
P  R  O T O K Ó Ł   Nr XXIV/16 
 

z sesji Rady Gminy  Poraj  
odbytej w dniu 27 października 2016 roku 

w  Urzędzie Gminy w Poraju, ul. Jasna 21 
sala nr 220 

 
Sesję Rady Gminy Poraj otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny               

p. Andrzej Pawłowski. 
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Protokółu 

Wiceprzewodniczący powitał wszystkich uczestników sesji, a między innymi: 
Posła na Sejm RP p. Szymona Giżyńskiego, Dyrektorów i Kierowników jednostek 
organizacyjnych i pomocniczych Gminy, Mieszkańców Gminy, Przedstawicieli prasy, 
Sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich, oraz pracowników Urzędu Gminy. 
 
 P r z e b i e g    o b r a d: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

Wiceprzewodniczący  p. A. Pawłowski otworzył XXIV sesję  Rady  Gminy  Poraj                     
o godzinie 1104. 
Poinformował, że p. Katarzyna Kaźmierczak zrzekała się mandatu radnego Rady Gminy 
Poraj dlatego prowadzi sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady i odczytał:  

1) „Oświadczenie” o zrzeczeniu się mandatu – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Protokółu, z informacją że rezygnacja została złożona do Krajowego Biura 
Wyborczego Delegatura w Częstochowie z wiadomością do Rady i Wójta Gminy 
Poraj”, 

2) „Postanowienie NR DCZ.772-32/1/2016 Komisarza Wyborczego                                  
w Częstochowie” w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Poraj, jak 
w załączniku nr 3 do protokołu z sesji.  

W oparciu o listę obecności Radnych Wiceprzewodniczący stwierdził, że w sesji bierze 
udział 14 Radnych tj. wystarczająca liczba do podejmowania prawomocnych decyzji               
i uchwał – lista stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. 

 
2. Ustalenie dziennego porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący p. A. Pawłowski stwierdził, że porządek obrad – zał. nr 5 – Radni 
oraz jednostki pomocnicze Gminy otrzymali w ustawowym terminie.  
Następnie Pan Wiceprzewodniczący: 

 w imieniu Wójta Gminy poprosił Radnych o wyrażenie zgody na wprowadzenie 
do porządku sesji w punkcie 10-ym podpunkt 10.12. dodatkowego projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 385(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 
czerwca 2014 r., który był omawiany na Komisjach Rady – uwag nie 
stwierdzono, 

 skierował zapytanie o inne uwagi do porządku sesji: radna p. Zdzisława Polak 
mówiła o ograniczaniu prawa wyborczego w stosunku do nowej osoby która 
wejdzie  do  składu  Rady  po  wyborach  uzupełniających i nie będzie mogła brać  
udziału w głosowaniu nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady oraz wskazała na konieczność wprowadzenia do porządku sesji uchwały na 



temat zrzeczenia się mandatu. Wiceprzewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienia  
radcę prawnego Urzędu Gminy (UG) – p. Monika Stańczyk-Mroczko przywołała 
zapisy ustaw: Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 112                            
z późniejszymi zmianami i o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy              
z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zm.) gdzie nałożono 30 dniowy termin na 
wybranie Przewodniczącego Rady, co Rada Gminy jako organ kolegialny dokona 
w dniu dzisiejszym w tajnym głosowaniu. Natomiast w odniesieniu do uchwały 
w sprawie wygaśnięciu mandatu stwierdziła, że Rada jej nie podejmuje, 
ponieważ zmieniły się przepisy w tym zakresie; 

 podziękował za wyjaśnienia i zarządził głosowanie porządku XXIV sesji                          
z autopoprawką Wójta Gminy. 

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 0 głosów. 
 

