur. 

Anna Rak 
 
    1. Zamontować lustro na ul. Brzozowej. 

    2. Czy będą prowadzone prace związane z obszarem rekreacyjnym  
        w Zawodziu. 

 
Jerzy Ślęzak 

    1. Kiedy będzie przeprowadzana zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych. 

 
 



 

 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak poinformowała o pismach, które wpłynęły do 
biura Rady min.: 
   - od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń   
majątkowych. 
   - od Pawła Sypuły w sprawie zmiany studium i projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego- Nowa Wieś. 
   - od Zdzisława Churasa w sprawie funduszu sołeckiego 
    
- Zastępca Wójta, Andrzej Lech zwrócił się o pomoc w motywowaniu mieszkańców do 
podłączania się do kanalizacji w m. Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczyna 
 i Wrzosowa. Wraz z Wodociągami będą przeprowadzane kontrole i gmina będzie 
zmuszona nakładać sankcje karne.  
Podkreślił, że obowiązujące przepisy odnośnie ochrony środowiska nakładają 
bezwzględny obowiązek przyłączania się do kanalizacji zbiorowej. Koszty podłączania 
się do kanalizacji są niewielkie, ponieważ na każdej posesji znajduje się studzienka  
i wystarczy tylko zgłosić podłączenie do wodociągów. 
Poprosił także o rozmowy z mieszkańcami m. Bargły, Michałów, Nierada by do takich 
czynności się przygotowali. Zastępca Wójta poinformował, że na te inwestycje zostały 
pozyskane środki zewnętrzne i musi być spełniony efekt ekologiczny, a sieć 
kanalizacyjna budowana jest po to, by mieszkańcy z niej korzystali. 
 
Ad. 22  
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 
 

Ad. 23  

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

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


