RADA GMINY P O C Z E S N A

P r o t o k ó ł Nr XXIV/2017
ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 9 lutego 2017 roku.

Poczesna, dnia 2017-02-09
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P r o t o k ó ł Nr XXIV/2017
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 9 lutego 2017 roku.
Podjęto uchwały:
1. Uchwała Nr 197/XXIV/17 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych
szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna do
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2. Uchwała Nr198/XXIV/17 w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna.
3. Uchwała Nr 199/XXIV/17 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe
udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna.
4. Uchwała Nr 200/XXIV/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna.
5. Uchwała Nr 201/XXIV/17 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
6. Uchwała Nr 202/XXIV/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
7. Uchwała Nr 203/XXIV/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XXIII/16 Rady Gminy
Poczesna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.
8. Uchwała Nr 204/XXIV/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.
9. Uchwała Nr 205/XXIV/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji
celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy
przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
10. Uchwała Nr 206/XXIV/17 w spawie zaopiniowania ceny wywoławczej
w przetargu na zbycie nieruchomości gminnych.
11. Uchwała Nr 207/XXIV/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Częstochowskiemu.
12. Uchwała Nr 208/XXIV/17 w sprawie przyjęcia od Powiatu Częstochowskiego do
prowadzenia zadania pn.„Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na
odcinku Brzeziny Kolonia (ul. Staszica)- Wrzosowa gm. Poczesna”.
13. Uchwała Nr 209/XXIV/17 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok.
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Protokół Nr XXIV/2017
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 9 lutego 2017 roku
w godzinach od 1300 do 1605.
Radnych obecnych w/g listy obecności
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych

15
0
0

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Poczesna:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIII 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 określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna do
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych na terenie Gminy Poczesna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane
przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna.
9.Podjecie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna.
10.Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na
terenie gminy.
11.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
12.Informacja o realizacji na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych
na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy
kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej.
18.Podjęcie uchwały w spawie zaopiniowania ceny wywoławczej w przetargu na zbycie
nieruchomości gminnych.
19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Częstochowskiemu.
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20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Częstochowskiego do
prowadzenia zadania pn.„Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na
odcinku Brzeziny Kolonia (ul. Staszica)- Wrzosowa gm. Poczesna”.
21.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok.
22.Wnioski i zapytania radnych.
23.Wolne wnioski i informacje.
24.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
25.Zakończenie obrad.
Ad.1
Otwarcia XXIV 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.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXIII Sesji był wyłożony do
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym
Radnym.
Radni nie zgłosili uwag.
Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie między
sesjami.
W trakcie dyskusji 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.
Pan Wójt poinformował o zakupie działek o powierzchni 8640m2 w miejscowości
Zawodzie, które gmina chce przejąć w wieczyste użytkowanie.
Operat szacunkowy wynosi 122.100 zł. a cena zakupu 120.960 zł. netto.
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Podczas wystąpienia Wójt Gminy w sprawie sądowej, cywilnej przeciwko firmie Fajkier
poinformował, że postępowanie cywilne przeciwko firmie Fajkier o zapłatę kwoty
2 456 852,62 zł w dalszym ciągu się toczy i będą przeprowadzane dalsze dowody.
Przedmiotowa sprawa miała wyznaczony termin na 15 grudnia i odbyła się lecz nie
została zakończona z przyczyn obiektywnych. W ostatniej sprawie nie wziął udziału
pełnomocnik firmy Fajkier Tomasz Olszenko z przyczyn obiektywnych i niezależnych
Radca prawny Tomasz Olszenko nadesłał informację, iż przebywa na leczeniu
w związku z przeprowadzonym zabiegiem. Z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego
wynika, iż okres dalszego leczenia, zakończony został około 10 lutego 2017 roku. Fakt
ten potwierdza nadesłane zaświadczenie lekarskie z dnia 8 grudnia 2016 roku. W
związku z tym Sąd Okręgowy odroczył przedmiotową sprawę do dnia 22 lutego 2017
roku. Wójt Gminy Krzysztof Ujma poinformował, że w tej sprawie ma być osobiście
przesłuchany w charakterze strony powodowej, po czym Sąd wyda wyrok od którego
stronom będzie przysługiwało odwołanie do Sądu II instancji.
