RADA GMINY P O C Z E S N A

P r o t o k ó ł Nr XXII/2020

ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 22 grudnia 2020 roku.

Poczesna, dnia 2020-12-22

P r o t o k ó ł Nr XXII/2020
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 22 grudnia 2020 roku.

Podjęto uchwały:

1. Uchwała Nr 162/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
2. Uchwała Nr 163/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 rok.
3. Uchwała Nr 164/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021 – 2029.
4. Uchwała Nr 165/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021
rok.
5. Uchwała Nr 166/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Gminy na 2021 rok.
6. Uchwała Nr 167/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021.
7. Uchwała Nr 168/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie planów pracy komisji
stałych Rady Gminy na 2021 rok.
8. Uchwała Nr 169/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr 112/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
9. Uchwała Nr 170/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
10. Uchwała Nr 171XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na rok 2021.
11. Uchwała Nr 172/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku 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 rok 2021.
12. Uchwała Nr 173/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie nieodpłatnego
przeniesienia prawa własności części nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Poczesna na rzecz Powiatu Częstochowskiego
13. Uchwała Nr 174/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku sprawie wyznaczenia obszaru i
granic aglomeracji Poczesna.
14. Uchwała Nr 175/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie skargi na Wójta Gminy
Poczesna.

Protokół Nr XXII/2020
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 22 grudnia 2020 roku
w godzinach od 1400 do 1528
Obrady rozpoczęto 22 grudnia 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:28.
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 XXII Sesji Rady Gminy Poczesna :
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poczesna na lata 2020-2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2021 – 2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XIII/19 Rady Gminy Poczesna
z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Poczesna na rok 2021.
16. 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 rok 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności części
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Poczesna na rzecz Powiatu
Częstochowskiego.
18. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poczesna.
19. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.
20. Wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie obrad.
Ad.1
Otwarcia XXII Sesji Rady Gminy dokonała Przewodniczaca Rady Gminy Iwona Choła.
Po powitaniu obecnych oraz 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.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja jest transmitowana i utrwalana za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz, że obrady są udostępnione w BIP i na stronie
internetowej gminy.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że radni otrzymali projekt porządku obrad sesji
i zapytała, czy mają uwagi lub chcą zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili
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 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXI Sesji był wyłożony do wglądu w
biurze Rady Gminy.
Zapytała czy są uwagi do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie protokół z XXI Sesji Rady Gminy.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła protokół
z XXI Sesji Rady Gminy.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 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.
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad. 6
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 15 grudnia 2020 roku. Przewodnicząca poinformowała, że w dniu dzisiejszym do Rady
Gminy wpłynęła autopoprawka do powyższego projektu uchwały.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Głos zabrała
-Skarbnik gminy – Halina Paruzel – Tkacz omówiła zgłoszoną autopoprawkę do ww. projektu
uchwały.
Radni uwag nie zgłosili.
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 162/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
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 15 grudnia 2020 roku. Przewodnicząca poinformowała, że
w dniu dzisiejszym do Rady Gminy wpłynęła autopoprawka do powyższego projektu uchwały
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Głos zabrała
- Skarbnik gminy – Halina Paruzel – Tkacz omówiła zgłoszoną autopoprawkę do ww. projektu
uchwały.
Radni uwag nie zgłosili.
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 163/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021 – 2029 został radnym dostarczony w
materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu
15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021 – 2029.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2021 – 2029.
Uchwała Nr 164/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.9
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok
został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych w dniu 15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu
gminy na 2021 rok.

Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr 165/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Głos zabrał
- Wójt Gminy złożył podziękowanie za uchwalony jednogłośnie budżet gminy na 2021rok.

Ad. 10
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Gminy na 2021 rok został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany
na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr 166/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych
i zaakceptowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Głos zabrał
- Tadeusz Bajdor poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała plan pracy
Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021.
Uchwała Nr 167/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 12
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie planów pracy komisji
stałych Rady Gminy na 2021 rok został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych
i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 15 grudnia 2020 roku.

Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Głos zabrali
- Wojciech Opiłka poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie
zaopiniowała plan pracy .
- Halina Synakiewicz poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
pozytywnie zaopiniowała plan pracy.
- Bożena Dobosz poinformowała, że Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska
pozytywnie zaopiniowała plan pracy.
Na tym dyskusję zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planów
pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr 168/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. 13
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 112/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok został radnym
dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr 112/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XIII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok.
Uchwała Nr 169/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 14
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok został radnym dostarczony
w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu
15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2021 rok.
Uchwała Nr 170/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. 15
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na rok 2021 został radnym
dostarczony w materiałach sesyjnych i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych w dniu 15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na rok 2021.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poczesna na
rok 2021.
Uchwała Nr 171/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad. 16
Przewodnicząca Rady poinformowała, że 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 rok 2021 został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych
i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt 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 rok 2021.

Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
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 rok 2021.
Uchwała Nr 172/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad. 17
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia
prawa własności części nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Poczesna na
rzecz Powiatu Częstochowskiego został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych
i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt w sprawie nieodpłatnego
przeniesienia prawa własności części nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy
Poczesna na rzecz Powiatu Częstochowskiego.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności części nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Poczesna na rzecz Powiatu Częstochowskiego.
Uchwała Nr 173/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 18
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i
granic aglomeracji Poczesna został radnym dostarczony w materiałach sesyjnych
i zaakceptowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 15 grudnia 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poczesna.
Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poczesna.
Uchwała Nr 174/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. 19
Przewodnicząca Rady poinformowała, że stanowisko w sprawie skargi na Wójta Gminy
Poczesna zostało wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu
w dniu 24 listopada 2020 roku.
Zapytała czy są uwagi lub czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na
Wójta Gminy Poczesna.

Rada Gminy Poczesna w obecności 15 radnych: jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła uchwałę
w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.
Uchwała Nr 175/XXII/20
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad.20
W tym punkcie głos zabrał:
- Radny Artur Sosna.
Ad.21
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą złożyli życzenia świąteczne oraz noworoczne.
Ad. 22
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i ogłosiła,
że XXII 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

