RADA GMINY P O C Z E S N A

P r o t o k ó ł Nr XXVIII/2017
ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Poczesna, dnia 2017-06-26
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P r o t o k ó ł Nr XXVIII/2017
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 26 czerwca 2017 roku.
Podjęto uchwały:
1. Uchwała Nr 228/XXVIII/17 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
2. Uchwała Nr 229/XXVIII/17 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
3. Uchwała Nr 230/XXVIII/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
4. Uchwała Nr 231/XXVIII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.
5. Uchwała Nr 232/XXVIII/17 w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowych
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
6. Uchwała Nr 233/XXVIII/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Częstochowskiemu.
7. Uchwała Nr 234/XXVIII/17 w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla
Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe.
8. Uchwała Nr 235/XXVIII/17 w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.
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Protokół Nr XXVIII/2017
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 26 czerwca 2017 roku
w godzinach od 1300 do 1615.
Radnych obecnych w/g listy obecności
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych

14
0
1

Porządek obrad XXVIII zwyczajnej 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 protokołów z XXVI i XXVII 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 2017/2018.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2016 roku.
10. Odczytanie 2 opinii RIO:
- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.
11. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
14. Raport z wyników konsultacji w zakresie:
projektu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z
przyłączami oraz dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(wodociąg, przyłącza wody, drogi dojazdowe, zasilanie elektroenergetyczne,
ogrodzenie) w miejscowości Nierada ul. Targowa i ul. Pusta , gm. Poczesna”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na
ogrzewanie proekologiczne.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Częstochowskiemu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu
Częstochowskiego na zadanie drogowe.
20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.
21. Wnioski i zapytania radnych.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
24. Zakończenie obrad.
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Ad.1
Otwarcia XXVIII 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 wycofanie z punktu 20 uchwały w sprawie
stanowiska Rady Gminy odnośnie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości
Gminy Poczesna, które stały się własnością Powiatu Częstochowskiego
z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowych.
Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak, poinformowała zebranych, iż do biura
rady wpłynęły dwa pisma o tej samej treści stanowiące skargę Pana Henryka
Kołodziejczyka na działalność Wójta Gminy Poczesna:
- pierwsze od Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach który
przekazał wg właściwości do Rady, gdyż ona jest odpowiednim organem do
rozpatrzenia skargi,
- drugie złożył osobiście Pan Kołodziejczyk.
Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie w miejsce wycofanej uchwały
tj. do punktu 20 projektu uchwały w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie skargi na
Wójta Gminy Poczesna.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta gminy i Przewodniczącej Rady,
a następnie jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXVIII zwyczajnej 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.
Najlepszymi absolwentami i laureatami nagrody Wójta są:
- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej – Anita Rakowska
- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej – Natalia Rosińska
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hucie Starej B – Julia Mądrzak
- Gimnazjum w ZS nr. 2 w Częstochowie – Wiktoria Wilk
Podczas wystąpienia w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Iwona
Choła pogratulowała i złożyła laureatom i rodzinom najserdeczniejsze życzenia, aby
przedstawione sukcesy przynosiły jak najwięcej radości, żeby odkrywanie mądrości
naszych przodków służyło do stawiania kolejnych kroków, do tego co jeszcze nieodkryte
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i aby żaden dzień w nowej szkole nie był dniem straconym. Rodzicom życzyła jak
najwięcej takich chwil, w których będą mogli się cieszyć ze swoich dzieci.
Głos zabierali:
- Wójt Gminy zaznaczył, że już po raz 10 rozdawane są nagrody Wójta dla najlepszych
uczniów z poszczególnych gimnazjów. Pan Wójt powiedział, że na sukcesy
zaprezentowanych uczniów złożyło się wiele czynników tj. dobre wychowanie w domu,
przedszkolu, szkole podstawowej, a następnie gimnazjum. Podkreślił, że gmina
Poczesna ma dobre zaplecze, dobrych pedagogów i dobre szkoły.
Na zakończenie Wójt pogratulował uczniom wysokich wyników i życzył laureatom, żeby
wszystkie umiejętności zdobyte w placówkach z terenu gminy Poczesna procentowały
w dorosłym życiu, żeby wybrali w życiu takie profesje, aby praca była przyjemnością i by
wracali z uśmiechem na ziemię pocześniańską.
- Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu całej Rady pogratulowała laureatom wysokich
ocen i wyboru nowych szkół, a na wakacje życzyła miłego i bezpiecznego wypoczynku.
Następnie wręczono rodzicom listy gratulacyjne i kwiaty natomiast absolwentom
nagrody pieniężne.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokoły z XXVI i XXVII Sesji były
wyłożone do wglądu w biurze Rady Gminy i przesłane drogą elektroniczną
zainteresowanym Radnym.
Radni nie zgłosili uwag.
Protokoły z XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy zostały podczas głosowania jednogłośnie
przez Radę przyjęte.
Ad. 5
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. 6
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.
W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad. 7
Informację o organizacji roku szkolnego 2016/2017 przedstawiła Sekretarz gminy,
Renata Smędzik.
Głosu nikt nie zabrał.