Porządek sesji: 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Ustalenie dziennego porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Poraj. 
4. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa 

częstochowskiego. 
5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie od ostatniej sesji. 
6. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Gminy Poraj. 
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Gminy Poraj. 
8. Raport o stanie oświaty na terenie Gminy Poraj.  
9. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy z działalności od ostatniej sesji: 

9.1. Komisji Rewizyjnej, 
9.2. Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji, 
9.3. Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych. 

10. Projekty uchwał w sprawie: 
10.1. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poraj, 
10.2. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poraj, 
10.3. zmiany w Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych, 
10.4. zmiany Uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Policji, 
10.5. uchylenia Uchwały Nr 195(XXIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 

r., 
10.6. zmiany Uchwały nr 182(XXVI)2012 Rady Gminy Poraj w sprawie podziału Gminy 

Poraj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu, 

10.7. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Poraj, 

10.8. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 356 obręb Dzierżno, 

10.9. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 391/5 obręb Masłońskie, 

10.10. zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2016, 
10.11. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej; 



10.12. zmiany Uchwały nr 385(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 r.. 

11. Zapytania i wnioski. 
12. Sprawy organizacyjne. 
13. Zamknięcie sesji. 

 
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Poraj. 

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Poraj był wyłożony w Biurze Rady Gminy, na 
posiedzeniach Komisji oraz w sali przed sesją poinformował Pan Wiceprzewodniczący        
i skierował zapytanie o uwagi do jego treści – uwag nie wniesiono – dlatego zarządził 
głosowanie w którym 14 radnych Rady Gminy „jednogłośnie” zatwierdziło Protokół        
Nr XXIII/16 z 16 września 2016 roku. 

 
4. Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa 

częstochowskiego. 
Wiceprzewodniczący p. A. Pawłowski nawiązał do projektu Stanowiska Rady Gminy w 
sprawie utworzenia województwa częstochowskiego i udzielił głosu Posłowi na Sejm RP                
p. Szymonowi Giżyńskiemu, który między innymi: podziękował za zaproszenie,  
inicjatywę  bardzo ważna dla mieszkańców Częstochowy mającą na celu przywrócenie 
województwa częstochowskiego. Zapewnił, że nie czeka bezczynnie na rozwój 
wypadków, tylko aktywnie zabiega o powstanie województwa częstochowskiego, które 
miałoby uformować się z północnych peryferii woj. śląskiego i południowej części woj. 
łódzkiego. Podkreślał, że te tereny mają zbliżoną historię, są podobne 
charakterologicznie, dobrze skomunikowane i spójne, dlatego nadają się w tym kształcie 
na utworzenie nowego województwa dlatego kolejno odwiedza poszczególne Gminy             
i zachęca je do poparcia wysiłków w sprawie powstania kolejnego 17 województwa. 
Następnie stwierdził, że status wojewódzki to bycie przede wszystkim samorządowym 
partnerem dla Rządu i instytucji Unii Europejskiej i perspektywa pozyskania 
inwestorów lokujących swoje przedsięwzięcia w większych centrach administracyjnych, 
możliwość przyznania wyższych ulg w podatku dochodowym dla firm inwestujących na 
terenach specjalnych stref ekonomicznych. Zaznaczył też, iż odzyskanie statusu stolicy 
województwa to także rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i kulturalnego. 
Na zakończenie swojego wystąpienia pogratulował Pani Wicewójt za postawienie na tak 
ważnym stanowisku. 
Wójt p. Ł. Stachera podziękował Przedmówcy za wprowadzenie do uchwały intencyjnej 
Rady Gminy Poraj i w imieniu samorządu zadeklarował pomoc oraz wsparcie inicjatywy 
mającej na celu przywrócenie województwa częstochowskiego, bowiem przywrócenie 
takiej jednostki administracyjnej byłoby impulsem do dalszego rozwoju regionu poprzez 
uzyskanie odrębnego dostępu do środków zewnętrznych, a także możliwości 
decydowania o podziale środków m.in. unijnych na strategiczne inwestycje. Poprosił też 
Pana Posła o wsparcie w pozyskaniu terenów wokół zbiornika (zalew) na rzecz 
samorządu, ponieważ stanowią one własność Skarbu Państwa. 
U c h w a ł a  Nr 203(XXIV)16 w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa 

