RADA GMINY P O C Z E S N A

P r o t o k ó ł Nr XVI/2020

ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

Poczesna, dnia 2020-04-30

P r o t o k ó ł Nr XVI/2020
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

Podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr 127/XVI/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2019
rok.
2. Uchwała Nr 128/XVI/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
3. Uchwała Nr 129/XVI/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok.
4. Uchwała Nr 130/XVI/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały NR
126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Protokół Nr XVI/2020
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 30 kwietnia 2020 roku
w godzinach od 1400 do 1447
Obrady rozpoczęto 30 kwietnia 2020 roku o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:47
tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.
Obecni:
1.Tadeusz Bajdor
2. Piotr Brzozowski
3. Iwona Choła
4. Bożena Dobosz
5. Mateusz Kołodziej
6. Waldemar Kucia
7. Alicja Łyko
8. Michał Markowski
9. Wojciech Opiłka
10. Agnieszka Pietrzak
11. Artur Sosna
12.Halina Synakiewicz
13. Łukasz Szumera
14. Anna Wasiak
15. Danuta Woźniakowska
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Poczesna :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV, XV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2019 rok oraz
informacja o planie działania na 2020 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w
Poczesnej za 2019 rok oraz informacja o planie działania na 2020 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2019 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków
Zdrowia za 2019 rok oraz informacja o planie działania na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 107/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Ad.1
Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Choła.
Po powitaniu Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz gminy, Skarbnika gminy, radnych gminy,
sołtysów uczestniczących w obradach zdalnie, stwierdziła, że obecni na sali radni w/g załączonej
listy obecności stanowią quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne
uchwały Rada Gminy Poczesna.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali projekt porządku obrad sesji
i zapytała, czy mają uwagi lub chcą zabrać głos.
Głos zabrał
Wójt gminy wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt .12 pod nazwą
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 107/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok”.
Wójt zaznaczył , że wniosek jest podyktowany tym , że nie dokonujemy zmian w przychodach
ani w rozchodach.
Ww. uchwała nie jest niezbędna do podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad polegającą na
zdjęciu z porządku obrad pkt .12
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła zmianę
porządku obrad.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie porządek obrad

Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła
porządek obrad.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XIV i XV Sesji był wyłożony do wglądu
w biurze Rady Gminy.
Zapytała czy są uwagi do protokołów
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół z XIV Sesji Rady Gminy.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła protokół
z XIV Sesji Rady Gminy.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół z XV Sesji Rady Gminy.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła protokół
z XV Sesji Rady Gminy.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie między sesjami.
Głosu nikt nie zabrał.
Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady – Iwonę Choła
Radę Gminy do wiadomości.

została przyjęta przez

Ad. 5
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.
W czasie wystąpienia Wójt poinformował o działaniach
rozprzestrzenia się COVID – 19.

związanych z zapobieganiem

Poinformował również o pomocy udzielanej instytucjom z trenu gminy Poczesna, mieszkańcom
oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Częstochowie.
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad.6
Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Poczesnej za 2019 rok oraz informacja o planie działania na 2020 rok zostały
radnym dostarczone w materiałach sesyjnych oraz szczegółowo omówione i zaakceptowane na
posiedzeniu komisji stałych w dniu 29 kwietnia 2020 roku.

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni nie zgłosili uwag.
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.

Ad.7
Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum
Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2019 rok oraz informacja o planie działania na
2020 rok zostały radnym dostarczone w materiałach sesyjnych oraz szczegółowo omówione i
zaakceptowane na posiedzeniu komisji stałych w dniu 29 kwietnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni nie zgłosili uwag.
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości
Ad.8.
Przewodnicząca Rady poinformowała, sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2019 rok oraz informacja o planie działania na 2020 rok
zostały radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 29 kwietnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad.9
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2019 rok został radnym
dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 29 kwietnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za
2019 rok.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Poczesnej za 2019 rok.

Uchwała Nr 127/XVI/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029 został radnym
dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 29 kwietnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata
2020-2029.
Uchwała Nr 128/XVI/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Ad.11
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych w dniu 29 kwietnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2020 rok.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Uchwała Nr 129/XVI/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Punkt zdjęto z porządku obrad.
Ad.13
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
NR 126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych
i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 29 kwietnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały NR 126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie zmiany uchwały NR 126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr 130/XVI/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad.18
Wniosków nie zgłoszono
Ad.19
Wójt Gminy głosu nie zabrał.
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i ogłosiła,
że XVI zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą.
Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy.
Płyta CD z nagraniem obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady
Iwona Choła
Protokół sporządziła:
Wioletta Przybylska