W sprawie firmy Fajkier w postępowaniu upadłościowym, Wójt poinformował, że
w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w dalszym ciągu toczy się postępowanie
upadłościowe w sprawie przeciwko firmie Fajkier. W sprawie tej występuje aż 125
wierzycieli, poszkodowanych z całego kraju. Niektórzy wierzyciele w dalszym ciągu
składają swoje wierzytelności z wnioskiem o umieszczenie na liście wierzytelności w
związku z tym niektórzy wierzyciele składają sprzeciwy od merytorycznej decyzji Sądu.
Po rozpoznaniu wszystkich sprzeciwów zostanie ostatecznie ustalona aktualna lista
wierzytelności poszczególnych wierzycieli, pokrzywdzonych w tej sprawie. Ostatecznie
ustalona lista wierzytelności zostanie zatwierdzona przez Sędziego Komisarza i będzie
prowadzony dalszy tok postępowania upadłościowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
W sprawie rozliczenia robót kanalizacyjnych Pan Wójt objaśnił, że sprawa trzech faktur
wystawionych na podstawie błędnych faktur na łączną kwotę 2 500 000,00 zł została
rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Rozliczenie robót kanalizacyjnych
pomiędzy Gminą Poczesna a firmą Fajkier zostało dokonane za pośrednictwem Banku
w Warszawie z tytułu zaciągniętej, a nie spłaconej przez firmę Fajkier pożyczki.
Przedmiotowa kwota 2 500 000,00 zł znajdowała się na koncie Gminy Poczesna z
przeznaczeniem dla Banku w Warszawie, a którą to kwotę bezprawnie zabrała firma
Fajkier i przeznaczyła na własne potrzeby, zamiast przekazać kwotę do Banku w
Warszawie zgodnie z umową ramową, z zawartą umową cesji oraz pismem firmy Fajkier
z dnia 04.03.2011 roku. Obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach toczy się
postępowanie z powództwa Banku w Warszawie przeciwko Gminie Poczesna o zapłatę
1 900 000,00 zł, gdyż pierwotna kwota z tego tytułu wynosiła 2 500 000,00 zł.
Przedmiotowa sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przez Sąd
Apelacyjny w Katowicach. W przypadku nie uwzględnienia apelacji odnośnie Gminy
Poczesna, gmina nasza wystąpi z odrębnym pozwem przeciwko firmie Fajkier o zapłatę
kwoty 1 900 000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
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Informację w sprawie wydanej decyzji przez Wójta Gminy Poczesna w przedmiocie
usunięcia bez zezwolenia drzew przez CZPK w Sobuczynie przedstawił Wójt.
Poinformował, iż sprawa na skutek skargi CZPK na decyzje Wójta Gminy dotychczas
nie została rozpoznana przez WSA i oczekuje na termin rozprawy. Wójt Gminy
Poczesna uprzednio wydał; decyzje na mocy której wymierzył karę w kwocie
1 047 216,31 zł za usunięcie drzew bez zezwolenia. CZPK odwołało się od
przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie,
które po przeprowadzeniu rozprawy utrzymało w mocy decyzje Wójta Gminy Poczesna
o nałożeniu kary.
Wójt Gminy poinformował również, że w sprawie dotacji do komunikacji - MPK
w Sądzie Okręgowym w Częstochowie pod sygn. akt I C 332/16 toczy się postępowanie
z powództwa Gminy Poczesna przeciwko Gminie Częstochowa o zapłatę kwoty
209.258,17 zł z tytułu nadmiernie pobranej dotacji na finansowanie komunikacji w
Gminie Poczesna. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 2 marca 2017 roku.