częstochowskiego została podjęta przez 14 radnych Rady Gminy „jednogłośnie”- stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu. 
Poseł p. Sz. Giżyński podziękował bardzo serdecznie Radnym za jednomyślne podjęcie 
Uchwały i wraz ze współmałżonką odebrał z rąk Wójta Gminy, wicewójt p. Katarzyny 
Kaźmierczak oraz Przewodniczącego p. A. Pawłowskiego podziękowania za współpracę 
oraz walkę na rzecz stworzenia województwa częstochowskiego. 



5. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie od ostatniej sesji. 

Pan Łukasz Stachera Wójt Gminy Poraj zapoznał uczestników sesji z następującymi 
dokumentami: 

 „Informacja z wykonanych zadań w okresie międzysesyjnym październik 2016 
r.” – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Protokółu, 

 „Sprawozdanie  z działalności Wójta Gminy Poraj z okresu międzysesyjnego 
październik 2016” – zał. nr 8, 

 „Ewidencja ludności od 1.01.2016 do 25.10.2016” – jak w załączniku o nr 9, 
 „Informacja międzysesyjna z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej        

w Poraju w miesiącu wrześniu 2016 r.” – jak w załączniku nr 10, 
 „Sprawozdanie międzysesyjne - październik 2016 r.” – stanowi załącznik nr 11 

do Protokółu z sesji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  zarządził przerwę w obradach - trwała od godziny 
1210 do 1224. 

 

6. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Gminy Poraj. 

Pan A. Pawłowski odczytał „Informację” o pracy Przewodniczącej Rady Gminy za okres 
od 16 do 30 września bieżącego roku – zał. nr 12. 

 

7. Informacja o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Gminy Poraj. 

W nawiązaniu do pism Wojewody Śląskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał załącznik nr 13 do Protokółu tj. „Informację 
dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych do Urzędu Skarbowego w Myszkowie 
przez Radnych Rady Gminy Poraj za rok 2015”. 

 

8. Raport o stanie oświaty na terenie Gminy Poraj.  

Z uwagi na brak wystąpień Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że „Raport o stanie 
oświaty w Gminie Poraj 2015/2016” został przyjęty bez uwag.  Materiał stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu sesyjnego. 

 

9. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy z działalności od ostatniej sesji. 

9.1.  

Pan Andrzej Ludwikowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (KR) powiedział, że            
w tym miesiącu odbyła jedno posiedzenie. Komisja dokonała kontroli  wykonania 
przyznanych dotacji celowych w I półroczu 2016 roku i podjęła uchwałę do Wójta 
Gminy o sporządzenie wykazu przedsiębiorców z terenu Gminy Poraj, którzy mieszkają              
w naszej Gminie i tutaj prowadzą swoje biznesy, a są zarejestrowane poza naszą Gminą    
oraz przeprowadzenie sondażu z tymi przedsiębiorcami, dlaczego nie rejestrują swoich 
firm w naszej Gminie. 
Radna p. Polak zapytała Przedmówcę czy jest kontrola w Urzędzie Gminy (UG) – Wójt 
Gminy oświadczył, że nie ma żadnej kontroli w Urzędzie; 

 

9.2.  
Przewodniczący Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji                       
p. Sylwester Sawicki odczytał porządek październikowego posiedzenia: 



1) Informacja na temat zobowiązań podatkowych i ich egzekucji od osób fizycznych          
i prawnych. 

2) Spłata z UG: kredytów, pożyczek i innych zobowiązań – stan na dzień 30 września 
2016 roku. 

