RADA GMINY P O C Z E S N A

P r o t o k ó ł Nr XXX/2017
ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 14 września 2017 roku.

Poczesna, dnia 2017-09-14
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P r o t o k ó ł Nr XXX/2017
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 14 września 2017 roku.
Podjęto uchwały:

1.

Uchwała Nr 240/XXX/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek
budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich
zatwierdzania.

2.

Uchwała Nr 241/XXX/17 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej
obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna.

3.

Uchwała Nr 242/XXX/17 zmieniająca uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada
2016 roku Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej.

4.

Uchwała Nr 243/XXX/17 w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy
Poczesna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

5.

Uchwała Nr 244/XXX/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

6.

Uchwała Nr 245/XXX/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.

7.

Uchwała Nr 246/XXX/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji w miejscowości
Wrzosowa, w gminie Poczesna.

8.

Uchwała Nr 247/XXX/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Brzeziny Kolonia w
gminie Poczesna.

9.

Uchwała Nr 248/XXX/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do
porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i
realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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10. Uchwała Nr 249/XXX/17 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
11. Uchwała Nr 250/XXX/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w
miejscowości Korwinów.
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Protokół Nr XXX/2017
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 14 września 2017 roku
w godzinach od 1300 do 1605.
Radnych obecnych w/g listy obecności
Radnych nieobecnych usprawiedliwionych
Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych

14
1
0

Porządek obrad XXX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
5. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego
2017/2018.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek
budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego, dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich
zatwierdzania.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi
dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada
2016 roku Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych w Poczesnej.
9. Ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.
10. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2017 rok
oraz zadań inwestycyjnych na lata 2017 – 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy
Poczesna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów komunikacji w miejscowości Wrzosowa, w gminie
Poczesna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Brzeziny Kolonia w gminie Poczesna.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do
porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i
realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w
miejscowości Korwinów.
19. Wnioski i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad.
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Ad.1
Otwarcia XXX zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy, Eulalia Błaszak.
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy wójta, Sekretarza gminy, Radnych 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
Wiceprzewodnicząca 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 wprowadzeniu po punkcie 3 punktu 4 w brzmieniu:
”informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami” oraz po punkcie 18 punktu 19 w
brzmieniu:” wnioski i zapytania radnych”.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta gminy a następnie jednogłośnie przyjęła
porządek obrad XXX zwyczajnej Sesji Rady Gminy po zmianach.
Ad. 3
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXIX Sesji był wyłożony do
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym
Radnym.
Radni nie zgłosili uwag.
Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy został podczas głosowania jednogłośnie przez Radę
przyjęty.
Ad. 4
Wójt Gminy w swoim wystąpieniu przedstawił i przywitał Pana Adama Pierz
p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej.
Głos zabrali:
– Adam Pierz p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej podziękował za
zaproszenie i poinformował, że od dnia 8 września 2017roku pełni obowiązki
komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej, ponadto w swoim przemówieniu
zaznaczył , że będzie dbał o bezpieczeństwo mieszkańców .
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy dołączyła się do powitania p.o. Komendanta Policji w
Poczesnej i podziękowała za przybycie.
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Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.
W sprawie sądowej, cywilnej przeciwko firmie Fajkier Wójt gminy powiedział, że sprawa
z powództwa Gminy Poczesna przeciwko Zakładowi Inżynieryjno- Budowlanemu Fajkier
w upadłości układowej w Porębie o zapłatę kwoty 2 456 852,62 zł została zakończona
przez Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy. Sąd po
przeprowadzeniu wszystkich dowodów podanych przez Strony w dniu 22.05.2017 r.
wydał wyrok, w którym oddalił powództwo. Sąd I Instancji w uzasadnieniu podał, iż
przedmiotowa sprawa ma charakter rozliczeniowy i dlatego też byłoby celowym, aby w
sprawie tej wystąpił biegły z listy sądowej, który rozliczyłby koszty między Stronami.
Gmina Poczesna zwróciła się o dopuszczenie dowodu biegłego celem rozliczenia
należności. Sąd odesłał pismo mimo to, że były dowody doręczenia tego pisma dla
Stron. Przedmiotową sprawę prowadziło kolejno trzech sędziów. Zgodnie z art. 232 kpc
sąd miał obowiązek z u r z ę d u dopuścić dowód z biegłego. Sąd jednak obowiązku
tego nie wykonał dlatego też między innymi fakt ten stał się przedmiotem złożenia
apelacji do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Przedmiotowa sprawa znajduje się już w
Sądzie w Katowicach i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.
W sprawie firmy Fajkier w postępowaniu upadłościowym Wójt Gminy poinformował, że
w tej sprawie występuje aż 125 uprawnionych wierzycieli, którzy również w wyniku
rozliczeń zostali pokrzywdzeni przez firmę Fajkier. W sprawie tej Gmina Poczesna
dochodzi zapłacenia kwoty 37 000 zł. Niezależnie od tego w dniu 09.08.2017 r. Gmina
Poczesna złożyła nowy wniosek o zasądzenie nowej kwoty o 2 660 000,00 zł.
W dniu 22.08.2017 r. odbyła się rozprawa wyznaczona przez nowego Sędziego
Komisarza. W rozprawie tej wzięli udział uprawnieni przedstawiciele Gminy Poczesna.
Następny termin rozprawy wyznaczona na 18.09.2017 r.
W sprawie rozliczenia robót kanalizacyjnych Wójt Gminy wyjaśnił, że sprawa z
powództwa Banku PKO BP w Warszawie o zapłatę kwoty 2 500 000 zł (później
skorygowana o wartość przedmiotu sporu na kwotę 1 900 000 zł), sprawa była
prowadzona przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Po przeprowadzeniu postępowania
dowodowego Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w dniu 07.07.2016 r. w
którym zasądził od Gminy Poczesna na rzecz banku w Warszawie kwotę 1 994 467,66
zł z należnymi odsetkami i kosztami procesu. Od wyroku tego Gmina Poczesna złożyła
apelację, która m. in. podważyła ocenę sądową odnośnie umowy cesji. W dniu
06.07.2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok oddalający apelację podając,
iż podstawą rozstrzygnięcia w tej sprawie jest umowa cesji, która w świetle zebranego
materiału dowodowego stanowi podstawę rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W dniu
10.08.2010 r. Gmina Poczesna zawarła z firma Fajkier umowę na prowadzenie robót
kanalizacyjnych na terenie gminy Poczesna. Firma Fajkier chociaż podczas przetargu
wykazała się, iż posiada środki finansowe natomiast rzeczywisty stan faktyczny w tej
sprawie przedstawiał się odmiennie. Firma Fajkier zmniejszała każdego dnia zakres
robót gdyż odczuwała brak środków finansowych na opłacenie robotników i zakup
paliwa. Firma Fajkier również nie spłacała należnych rat z tytułu zaciągniętej pożyczki.
W związku z tym bank w Warszawie zaproponował firmie Fajkier zawarcie umowy cesji,
gdyż w ten sposób firma Fajkier nadal wykonywałaby roboty w Gminie Poczesna a więc
posiadałaby także pieniądze na spłacanie rat.
Gmina Poczesna przystąpiła do przedmiotowej umowy cesji gdyż miała w tym interes