Informację w sprawie firmy FONBUD – światłowody, przedłożył Pan Wójt, objaśnił, iż
12 października 2016 roku do tutejszego Urzędu wpłynął odpis pozwu wniesionego do
Sądu Okręgowego w Poznaniu przez firmę Fonbud S. A. Sp. komandytowa we
Wrocławiu przeciwko Miastu Częstochowa i gminom powiatu częstochowskiego oraz
Wykonawcy Projektu Budowy Infrastruktury Informatycznej dla regionu
częstochowskiego –firmie RCI sp. z o.o. w Poznaniu. 19 października 2016r. –
w Kamienicy Polskiej, wraz z radcą prawnym, brałem udział w spotkaniu Wójtów gmin z
powiatu częstochowskiego i przedstawicieli Miasta Częstochowy w sprawie firmy
Fonbud, której roszczenia wynikają z zawartej w dniu 12 listopada 2009 roku przez
gminy z powiatu częstochowskiego umowy o realizację wspólnego projektu pod nazwą
„Budowanie infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego e-region
częstochowski”. Liderem projektu było Miasto Częstochowa. Lider był bezpośrednio
odpowiedzialny przed instytucją zarządzającą za właściwe, zgodnie z prawem,
wykorzystanie całości środków przeznaczonych na projekt, ich rozliczenie oraz
wykorzystanie osiągniętych efektów projektu, a także koordynacji i nadzór wspólnego
przedsięwzięcia. Lider i partnerzy zobowiązali się do zabezpieczenia w swoich
budżetach przypadającego na nich wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych.
Partnerzy zobowiązali się także, do zapłaty - w terminie – faktur wystawionych na
poszczególnych partnerów. Inwestycja dotyczyła budowy szerokopasmowej sieci
teleinformatycznej w technologii światłowodowej w pasie drogowym dróg publicznych, w
kanalizacji doziemnej na terenie - trzydziestu gmin (w tym także Gminy
Poczesna).
Termin realizacji umowy określono na dzień 30 października 2015 roku, a następnie
termin ten został przedłużony do 21 grudnia 2015 roku. Umowa z dnia 16 stycznia 2015
przewidywała możliwość zlecenia przez wykonawcę części robót do wykonania
podwykonawcom.
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Umowa podwykonawcza z Fonbud S. A. Sp. komandytowa została zaakceptowana
przez Lidera. Gminy w tym również Gmina Poczesna – uregulowały swoje zobowiązania
finansowe wobec Wykonawcy. Firma Fonbud – podwykonawca twierdzi iż Wykonawca
nie zapłacił mu kwoty 1.926.296 zł z tytułu wykonywanych robót, pomimo iż otrzymał od
Zamawiającego całość wynagrodzenia , a roboty zostały odebrane bez zastrzeżeń.
Zgodnie z prawem za zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy odpowiadają solidarnie
Wykonawca i Zamawiający tj. Miasto Częstochowa i 15 gmin z powiatu
częstochowskiego. Uczestnicy spotkania ustalili, iż pozwane Miasto Częstochowa i
Gminy reprezentować w mediacji i przed Sądem będzie Miasto Częstochowa za
pomocą zespołu prawników wskazanych przez uczestników spotkania. Wójt Gminy
Poczesna i pozostali Wójtowie oraz Miasto Częstochowa ustanowili pełnomocnikami
procesowymi trzech uzgodnionych przez zebranie radców prawnych, którzy złożyli
odpowiedź na pozew.
W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Pani Przewodnicząca powitała przybyłego na sesję Radnego Powiatu, Pana Andrzeja
Cupiał.
- Radny Powiatu, Andrzej Cupiał usprawiedliwił swoje spóźnienie, informując o trwającej
sesji Rady Powiatu na której był obecny. Pan Cupiał wyjaśnił, iż Rada Powiatu zebrała
się, aby przyjąć rezygnację Pana Andrzeja Kwapisza ze stanowiska Starosty
Powiatowego i powołać nowego Starostę Powiatowego Pana Krzysztofa Smela, a także
Zastępcę Starosty oraz nowy Zarząd Powiatu.