3) Informacja z realizacji wniosków Komisji zgłoszonych do Wójta Gminy w I 
półroczu 2016 roku; 

 

 

9.3.  
na temat pracy Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych mówiła 
Przewodnicząca p. Jolanta Kozak. Zwróciła uwagę na rzetelne przygotowanie „Raportu     
o stanie oświaty” który był omówiony przy udziale przedstawiciela Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Punkt bezpieczeństwa na terenie Gminy 
omówili Przedstawiciele Policji. Komisja odniosła się do zmian związanych z reformą 
oświaty i w planie pracy na rok przyszły ta tematyka została wprowadzona. Komisja 
zapoznała się również z informacją dotyczącą przygotowania Gminy do zimowego 
utrzymania dróg. 

 

10. Projekty uchwał w sprawie: 
 

10.1. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poraj. 

Realizując uchwalony porządek obrad, Wiceprzewodniczący p. A. Pawłowski przystąpił 
do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i zaproponował 3 osobowy skład Komisji 
Skrutacyjnej. 
Wniosek Rada zatwierdziła 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  

Radni zgłosili spośród siebie członków do Komisji Skrutacyjnej w osobach: 
1) SITEK Elżbieta, 
2) KLIMEK Tomasz, 
3) RZEPKA Katarzyna. 
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Wiceprzewodniczący Rady postawił wniosek formalny i zarządził głosowanie                    
w sprawie: 

1) zamknięcia listy kandydatów – wniosek Rada zatwierdziła 13 głosami „za” przy       
1 głosie „wstrzymującym się”, 

2) przeprowadzenia przez w/w Komisję tajnego głosowania nad wyborem 
Wiceprzewodniczącego Rady – wniosek Rada zatwierdziła 13 głosami „za” przy      
1 głosie „wstrzymującym się”.  

Radna p. Jolanta Kozak rekomendowała radnego p. Andrzeja Pawłowskiego na 
Przewodniczącego Rady Gminy Poraj. 
Z uwagi na brak innych zgłoszeń Wiceprzewodniczący Rady: 

 zamknął listę kandydatów - uzyskał poparcie 13 radnych, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”, 

 wyjaśnił zasady tajnego głosowania w oparciu o zapisy ustawy o samorządzie 
gminnym, 

 zarządził przeprowadzenie tajnego głosowania przez powołaną Komisję 
Skrutacyjną, 

 ogłosił 10 minutową przerwę organizacyjną. 
Po czym Radni wg listy obecności czytanej przez członka Komisji Skrutacyjnej po 
oddaniu głosu wrzucali głosy do oddalonej na sali urny. 



Komisja Skrutacyjna udała się do innego pomieszczenia celem podsumowania wyników 
wyborów, a Wiceprzewodniczący Rady Gminy zarządził 10-cio minutową przerwę              
w sesji. 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół            
z tajnego głosowania (załącznik nr 15 do Protokółu z sesji), który złożyła na ręce 
Przewodniczącego obrad wraz z zaklejoną, opisaną i opieczętowaną kopertą z głosami – 
zał. nr 16 . 

Wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Poraj p. Andrzej PAWŁOWSKI 
podziękował za ogromne zaufanie, wybór i odczytał uzupełniony projekt uchwały. 
U c h w a ł a  Nr 204(XXIV)16 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poraj, to 
załącznik nr 17 do niniejszego protokółu; 
 

10.2. projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Poraj. 

W oparciu o dalszy porządek obrad p. A. Pawłowski poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Wiceprzewodniczącego Rady. Zgłoszono jedną kandydaturę radnego p. Mariusza 
Karkochy. 
Przewodniczący Rady Gminy: 

 wnioskował do Radnych o zamknięcie listy kandydatów – „jednogłośnie”, 
 poprosił Kandydata o wyrażenie woli pełnienia tej funkcji –  p. M. Karkocha 

wyraził zgodę, 
 poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Po zakończeniu prac Komisja złożyła na ręce p. Przewodniczącego 2 egzemplarze 
„Protokółu” i kopertę z głosami (zał. nr 18 i 19 do Protokółu z sesji). 