prawny, gdyż posiadała dotację unijną na prowadzenie robót kanalizacyjnych.
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W związku z tym Gmina Poczesna była zobowiązana w określonym czasie wykonać
roboty kanalizacyjne i dokonać rozliczenia z funduszu unijnego.
Gmina Poczesna w związku z tą umową posiadała na koncie kwotę 2 500 000 zł
przeznaczoną tylko i wyłącznie na wykonane roboty. Firma Fajkier w dniu 04.03.2011 r.
złożyła w Gminie pismo w myśl, którego Gmina Poczesna miała obowiązek
przekazywania wynagrodzenia za wykonane roboty bezpośrednio-, wprost do banku w
Warszawie. Tymczasem firma Fajkier wbrew treści tego pisma i umowy cesji, wystawiła
trzy faktury podając konto w innym banku i bezpodstawnie-bezprawnie pobrała z konta
Gminy 2 500 000 zł, którą to kwotę powinna była przekazać do banku w Warszawie na
spłatę kredytu a przedmiotową kwotę bezprawnie pobrała na własne potrzeby.
Gmina Poczesna w związku z tym przekazała do Prokuratury Rejonowej w
Częstochowie wniosek celem prowadzenia dochodzenia, która to odmówiła wszczęcia
dochodzenia. W związku z tym Gmina Poczesna złożyła zażalenie do Sądu
Okręgowego Wydział Karny w Częstochowie. Sąd Okręgowy rozpoznając zażalenie w
rozumieniu prawa karnego, uznał że kwota 2 500 000 zł zabrana przez firmę Fajkier
stanowiła jego własność i mógł nią prawnie rozporządzać. Sąd Okręgowy Wydział Karny
stwierdził, że Bank PKO BP dopiero od 13.09.2011 r. mógł dochodzić swoich należności
przysługujących mu z tytułu cesji od Gminy.
Gmina Poczesna prowadzi pertraktację ugodowe z bankiem w Warszawie, który przesłał
projekt ugody. Gmina nasza analizuje warunki ugody i w najbliższym czasie zostanie
przygotowana propozycja ugody. Bank PKO BP w Warszawie może się zaspokoić
przysługującymi mu należnościami za wykonane roboty na podstawie przelewu
wierzytelności od Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie-Miasto Mikołów.
W sprawie wydania decyzji przez Wójta Gminy Poczesna w przedmiocie usunięcia bez
zezwolenia drzew przez CzPK w Sobuczynie Wójt powiedział, że sprawa na skutek
skargi CZPK na decyzję Wójta Gminy Poczesna została rozpoznana przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Gliwicach. WSA w Gliwicach utrzymało w mocy decyzję wydaną
przez gminę oraz decyzje SKO w Częstochowie. Od wyroku Sądu w Gliwicach CzPK
złożyło skargę kasacyjną do naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna
oczekuje na termin rozprawy.
W sprawie z powództwa Michał Jędrzejewski przeciwko Gminie Poczesna o kwotę
109 487,00 zł. Wójt Gminy poinformował, że przedmiotowa sprawa w dalszym ciągu
toczy się w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Na ostatniej rozprawie sąd dopuścił
nowy dowód z akt Komornika Sądowego w Zduńskiej Woli. Po otrzymaniu
przedmiotowych akt sąd dokona
przesłuchania Stron i wyda wyrok.
W sprawie z powództwa Gminy Poczesna przeciwko Miastu Częstochowa Wójt Gminy
wyjaśnił ,że niniejsza sprawa z powództwa gminy Poczesna o zapłatę z tytułu pobrania
przez Miasto Częstochowa dotacji w nadmiernej wysokości dotyczącej rozliczenia na
funkcjonowanie komunikacji miejskiej w gminie Poczesna za lata 2008-2014 toczy się
obecnie w trzech odrębnych sprawach. W trzech pozwach dochodzimy łącznie kwoty
963 984,72 zł z tym rozróżnieniem na poszczególne lata.
- za rok 2014 dochodzona kwota wynosi 251 176,00 zł ,
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- za rok 2013 dochodzona kwota wynosi 232 989,36 zł ,
- za lata 2008-2011 dochodzona pozwem kwota wynosi 479 819, 36 zł.
Na dwóch spotkaniach stron z pełnomocnikami Miasta Częstochowa wynegocjonowano
warunki ugodowego zakończenie sporu, zgodnie z którymi Miasto zapłaci Gminie
Poczesna łącznie kwotę 1 032 797,30 zł . W wymienionej kwocie może nastąpić
niewielka rozbieżność, ponieważ kwota uwzględnia odsetki, których wysokość jest
uzależniona od terminu zawarcia tej ugody. Należność główna wynosi 901 072,30 zł,
resztę stanowią odsetki liczone od poszczególnych lat. Miasto zwróci też połowę opłat
sądowych od pozwu. Drugą połowę zwróci Sąd. Łączny zwrot z tytułu dokonanych opłat
wynosi 48 200,00 zł. Miasto pokryje również koszty zastępstwa procesowego.
Ustępstwo w tej ugodzie polegałoby na zrzeczeniu się roszczenia co do kwoty
62 912,42 zł stanowiącej wartość podatku VAT naliczonego od dotacji przekazanej w
roku 2008. Jak wynika z materiału dowodowego Miasto nie otrzymało zwrotu tej kwoty
za rok 2008. W razie zawarcia ugody termin zapłaty mógłby nastąpić w przeciągu 7 dni
od daty zawarcia ugody.
Pełnomocnik gminy poinformował ,że jeżeli warunki ugody nie ulegną zmianie termin
zakończenia sprawy mógłby nastąpić w tym roku. Uzyskany zwrot należności również w
tym roku mógłby zostać przekazany do budżetu gminy.
W sprawie Fonbud światłowody Wójt Gminy poinformował, że Firma FONBUD –
podwykonawca, który wystąpił przeciwko Miastu Częstochowa i 15 gminom Powiatu
Częstochowskiego, w tym również przeciwko Gminie Poczesna o zapłatę kwoty
1 926.296 zł z tytułu wykonywanych robót.
Miasto Częstochowa i pozostałe gminy reprezentuje mecenas Jacek Mroziński w
postępowaniu mediacyjnym i sądowym. Z informacji od pełnomocnika czyli p. Jacka
Mrozińskiego wynika, że w przedmiotowej sprawie odbyły się spotkania mediacyjne w
Poznaniu przed mediatorem.
Na tych spotkaniach obie strony to jest: Firma Fonbud i Firma RCI Sp. z o.o. w Poznaniu
uznały, że ta sprawa dotyczy tylko ich, a nie gmin.
Strony nie wyraziły zgody na ugodowe załatwienie sprawy w związku z tym uznały,
żeby przedmiotową sprawę przekazać do sądu.
Z wypowiedzi p. Jacka Mrozińskiego wynika, że owa sprawa znajduje się w Sądzie.
Sąd zobowiązał strony do podania propozycji ugody do końca września.
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad. 5
Głos zabrali
-Wójt Gminy poinformował , że na stanowisko kierownika SAPO została powołana jako
pełniąca obowiązki Kierownika SAPO Pani Agata Adamus.
Ocenę stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
przedstawiła p.o. Kierownika SAPO Agata Adamus.
Głosu nikt nie zabrał
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
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Ad. 6
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i
ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania
zmian w tym planie i ich zatwierdzania przedstawiła p.o. Kierownika SAPO – Agata
Adamus.
Głosu nikt nie zabrał
Przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury , Sportu i Rekreacji Iwona Choła odczytała
projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 240/XXX/17.

