RADA GMINY

POCZESNA

P r o t o k ó ł Nr XIV/2011

ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy

Poczesna

w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Poczesna, dnia 2011- 12-29
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P r o t o k ó ł Nr XIV/2011
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a
w dniu 29 grudnia 2011 roku.
Podjęto uchwały:
1. Uchwała Nr 117/XIV/11 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2. Uchwała Nr 118/XIV/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2011-2014.
3. Uchwała Nr 119/XIV/11 w sprawie: budżetu gminy na rok 2012.
4. Uchwała Nr 120/XIV/11 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012 – 2015.
5. Uchwała Nr 121/XIV/11 w sprawie: ustalenia wzorów informacji i deklaracji
podatkowych.
6. Uchwała Nr 122/XIV/11 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na
2012 rok.
7. Uchwała Nr 123/XIV/11 w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy na 2012 rok.
8. Uchwała Nr 124/XIV/11 w sprawie: planów pracy komisji stałych Rady Gminy
na 2012 rok.
9. Uchwała Nr 125/XIV/11 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości od
Agencji Nieruchomości Rolnych.
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Protokół Nr XIV/2011
z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poczesna w lokalu
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 29 grudnia 2011 roku
w godzinach od 1300 do 1540.

Radnych obecnych w/g listy obecności

15

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych

0

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych

0

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Poczesna :
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między
sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2011-2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: budżetu gminy na rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2012 – 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wzorów informacji i deklaracji
podatkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na
2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
na 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: planów pracy komisji stałych Rady Gminy
na 2012 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości od
Agencji Nieruchomości Rolnych.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.
1.
2.
3.
4.
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Ad.1
Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Kaźmierczak.
Po powitaniu Radnych Gminy, Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz Gminy,
Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu – Finansowo - Podatkowego, 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.
Głos zabrali
- Wicestarosta Janusz Krakowian podziękował za współpracę i wsparcie
w remontach dróg powiatowych na terenie gminy. Życzył wszystkiego dobrego
w Nowym Roku. Poinformował, że Starostwo Powiatowe złożyło wnioski
o pozyskanie środków zewnętrznych na remont dróg w gminie Poczesna,
wyraził nadzieję na ich pozytywną ocenę i szybką naprawę dróg.
W przypadku negatywnej oceny wniosków zapewnił, że Starostwo będzie
szukało w budżecie własnych środków na remont dróg i z pomocą gminy uda się
je naprawić.
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Kubat dołączył się do życzeń,
podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za wyjątkową współpracę.
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak podziękowała za przybycie i owocną
współpracę. Życzyła zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także by zaplanowane
w uchwale budżetowej na 2012 rok inwestycje, szczególnie w Gminie Poczesna,
zostały realizowane.
- Wójt Gminy Poczesna wyraził nadzieję, że wspólne zamierzenia w roku 2012
zostaną zrealizowane, a zapowiadany kryzys ominie finanse Starostwa
i finanse Gminy Poczesna. Życzył aby uchwalony budżet Powiatu i budżet
Gminy Poczesna został w 100-tu procentach wykonany.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku
obrad sesji i zapytała, czy radni mają uwagi lub chcą zabrać głos.
Uwag nikt nie zgłosił.
Przewodnicząca Rady Gminny poddała pod głosowanie porządek obrad.
głosowało 15 radnych:
„za”
„ przeciw”
„ wstrzymało się”

15 radnych,
0 radnych,
0 radnych.
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Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XIII Sesji był wyłożony do
wglądu w biurze Rady Gminy oraz przesłane drogą elektroniczną
zainteresowanym radnym.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodnicząca Rady Gminny poddała pod głosowanie protokół z XIII Sesji
Rady Gminy Poczesna.
głosowało 15 radnych:
„za”
„ przeciw”
„ wstrzymało się”