Przewodniczący p. A. Pawłowski odczytał treść uzupełnionej Uchwały - zał. nr 20 
- i w odpowiedzi na zapytanie poinformował, że dokumentu nie głosuje się ponieważ 
wynik tajnego głosowania przechodzi na Uchwałę. Następnie złożył gratulacje                    
p. Mariuszowi KARKOCHA wybranemu do funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Poraj. Pan Karkocha serdecznie podziękował za wybór, poprosił o wsparcie i 
wyrozumiałość ze strony radnych. 
U c h w a ł a  Nr 205(XXIV)16 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poraj; 

 

10.3. projekt uchwały w sprawie zmiany w Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia 
i spraw społecznych. 

U c h w a ł a  Nr 206(XXIV)16 w sprawie zmiany w Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw 

społecznych - zał. nr 21. 
Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos; 
 

10.4. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej wyrażenia zgody 
na udzielenie pomocy finansowej Policji. 

U c h w a ł a  Nr 207(XXIV)16 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej Policji - zał. nr 22. 
Wynik głosowania: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 2 głosy; 
 

10.5. projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 195(XXIII)16 Rady 
Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 r.. 

Do wyżej opisanego projektu zastrzeżenia zgłosiła radna p. Polak. Powiedziała, że Rada 
Gminy na ostatniej sesji została wprowadzona w błąd i zwróciła uwagę na 



niedociągnięcia przy opracowaniu dokumentu  zatwierdzonego w formie Uchwały która 
dzisiaj ma być uchylona. Domagała się przedstawienia pisma w sprawie pomyłki ze  
Starostwa i pytała który urzędnik pomylił się w numerach działek.  
Wiceprzewodniczący stwierdził, że Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej udzielił 
szczegółowych wyjaśnień na komisji i zarządził głosowanie dokumentu.  
U c h w a ł a  Nr 208(XXIV)16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 195(XXIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 

września 2016 r. - zał. nr 23. 
Wynik głosowania: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 2 głosy; 
 

10.6. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 182(XXVI)2012 Rady 
Gminy Poraj w sprawie podziału Gminy Poraj na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

U c h w a ł a  Nr 209(XXIV)16 w sprawie zmiany Uchwały nr 182(XXVI)2012 Rady Gminy Poraj w sprawie 
podziału Gminy Poraj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu - zał. nr 24. 

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 głosów; 
 

10.7. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Poraj. 

W odpowiedzi na pytanie Kierownik Referatu GK stwierdził, że dopiero po 
zatwierdzeniu uchwały przez Radę Gminy może zlecić wykonanie operatu 
szacunkowego, natomiast osoby zainteresowane nabyciem pokryją koszty z tym 
związane. 
U c h w a ł a  Nr 210(XXIV)16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Poraj - zał. nr 25. 
Wynik głosowania: „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 2 głosy; 
 

10.8. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 356 obręb Dzierżno. 

U c h w a ł a  Nr 211(XXIV)16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 356 obręb Dzierżno - zał. nr 26. 
Wynik głosowania: „za” – 14 głosów; 
 

10.9. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 391/5 obręb Masłońskie. 

U c h w a ł a  Nr 212(XXIV)16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 391/5 obręb Masłońskie - zał. nr 27. 

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów; 
 

10.10. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2016. 
U c h w a ł a  Nr 213(XXIV)16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2016 - zał. nr 28. 

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 głosów; 
 

10.11. projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
U c h w a ł a  Nr 214(XXIV)16 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej - zał. nr 29. 

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos; 
 

10.12. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 385(LI)14 Rady Gminy 
Poraj z dnia 26 czerwca 2014 r.. 



W odpowiedzi na zapytanie Wójt wyjaśnił, że projekty uchwał są konsultowane                  
z Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach czego efektem jest przedmiotowy 
projekt uchwały. Zmianę terminu spłaty pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków             
w Żarkach Letnisku spowodował Aneks do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zapewnił, że pożyczka po jej spłacie 
będzie w dużym stopniu umorzona. 
U c h w a ł a  Nr 215(XXIV)16 w sprawie zmiany Uchwały nr 385(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 

2014 r. - zał. nr 30. 

