RADA GMINY P O C Z E S N A

P r o t o k ó ł Nr XXVII/2017
z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 5 maja 2017 roku.

Poczesna, dnia 2017-05-05

P r o t o k ó ł Nr XXVII/2017
z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 5 maja 2017 roku.
Podjęto uchwały:
1. Uchwała Nr 225/XXVII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu.
2. Uchwała Nr 226/XXVII/17 w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego do
prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904
w gminie Poczesna – etap IV”.
3. Uchwała Nr 227/XXVII/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Poczesna”.

P r o t o k ó ł Nr XXVII/2017
z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 5 maja 2017 roku
w godzinach od 1430 do 1455.
Radnych obecnych w/g listy obecności
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych

14
0
0

Porządek obrad XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Śląskiemu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego do
prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904
w gminie Poczesna – etap IV”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna”.
6. Zakończenie obrad.

Ad.1
Otwarcia XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady
Gminy, Lidia Kaźmierczak.
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza gminy, Radnych 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 jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Ad. 3
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,
przedstawił Wójt gminy, Pan Krzysztof Ujma.
Głos zabrali:
- Wójt Gminy - Krzysztof Ujma – poinformował, że inwestycja na temat której
podejmowane są dwie uchwały to kontynuacja budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 904. Gmina dłuższy czas starała się o pieniądze na tą inwestycje.
Po wielu prośbach otrzymaliśmy pieniądze. Podjęcie uchwał pozwoli pracownikom
urzędu wszcząć postepowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę i rozpocząć budowę.
Z budżetu gminy na rok 2017 chcemy udzielić pomocy finansowej Woj. Śląskiemu
w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania w wysokości 30% wartości zadania,
którego planowany koszt całkowity wynosi 1 000 000,00 zł. Następnie gmina przejmuje
zadanie do wykonania na odcinku od km 14+950 ( od ul. Zakole) do km 16+300 (do
początku istniejącego chodnika przy Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach)
o dł. ok. 1350m.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 225/XXVII/17
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego do prowadzenia
zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna –
etap IV”, 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 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 226/XXVII/17
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna”,
przedstawił Wójt gminy, Pan Krzysztof Ujma.
Głos zabrali:
- Wójt Gminy - Krzysztof Ujma – wyjaśnił, iż uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium dotyczy kwestii proceduralnej, uchwała z czerwca 2016
roku wymaga doprecyzowania, ponieważ min. znowelizowana została ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 227/XXVII/17
Głos zabrali:
-Grzegorz Sikora – odnośnie studium, wnioskuje o wytyczenie końcowego odcinka drogi
ul. Gajowej, poinformował, że zebrał od mieszkańców akty własności, akty notarialne,
mapki itd. Końcowy odcinek nowej drogi jest wytyczony nie po śladzie aktualnie
istniejącej drogi, firma, która się tym zajmowała nie zrobiła tego właściwie, stąd
wątpliwości mieszkańców w tej sprawie. Poprosił, aby podczas wprowadzania zmian do
studium uwzględnić ten fakt.
Ad. 6
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że XXVII
nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą.
Przewodnicząca Rady
mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Protokół sporządziła:
Joanna Ociepa