Podkreślił, że jest w stałym kontakcie z Wójtem Gminy i dba o sprawy Gminy na
szczeblu Powiatu.
Pan Wójt zaznaczył, że dotychczasowa współpraca z Powiatem, Zarządem Powiatu
i Radą Powiatu układała się bardzo dobrze i jest przekonany, że nadal tak będzie,
a efektem tego są zrealizowane dotychczas wspólne inwestycje na terenie gminy.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna do
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, przedstawiła
kierownik SAPO, Pani Grażyna Rakowska.
W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 15 radnych:
„za”
„przeciw”

głosowało

15 radnych
0 radnych
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„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 197/XXIV/17.
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów
potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie Gminy Poczesna, przedstawiła kierownik SAPO, Pani
Grażyna Rakowska.
W trakcie dyskusji 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 198/XXIV/17.
Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez
przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Poczesna, przedstawiła kierownik SAPO, Pani
Grażyna Rakowska.
W trakcie dyskusji 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 199/XXIV/17.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Poczesna, przedstawiła kierownik
SAPO, Pani Grażyna Rakowska.
W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak.
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Przystąpiono do głosowania.
głosowało 15 radnych:
„za”

głosowało

15 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 200/XXIV/17.
Ad. 10
Ocena stanu sportu i kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych na
terenie gminy omówili:
- działalność PKS „VICTORIA” – Piotr Drwal,
- działalność „Ligi Gimnazjum” i „Ligi Podstawówek” - Iwona Skorupa,
- działalność Klubu Sportowego „OLIMPIA” - Jarosław Wlazło,
- działalność Ludowego Klubu Sportowego „GROM – ZŁOTA DAMA” Barbara Wąsińska,
- działalność Ośrodka „MONAR” – Rafał Rząca,
- działalność Klubu Sportowego „GROM” - Sylwester Ujma,
- informację o wykorzystaniu Hali Sportowej przedstawił – Dyrektor gimnazjum Paweł
Wiśniewski.
Głos zabierali:
- Wójt gminy podkreślił, że sport w gminie Poczesna jest na bardzo wysokim poziomie,
jednak nie funkcjonowałby tak, gdyby nie zaangażowanie i praca wielu osób tj.
nauczycieli, trenerów, rodziców i dzieci. Złożył także podziękowanie i gratulacje na ręce
koordynatorów klubów sportowych i szkolnych lig.
- Iwona Choła w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji podziękowała
wszystkim koordynatorom sportu szkolnego i sportu gminnego za pracę, oddanie
i zaangażowanie. Pani Przewodnicząca pogratulowała wszystkim zaangażowanym
kreatywności, zapału, pasji, oraz podziękowała za to, że rozsławiane jest imię gminy na
arenie ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej. Życzyła wszystkim dalszych sukcesów
i wytrwałości. Podkreśliła, że na terenie gminy nie można się nudzić, ponieważ sport stoi
wysoko w gminie tak jak kultura.
Na tym dyskusję zakończono.
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad. 11
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok
przedstawiła Kierownik, Elżbieta Różycka.
W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy do wiadomości.
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Ad. 12
Informację o realizacji na terenie gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik.
Głos zabrał członek Stowarzyszenia Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej, Pan Stanisław
Pietras. Zapoznał zebranych o prowadzonej akcji Stowarzyszenia, której celem jest
zaangażowanie społeczeństwa, aby powiadamiać odpowiedzialnych urzędników za
utrzymanie w należytym porządku środowiska.
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad. 13
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok, przedstawiła Sekretarz, Pani Renata Smędzik.
W trakcie dyskusji 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 201/XXIV/17.
Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok., przedstawiła Skarbnik
gminy, Pani Halina Paruzel - Tkacz.
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 202/XXIV/17.