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos. 

 
11. Zapytania i wnioski. 

W tym punkcie obrad głos zabrali: 
1) radna p. Z. Polak mówiła, że oczekuje od Wójta odpowiedzi na swoje pytania            

z ostatniej sesji w sprawie dopłat do przewozu osób busem, udrożnienia                 
ul. Akacjowej, parkanu w centrum i dodatkowo zapytała o: termin wykonania ul. 
Słonecznej, termomodernizacji strażnicy OSP, naprawy dróg gruntowych, 
rozpoczęcia II etapu kanalizacji; dlaczego nie miała możliwości udziału                     
w wycieczkach do Gmin zaprzyjaźnionych i jakie są efekty współpracy, bo czuje 
się dyskryminowana; 

2) radny p. Tomasz Klimek poprosił o dosypanie tłucznia na ul. PCK w Żarkach 
Letnisku (ŻL); 

3)  podziękowania za pomoc przy wymianie podłączeń prądu w imieniu 
mieszkańców złożyła na ręce Panów: Wójta, Kierownika Ref. GK i Zbigniewa 
Rajczyka radna p. J. Kozak. 

Wójt powiedział: 
 dopłaty mieszkańcom do przewozów Busem są praktykowane od kilkunastu lat 

bo obowiązek dowozu mieszkańców z terenów gdzie nie ma kolei ciąży na 
samorządzie i płacony jest wg obowiązujących stawek, 

 do końca listopada zakończony zostanie remont dróg z nakładkami i tym samym 
ulice Letniskowa i Słoneczna w ŻL, 

 termomodernizacje remiz strażackich mają się zakończyć z dniem 31 grudnia 
bieżącego roku, 

 nie dyskryminuje nikogo ale Pani Radna była już wcześniej, sam wybiera 
delegacje, to jego decyzja. 

 
12. Sprawy organizacyjne. 

Na zakończenie sesji Przewodniczący: 
1) odczytał pismo Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego w Katowicach będące odpowiedzią na Uchwałę Nr 202 Rady 
Gminy Poraj w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wygospodarowania 
środków finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na 
funkcjonowanie oddziału kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca 
(PAKS) w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie z wiadomością, iż podmiot 
leczniczy American Heart of Poland nie występowała do NFZ o leczenie 
szpitalne w Myszkowie i może realizować świadczenia komercyjnie, 

2) poinformował o piśmie Samorządowego Kolegium Odwoławczego                    
w Częstochowie – „Postanowieniem” odmawia wszczęcia postępowania            
w sprawie skargi p. Andrzeja Skowrona na bezczynność Rady Gminy                    



w przedmiocie nadania nazwy drodze gminnej obręb Choroń, a 
zainteresowanych treścią dokumentu zaprosił do Biura Rady; 

3) wspomniał o planowanych terminach Komisji i sesji w następnym miesiącu: 
 Komisja Rewizyjna 21 listopada 2016 roku, 
 Komisja ds. budżetu 22 listopada, 
 Komisja ds. oświaty 23 listopada, 
 sesja Rady Gminy w dniu 25 listopada bieżącego roku; 

4) powiedział, że będzie pełnił dyżury na które zaprasza do Urzędu Gminy - 
pokój 214, we wtorki w godzinach 17 – 18. 

 

13. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady p. A. Pawłowski podziękował wszystkim za udział w obradach           
i w  związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad o godz. 1440 zamknął XXIV sesję 
RADY GMINY PORAJ. 
 
Protokolant  
 Inspektor 
 
Maria Kita       

Przewodniczący 
                 Rady   Gminy   Poraj 

 
               Andrzej PAWŁOWSKI 
 