15 radnych,
0 radnych,
0 radnych

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy został przyjęty.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie
między sesjami.
Głosu nikt nie zabrał.
Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady - Lidię Kaźmierczak została
przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.
Ad. 5
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.
Podczas swojego wystąpienia Wójt Gminy podziękował lokalnym samorządom
za zorganizowanie spotkań „Mikołajkowych” i „Wigilijnych”.
Powiedział również, że nadal kontynuowana jest sprawa związana ze spadkiem
po zmarłym Wiesławie Słaboszu. Podział masy spadkowej dokonanej przez
Komornika przy Sądzie Rejonowym Dariusza Olczyka na skutek odwołania
jednego z wierzycieli został uchylony. Sąd Rejonowy w Częstochowie polecił
dokonać nowego spisu inwentarza przez ujęcie kwoty 743.000.00 zł
wyegzekwowanej przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli
Antoniego Nowakowskiego. Sąd także nakazał dokonać nowego oszacowania,
a w szczególności Kopalni Piasku Cichmiana położonej w gminie Dąbie powiat
kolski, tak więc Komornik w Kole Pani Majewska – Murakowska jest w trakcie
dokonywania ponownego spisu i oszacowania Kopalni Piasku Cichmiana według
najnowszych metod. Mimo starań zajęta przez Komornika kwota w dalszym
ciągu znajduje się w depozycie sądowym.
Poinformował także o aktualnej sytuacji realizacji zadania pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we
Wrzosowej” Obecnie bez uprzedniego powiadomienia Gminy, firma przerwała
roboty – tj. zeszła z placu budowy. Została wielokrotnie wzywana do wznowienia
prac budowlanych. Kilkakrotnie wystosowano pismo do ZIB „Fajkier”
o zabezpieczenie placu budowy w związku z przerwanymi robotami. Podkreślił,
że firma została wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego, którego
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kryterium wyboru była cena. Nie było jakichkolwiek podstaw do wykluczenia
powyższej firmy. Gmina zawsze wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań
wobec Wykonawcy i opuszczenie placu budowy nie było spowodowane
zaniedbaniami ze strony Gminy, a jedynie zawinione przez Wykonawcę
kanalizacji. Powyższa sprawa cały czas jest w toku.
Głosu nikt nie zabrał.
Informacja złożona przez Wójta Gminy została przez radnych przyjęta.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok omówiła
Skarbnik Gminy - Dorota Kołodziejczyk.
Głos zabierali:
- Teresa Parkitna powiedziała, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
pozytywnie opiniuje zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.
Na tym dyskusję zakończono.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 15 radnych:
„za”
„przeciw”
„wstrzymało się”

głosowało

15 radnych
0 radnych
0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 117/XIV/11.
Ad. 7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2011 – 2014 omówiła Skarbnik
Gminy - Dorota Kołodziejczyk.
Głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 15 radnych:
„za”
„przeciw”
„wstrzymało się”

głosowało

15 radnych
0 radnych
0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 118/XIV/11.
.
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Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2012 omówiła Skarbnik Gminy
- Dorota Kołodziejczyk.
W trakcie omawiania projektu budżetu na 2012 rok Skarbnik Gminy odczytała
uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach mówiące o wydaniu
pozytywnej opinii na temat przedstawionego projektu budżetu.
Głos zabierali:
- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Iwona Choła
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu
przydzielonego na rok 2012 placówkom podległym Komisji.
- Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, Tadeusz Bajdor
powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.
- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego powiedziała, że na
posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2011 roku, Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu na 2012 rok.
Na tym dyskusję zakończono.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 15 radnych:
„za”
„przeciw”
„wstrzymało się”

głosowało

15 radnych
0 radnych
0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 119/XIV/11.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poczesna na lata 2012 – 2015 omówiła Skarbnik Gminy - Dorota Kołodziejczyk.
Głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 15 radnych:
„za”
„przeciw”
„wstrzymało się”

głosowało

15 radnych
0 radnych
0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 120/XIV/11.
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- Wójt Gminy podziękował Radzie za podjęcie uchwały budżetowej na 2012 rok,
podkreślił, że jest to budżet zrównoważonego rozwoju w którym zawarte są
przedsięwzięcia z każdej dziedziny życia i gminy i każdego sołectwa.
14 45 – obrady opuścił radny Edward Krzyczmonik na około 10 minut.
Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
omówiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus.
Głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”
„przeciw”
„wstrzymało się”

głosowało

14 radnych
0 radnych
0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 121/XIV/11.

Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012
omówiła Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak
Głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 14 radnych:
„za”
„przeciw”
„wstrzymało się”

głosowało

14 radnych
0 radnych
0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 122/XIV/11.
Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy na rok 2012 omówił Przewodniczący Komisji, Adam Morzyk.
Podczas omawiania zgłosił autopoprawkę polegającą na nadaniu numerów
zgodnie z kolejnością.
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Głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 15 radnych:
„za”
„przeciw”
„wstrzymało się”

głosowało

15 radnych
0 radnych
0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 123/XIV/11.
Ad. 13
Projekty planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok przedstawili
Przewodniczący poszczególnych Komisji.
Głos zabierali:
- Adam Morzyk wyraził nadzieję, że wspólnie z Komisją Zdrowia i Ochrony
Środowiska uda się Komisji Rewizyjnej w 2012 roku przeanalizować realizację
zadania pn. „Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy Poczesna”.
- Tadeusz Bajdor wyjaśnił, że w roku 2011 nie doszło do wspólnego wyjazdu,
ponieważ tylko część zadania została zrealizowana.
- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak zaproponowała, aby cała Rada
uczestniczyła w spotkaniu wyjazdowym obu tych Komisji, gdyż ułatwi to
skuteczną realizację tego zadania.
Na tym dyskusję zakończono.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
Przystąpiono do głosowania.
głosowało 15 radnych:
„za”
„przeciw”
„wstrzymało się”