Informacja została przez radnych przyjęta.
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Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił
Krzysztof Kogut.
Głosu nikt nie zabrał.
Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte.
Ad. 9
Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych w 2016 roku przedstawiła
Skarbnik Gminy – Halina Paruzel - Tkacz.
Głos zabierali:
- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
pozytywnie zaopiniowała ww. sprawozdanie.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 10
Pozytywną opinię lecz z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta
Gminy z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2016 rok odczytała Skarbnik
Gminy – Halina Paruzel - Tkacz.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor odczytał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej z uwagą o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad. 11
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bajdor odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej, w którym Komisja rozpatrzyła i pozytywnie oceniła sprawozdanie
z wykonania budżetu i zadań inwestycyjnych za 2016r. oraz sprawozdanie finansowe za
2016 rok i zawnioskowała w jej imieniu o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy
Poczesna.
Głosu nikt nie zabrał.
Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok odczytała Skarbnik
Gminy – Halina Paruzel - Tkacz.
Pani Skarbnik poinformowała, iż na sprawozdanie finansowe Gminy Poczesna za 2016
rok składa się: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, rachunek
zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
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Głos zabierali:
- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Na tym dyskusję zakończono.
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 228/XXVIII/17.
Ad. 13
Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna odczytała
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak.
Głosu nikt nie zabrał.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 229/XXVIII/17.
- Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Wójtowi udzielonego, przez Radę,
absolutorium.
- Wójt gminy podziękował za zaufanie i pozytywną ocenę pracy całego zespołu w 2016
roku. Zapewnił, że to co było robione do tej pory nadal będzie kontynuowane
i utrzymywane na tym samym poziomie.
Na tym dyskusję zakończono.
Przerwa w obradach od 1435 do 1450.
Ad. 14
Raport z wyników konsultacji w zakresie: projektu zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz dwóch przepompowni
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wodociąg, przyłącza wody, drogi
dojazdowe, zasilanie elektroenergetyczne, ogrodzenie) w miejscowości Nierada
ul. Targowa i ul. Pusta , gm. Poczesna”, przedstawiła Sekretarz gminy, Renata
Smędzik.
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W trakcie dyskusji głosu nikt nie zabrał.
Raport został przyjęty przez radnych.
Ad. 15
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 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 230/XXVIII/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 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 231/XXVIII/17
Ad. 17
Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne, przedstawił Wójt gminy, Pan Krzysztof Ujma.
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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 232/XXVIII/17
Ad. 18
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Częstochowskiemu, 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 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 233/XXVIII/17
Ad. 19
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu
Częstochowskiego na zadanie drogowe, 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 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 234/XXVIII/17
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Ad. 20
Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak, poinformowała zebranych, iż do biura
rady gminy wpłynęły dwa pisma o tej samej treści stanowiące skargę Pana H. K1. na
działalność Wójta Gminy Poczesna.
Pierwsze od Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, które
przekazał wg właściwości do Rady, która jest odpowiednim organem do rozpatrzenia
skargi, drugie złożył osobiście Pan H. K2.
Przewodnicząca oznajmiła, iż ww. materiały przekazała Komisji Rewizyjnej, która jest
w mocy prowadzić dochodzenie i ustalić projekt stanowiska. Zaznaczyła również, iż
z uwagi na termin w jakim należy rozpatrzyć skargę, uchwała w tej sprawie musiała być
włączona w porządek obrad sesji, ponieważ następna sesja odbędzie się dopiero we
wrześniu.
Projekt uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna przedstawił
Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor.
Głos zabierali:
Radny Rafał Dobosz – zadał pytanie natury formalnej, dotyczące procedury rozpatrzenia
skargi, czy członkowie Rady Gminy nie powinni w przypadku wpłynięcia skargi dać
upoważnienie danej Komisji do rozstrzygania danej sprawy?
Radca Prawny – odpowiedziała, że ta kwestia może być uregulowana w Statucie Gminy,
choć w tym wypadku nie jest, ale również można się kierować przyjętą wieloletnią
praktyką jaka jest stosowana w tym zakresie. Znajdują tu zatem zastosowanie regulacje
o charakterze ogólnym dotyczące trybu działania i podejmowania rozstrzygnięć przez
radę gminy.
Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na potrzebę usprawnienia postępowania w sprawie
rozpatrzenia skargi oraz zapewnienia optymalnego standardu merytorycznego
rozstrzygnięcia w tym zakresie, zasadne jest powierzenie przygotowania projektu tego
rozstrzygnięcia komisji rady gminy, a z uwagi na przedmiot swojego działania
najbardziej właściwa jest w tym zakresie komisja rewizyjna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Bajdor odczytał pismo Pana H. K3. , które
złożył w dniu posiedzenia komisji rewizyjnej tj. 23.06.2017r., na której Pan H.K4. był
obecny. W piśmie tym przedstawione są sprawy, zawarte również w skardze.
Załącznikiem do pisma był załącznik nr 3 do uchwały Nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna
z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad
ich finansowania.