Ad. 7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla
samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna przedstawiła p.o.
Kierownika SAPO – Agata Adamus.
Głosu nikt nie zabrał
Przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury , Sportu i Rekreacji Iwona Choła odczytała
projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 241/XXX/17.
Ad.8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 167/XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 roku
Rady Gminy Poczesna w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji
Placówek Oświatowych w Poczesnej przedstawiła p.o. Kierownika SAPO – Agata
Adamus.
Głosu nikt nie zabrał
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Przewodnicząca Komisji Oświaty , Kultury , Sportu i Rekreacji Iwona Choła odczytała
projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 242/XXX/17.
Ad. 9
Ocenę wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku omówiła Skarbnik Gminy –
Halina Paruzel - Tkacz.
Głosu nikt nie zabrał
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad. 10
Informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2017 rok oraz
zadań inwestycyjnych na lata 2017 – 2018 przedstawiła Wójt gminy- Krzysztof Ujma.
Głosu nikt nie zabrał
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXIII/16 Rady Gminy Poczesna z
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok omówiła Skarbnik
Gminy – Halina Paruzel - Tkacz.
Głosu nikt nie zabrał
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- Grzegorz Sikora odczytał
projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 243/XXX/17
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Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok omówiła Skarbnik
Gminy – Halina Paruzel - Tkacz.
Głos zabierali:
- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Na tym dyskusję zakończono.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- Grzegorz Sikora odczytał
projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 244/XXX/17.