głosowało

15 radnych
0 radnych
0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 124/XIV/11
Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji
Nieruchomości Rolnych omówił Wójt Gminy, Krzysztof Ujma.
Głosu nikt nie zabrał.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina.
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Przystąpiono do głosowania.
głosowało 15 radnych:
„za”
„przeciw”
„wstrzymało się”

głosowało

15 radnych
0 radnych
0 radnych

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 125/XIV/11.
Ad. 15,16,17
Elżbieta Rakowska
1. Wyjaśnić zasady podziału funduszu sołeckiego na poszczególne
sołectwa.
Stanisław Minkina
1. Na najbliższej naradzie sołtysów omówić dokładnie fundusz sołecki na
2012 rok, sposób jego prawidłowego wykorzystania oraz wyjaśnić co kryje
się pod poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami.
Iwona Choła
1. Przeprowadzić wśród mieszkańców sondaż na temat „uchwały śmieciowej”,
z pomocą sołtysów, podczas roznoszenia przez nich nakazów podatkowych.
2. Wystąpić do „Funduszu Solidarności” o dodatkowe środki, dla terenów
zalewowych, na remont drogi w Słowiku.
Adam Morzyk
1. Poszerzyć ulicę Przybrzeżną na odcinku 100 metrów. (Właściciel wyraża
zgodę na oddanie 1 metra).
2. Nadać nazwę ulicy będącej przedłużeniem ul. Kolorowej w Korwinowie.
Waldemar Kucia
1. Udostępnić „ORLIK” dla mieszkańców w sezonie zimowym (dopóki
pogoda nie ulegnie zmianie).
Lidia Kaźmierczak, Marian Kołodziej
1. Skontaktować się z Zarządcą Cmentarza we Wrzosowej oraz Generalną
Dyrekcją Dróg i Autostrad w sprawie rozwiązania problemu śmieci wzdłuż
DK-1 od m. Wrzosowa do m. Nowa Wieś.
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2. Postawić barierki lub znak „zakaz zatrzymywania się” przy cmentarzu we
Wrzosowej.
Grzegorz Sikora
1. Uregulować końcówkę ul. Gajowej w Nieradzie.
2. Postawić wiatę przystankową przy drodze powiatowej w Nieradzie, w
stronę Częstochowy.
Edward Krzyczmonik
1. Zrobić wyjazd z ul. Żwirowej do trasy DK-1.
Leon Kuta
1. Zasypać dziury na ul. Rolniczej w Hucie Starej B.
Marek Morzyk
1. Zapraszać sołtysów na posiedzenia komisji stałych Rady Gminy.
Alfred Kołodziej
1. Zamontować światła ostrzegawcze przy przejściu dla pieszych na trasie
DK-1 w Cementowni.
2. Zamontować tablicę ogłoszeń przed skrzyżowaniem ul. Długiej z ul.
Sabinowską przy przystanku MPK.
3. Zamontować tabliczki z nazwą ul. Sabinowska od ul. Długiej.
4. Zamontować lampy uliczne na:
- ul. Strażackiej przy nr domu 24 naprzeciw Ośrodka Zdrowia,
- ul. Szkolnej naprzeciw przedszkola,
- ul. Długiej na górce przy przystanku MPK.
5. Wykonać dalsze oświetlenie uliczne na ul. Hutniczej.
6. Naprawić chodnik dla pieszych przy przystanku MPK w Cementowni (od
strony bloków).
Jerzy Ślęzak
1. Naprawić po przekopie odcinek ul. Szczytowej (koło Cegielni).
- Wójt Gminy poinformował, że na wszystkie wnioski i zapytania odpowie
pisemnie. Podkreślił, że gmina Poczesna wywiązuje się ze swoich zadań, jednak
niezrealizowanie, od razu wszystkich zgłaszanych wniosków, jest spowodowane
brakiem środków w budżecie gminy lub tym, że kompetencje do ich wykonania
należą do innych instytucji.
Podziękował za życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły do Urzędu
Gminy, a także życzył wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
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Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do biura
Rady Gminy oraz życzyła na Nowy Rok wszelkiej pomyślności, by wszystkie
zamiary się spełniły, a także dużo zdrowia i uśmiechu.
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu
i ogłosiła, że XIV Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą.
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban