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Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok., przedstawiła
Skarbnik gminy, Pani Halina Paruzel - Tkacz.
Głos zabierali:
- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
W trakcie dyskusji 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 203/XXIV/17.
Ad. 16
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029, przedstawiła Skarbnik gminy, Pani Halina Paruzel
- Tkacz.
W trakcie dyskusji 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 204/XXIV/17
Ad. 17
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na
częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy
kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, przedstawił Wójt gminy, Pan Krzysztof
Ujma.
Wójt gminy wyjaśnił, że pierwotna uchwała dotyczy udzielania dotacji celowych na
częściowe dofinansowanie poniesionych, rzeczywistych kosztów budowy nowych
przyłączy do istniejącej na terenie gminy Poczesna sieci kanalizacyjnej wybudowanej w
ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których do posesji doprowadzone były
jedynie sięgacze.
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Natomiast zmiana uchwały, dotyczy terminu składania wniosków o dofinansowanie,
który został wydłużony do 30.11.2017r.
W trakcie dyskusji 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 205/XXIV/17
Ad. 18
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania ceny wywoławczej w przetargu na zbycie
nieruchomości gminnych, przedstawił Wójt gminy, Pan Krzysztof Ujma.
Poinformował, że ustalona została cena wywoławcza na zbycie nieruchomości
gminnych stanowiących kompleks nieruchomości gruntowych zlokalizowanych
w miejscowości Nierada na kwotę 4 050 000,00 zł. netto. Wójt nadmienił też, że
w czerwcu 2016r. biuro rzeczoznawców majątkowych wykonało operat szacunkowy
przedmiotowego kompleksu nieruchomości. Działki należące do Gminy oraz Skarbu
Państwa zostały wycenione na łączna kwotę
2.450 000 zł. netto. Aktualizacja operatu szacunkowego została potwierdzona
w grudniu 2016r. przez ww. biuro rzeczoznawców.
W trakcie dyskusji 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 206/XXIV/17
Ad. 19
Projekt uchwały Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Częstochowskiemu, przedstawił Wójt gminy, Pan Krzysztof Ujma.
W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.
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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 207/XXIV/17
Ad. 20
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Częstochowskiego do prowadzenia
zadania pn.„Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na odcinku Brzeziny
Kolonia (ul. Staszica)- Wrzosowa gm. Poczesna”, przedstawił Wójt gminy, Pan Krzysztof
Ujma.
W trakcie dyskusji 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 208/XXIV/17
Ad. 21
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017
rok, przedstawiła Sekretarz, Pani Renata Smędzik.
W trakcie dyskusji 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 209/XXIV/17
Ad. 22
Decyzją Rady Gminy wnioski i zapytania zostaną przedstawione Wójtowi Gminy na
piśmie.
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Ad. 23
W tym punkcie głos zabierali:
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura Rady
Gminy tj. m.in.:
- od Kancelarii Rady Ministrów w sprawie budowy bezpiecznego przejścia lub kładki dla
pieszych w m. Wrzosowa.
- od Pana Henryka Kołodziejczyk w sprawie pętli autobusowej w Nieradzie i budowy
Ośrodka Zdrowia w Nieradzie.
- od Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Poczesna wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
- od Wójta Gminy Poczesna w sprawie skargi od Państwa Marka i Haliny Trynda.
- od Pana Henryka Kołodziejczyk.
- od Wójta Gminy Poczesna sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poczesna.
- od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie przywrócenia województwa
częstochowskiego.
- od Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie pisma Pana Henryka Kołodziejczyk.
- od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie skargi Państwa
Jerzego, Jarosława, Władysławy Kita.
- od Stowarzyszenia na rzecz wiedzy i rozwoju – „WiR KOPERNIK” w sprawie budowy
ekranów akustycznych na nowo budowanych odcinkach autostrad i tras szybkiego
ruchu.
Ad. 24
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie.
Ad. 25
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że XXIV
zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą.
Przewodnicząca Rady
mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Protokół sporządziła:
Joanna Ociepa
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