dane osobowe osoby prywatnej zostały zanonimizowane (art.5 ust.2 ustawy z 6 września 2001r.o
dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 26 ust.1 pkt.3 ustawy o ochronie danych osobowych).
2 j.w.
3 j.w.
4 j.w.
1
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Pan Bajdor przypomniał, iż na posiedzeniu komisji rewizyjnej obecni byli wszyscy
członkowie, Pani Przewodnicząca, Pani sekretarz oraz Pan H. K5.
Radca Prawny – wy ust.1 pkt.3jaśniła, że obecnie obowiązujący miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie zabrania oraz nie nakazuje budowy np. ośrodka
zdrowia tylko stwarza taką możliwość. Przeszkodą są tylko finanse. Zaznaczyła , że
jeżeli chce się realizować inwestycje to tylko zgodnie z obowiązującym planem.
Radny Grzegorz Sikora – poinformował, iż trzy miesiące temu Pan H. K6. był u niego
w domu i podczas tego spotkania szczegółowo przedstawił Panu H. K 7. plan
miejscowego zagospodarowania dla Nierady objaśniając, że jest miejsce na budowę
ośrodka, a w tym wypadku jedyną przeszkodą do rozpoczęcia inwestycji są ograniczone
środki finansowe.
- Radny Tadeusz Bajdor, zadał pytanie Panu H. K8. co jest ważniejsze: budowa ośrodka
zdrowia, podczas gdy na terenie gminy opiekę medyczna zapewniają 3 Ośrodki
Zdrowia: we Wrzosowej, Nieradzie i Poczesnej, czy budowa chodnika i poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców? Wyjaśnił, iż w przedmiotowej sprawie nie ma złej woli
Radnych i Wójta, którzy muszą decydować, które potrzeby mieszkańców będą
realizowane w priorytetowej kolejności.
Skarżący Pan H. K9., przedstawił ponownie swoje postulaty zawarte w skardze, min.
nieudzielenia skarżącemu konkretnej odpowiedzi co do terminu budowy Ośrodka
Zdrowia w Nieradzie. Skarżący twierdzi, że władze Gminy zapomniały o budowie
Ośrodka Zdrowia, która została zgłoszona w 2006r. i pomimo upływu 10 lat nikt tego
wniosku nie realizował tłumacząc się zawsze brakiem pieniędzy.
Poinformował, że każdy plan musi być zatwierdzony w Starostwie Powiatowym, a taka
sytuacja jest w przypadku planu na Nieradę, nie jest zatwierdzony przez wydział
architektury, a zgodnie z uchwałą z dnia 11 grudnia 2014r. wszelkie inwestycje są
finansowane z budżetu gminy. Pan H.K10. nie wierzy w finansowanie budowy ośrodka
zdrowia z pieniędzy za sprzedaży terenów po byłym poligonie w Nieradzie.
Pan H. K11. przypomniał sprawę przedłużenia linii autobusowej z Mazur do Nierady,
gdzie po interwencji wyższych władz doszła do skutku. Poprosił Przewodniczącą
o zapoznanie Radnych o ustawie o samorządzie gminnym. Zgłosił swoje obawy, iż
władze przyszłych kadencji będą chciały ze środków na budowę ośrodka zdrowia
wybudować coś innego.
Zaznaczył, że skarga jest na Pana Wójta, ale nie ze względów osobistych.
Na tym dyskusję zakończono.
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Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