Ad. 13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poczesna na lata 2017 - 2029 omówiła Skarbnik Gminy – Halina Paruzel - Tkacz.
Głosu nikt nie zabrał
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- Grzegorz Sikora odczytał
projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 245/XXX/17.
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Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów komunikacji w miejscowości Wrzosowa, w gminie Poczesna
przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej Lech
Głosu nikt nie zabrał.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska- Ewa Synoradzka odczytała
projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 246/XXX/17.
Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Brzeziny Kolonia w gminie Poczesna
przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej Lech
Głosu nikt nie zabrał.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska- Ewa Synoradzka odczytała
projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 247/XXX/17.
Ad. 16
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia
z dnia 6 marca 2015r. 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.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska- Ewa Synoradzka odczytała
projekt uchwały.
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Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radny

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 248/XXX/17.

Ad. 17
Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok omówiła Sekretarz gminy –
Renata Smędzik.
Głosu nikt nie zabrał.
Sekretarz gminy – Renata Smędzik odczytała projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”

głosowało

14 radnych

„przeciw”

0 radnych

„wstrzymało się”

0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 249/XXX/17.
Ad. 18
Obrady opuściła Bożena Dobosz – godzina 1510
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości
Korwinów przedstawił Zastępca Wójta – Andrzej Lech
Głosu nikt nie zabrał.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- Grzegorz Sikora odczytał
projekt uchwały.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 13 radnych:
„za”
głosowało
13 radnych
„przeciw”
0 radnych
„wstrzymało się”
0 radny
Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 250/XXX/17.
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Ad. 19
W tym punkcie głos zabierali:
Tadeusz Bajdor
- zaproponował dobrowolne wsparcie finansowe dla pogorzelców z Huty Starej A.
Rada gminy wyraziła zgodę na zbiórkę do puszki.
Teresa Chałupka
- zawnioskowała o położenie chodnika przy ul. Kwiatowej – droga Wojewódzka nr 904
od trasy DK-1do Bargłów (odcinek około 400m)
-zwróciła uwagę na rów głębokości 1-2 m przy wyjeździe z ul. Kwiatowej.
-Wójt gminy złożył wyjaśnienie do wniosku pani Chałupka w sprawie budowy chodnika
przy ulicy Kwiatowej.
Marian Kołodziej
-zwrócił się z prośbą o postawienie przystanku w miejscowości Wrzosowa (koło
zbiornika).
Tadeusz Bajdor
-poprosił o remont ul. Tkackiej na odcinku od Lipowej w kierunku CzPK- wyrównanie
przekopów do wysokości jezdni.
-poinformował, że mieszkańcy Huty Starej A i B proszą o remont drogi transportu
rolnego od ulicy Rolniczej do DK 1.
-zapytał w jakim stopniu są zaawansowane prace dotyczące budowy kanalizacji na ulicy
Jaśminowej w Hucie Starej B.
- poprosił o przedłużenie pobocza na przystanku autobusowym – ul. Pszenna w Hucie
Starej A.
Iwona Choła
-poprosiła o przegląd dróg gminnych:
- ulica Zielona , ulica Jaworowa, ulica Podlaska,
- poprosiła o zbieranie worków z koszy przy ulicy Podlaskiej koło amfiteatru.
Ad. 20
W tym punkcie głos zabierali:
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura
Rady Gminy tj. m.in.:
- od Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w sprawie złożonych oświadczeń
majątkowych,
- od pana Henryka Kołodziejczyka dot. kserokopii protokołu,
- od pana Henryka Kołodziejczyka dot. kserokopii skargi,
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- od pani Marianny Popowicz w sprawie odprowadzenia wód deszczowych z jezdni,
- od pani Marianny Popowicz w sprawie ronda na ulicy Cmentarnej i Długiej,
- od Wójta gminy ws. pisma rodziców klasy VI Szkoły Podstawowej w Poczesnej
dotyczące podziału klasy VI,
-od Wójta gminy ws. pisma Pana Marka Morzyka dot. koncepcji rozwoju tras
rowerowych w Gminie Poczesna,
- od mieszkańców ulicy Rzecznej dot. przejęcia przez gminę odcinka zwanego potocznie
„ bocznej od Rzecznej”.
- Sekretarz Gminy poinformowała o analizie oświadczeń majątkowych, którą dokonał
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu panu Stanisławowi Pietras, który
spytał o funkcjonowanie CzPK i zagospodarowanie osiedla w Hucie Starej B.
Na powyższe pytania, Wójt gminy udzielił odpowiedzi.
Ad. 21
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie.
Ad. 22
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że
XXX zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą.

Wiceprzewodnicząca Rady
mgr Eulalia Błaszak
Protokół sporządziła:
Wioletta Przybylska
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