13 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

1 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 235/XXVIII/17.
Ad. 21
W tym punkcie głos zabierali:
Teresa Chałupka
1. Prośba o reperację wjazdu na ul. Sportową.
Marian Kołodziej
1. Zrobić dodatkowe odpływy wody przy ul. Fabrycznej.
Iwona Choła
1. Zrobić odpływy przy ul. Spacerowej.
Tadeusz Bajdor
1. Zamontować próg spowalniający na ul. Tkackiej.
2. Wybudować kanalizację na ul. Jaśminowej.
Grzegorz Sikora
1. Uporządkować teren przy postawionych pojemnikach na ubrania, które leżą
porozrzucane na ziemi.
Ad. 22
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie.
Ad. 23
W tym punkcie głos zabierali:
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura Rady
Gminy tj. m.in.:
- od Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęło pismo
przekazane wg właściwości do Rady, w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H. K12.
- od Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego,
istotnych dla mieszkańców Gminy Poczesna zapisów umieszczonych w projekcie
„ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamienica Polska”.
- od Pani Elżbiety Kucharzewskiej.
- pismo do wiadomości RG od Jerzego, Jarosława, Władysławy Kita skierowane do
Wójta Gminy.
12
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- od Pana Roberta Szymczyk w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa przy
ul. Kopalnianej.
- od Pana Henryka Kołodziejczyk w sprawie skargi na Wójta Gminy.
- od Pana Henryka Kołodziejczyk w sprawie informacji publicznej.
- od WIOŚ w Katowicach w sprawie Pani Elżbiety Kucharzewskiej.
- od Skarbnik gminy sprawozdanie finansowe Gminy Poczesna tj.: bilans z wykonania
budżetu, bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie
zmian w funduszu jednostki.
- od Pana Bartosza Bączka w sprawie zmiany zapisów w studium.
- od Wójta Gminy w sprawie Pani Elżbiety Kucharzewskiej.
- od RIO w Katowicach opinia w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej..
- odpowiedź z Rady Gminy Kamienica Polska na pismo Rady Gminy Poczesna.
- od WIOŚ w Katowicach Delegatura w Częstochowie w sprawie Pani Elżbiety
Kucharzewskiej.
- od Wójta Gminy Poczesna w celu zajęcia stanowiska RG w sprawie pisma od Prezesa
Rady Ministrów na temat pomocy repatriantom.
- od Wójta Gminy Poczesna w celu zajęcia stanowiska RG w sprawie pisma od Zarządu
Województwa Śląskiego na temat pomocy repatriantom.
Głos zabrał Wójt Gminy – Krzysztof Ujma – wypowiedział się, iż rozumie potrzeby
repatriantów, ale jest dużo osób, które się zgłaszają o pomoc do gminy. Poinformował,
że z ubóstwem w naszej gminie spotyka się na co dzień i stale ze strony gminy
kierowana jest pomoc mieszkańcom, aby polepszyć warunki ich życia. Min. w ostatnim
czasie poprawiono standard życia mieszkańców ul. Leśnej we Wrzosowej, którzy
korzystają z pomieszczeń socjalnych. Warunki lokalowe po przeprowadzonych pracach
remontowo- porządkowych znacznie się polepszyły. Odniósł się również do zdarzenia
jakie miało miejsce w Hucie Starej A, gdzie uległ spaleniu dom mieszkalny, a w pomoc
poszkodowanym zaangażowało się dużo osób, min. Radni, Sołtysi, Stowarzyszenie,
Parafia i lokalna społeczność. Pan Wójt nie wykluczył udzielenia pomocy repatriantom
w przyszłości.
- od Pana Henryka Kołodziejczyk pisma skierowane do wiadomości RG.
- od Pani Teresy Dzięcioł.
Pani Przewodnicząca poinformowała również o nadesłanym piśmie od Stowarzyszenia
na rzecz wiedzy i rozwoju – „WiR KOPERNIK” oraz Pana Stanisława Żółtek - Posła do
Parlamentu Europejskiego, który skierował prośbę o zebranie podpisów w sprawie
budowy ekranów akustycznych na nowo budowanych odcinkach autostrad i tras
szybkiego ruchu, w celu zmniejszenia i zlikwidowania hałasu. Przewodnicza poprosiła
zebranych Radnych i Sołtysów o zebranie podpisów od mieszkańców w powyższej
sprawie. Przygotowane pismo przewodnie wraz z tabelami do podpisów są do
odebrania w biurze rady.
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Ad. 24
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że XXVIII
zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą.

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Lidia Kaźmierczak
Protokół sporządziła:
Joanna Ociepa
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