OR.0002.52.14

P R O T O K Ó Ł

Nr LII/14

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 21 sierpnia 2014 roku
sala narad nr 218
Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21
czas trwania obrad: 1308 – 1540
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, pozycja 594
z późniejszymi zmianami) oraz § 23 ust. 2 Statutu Gminy Poraj
Przewodnicząca Rady Gminy p. Katarzyna Kaźmierczak otworzyła
i prowadziła nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj.
Ustawowy skład Rady 15 radnych.
Obecni radni
14.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Projekty uchwał w sprawie:
3.1. nadania imienia Św. Jana Pawła II rondu ulicznemu w Poraju,
3.2. zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żarki Letnisko,
3.3. uchylenia Uchwały Nr 375(L)14 z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj”,
3.4. uchylenia Uchwały Nr 376(L)14 z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Jastrząb,
3.5. zmian w budżecie Gminy Poraj na 2014 rok,
3.6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3.7. uchylenia uchwały Nr 387(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26
czerwca 2014 roku w sprawie przekształcenia aktu założycielskiego
Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku,
3.8. utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego
w Żarkach Letnisku,
3.9. ustalenia statutu Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku,
3.10. ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Żarkach
Letnisku,
3.11. przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS) na realizację
przedsięwzięcia
„Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej – Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj”
w wysokości do 34 038,00 zł w ramach konkursu 2/POIiŚ/9/3/2013.
4. Sprawy organizacyjne.
5.

Zamknięcie sesji.

2

P r z e b i e g o b r a d:
Ad. 1 porządku sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Przewodnicząca Rady Gminy p. K. Kaźmierczak o godzinie 1400
otworzyła LII – nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj zwołaną na
pisemny wniosek wójta Gminy p. Łukasza Stachery.
Następnie:
1) powitała przybyłych na sesję,
2) na podstawie listy obecności stwierdziła quorum Rady do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności:
 Radnych - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Protokółu,
 pozostałych uczestników sesji - nr 2;
3) poinformowała, że absencję usprawiedliwił radny p. Tomasz
Brymora.
Ad. 2 porządku sesji:
Ustalenie dziennego porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wójt p. Ł. Stachera
zawnioskował o poszerzenie sesji nadzwyczajnej (zał. nr 3),
dlatego przed rozpoczęciem obrad Radni otrzymali uzupełniony plan
dzisiejszej sesji wraz z dodatkowymi projektami uchwał i
zarządziła głosowanie porządku sesji z autopoprawką.
14 Radnych „jednogłośnie” uchwaliło porządek sesji nadzwyczajnej
- zapisany na wstępie Protokółu.
Ad. 3 porządku sesji:
Projekty uchwał.

Projekty uchwał były czytane przez Wiceprzewodniczącego Rady
p. Krzysztofa Klimka - stanowią akta Biura Rady OR.BR.0006:
3.1.
wójt p. Ł. Stachera stwierdził, że Papież Jan Paweł II związany
był z Porajem i bywał wielokrotnie w naszej Gminie, jako biskup
krakowski, dlatego Rada Gminy w 2000 roku nadała Papieżowi
honorowe obywatelstwo Gminy. Z uwagi na tegoroczną kanonizację
papieża zaproponował nadanie Jego imienia jednej z największych
inwestycji w Gminie.
Z głosem sprzeciwu wystąpiły radne p. Anna Zagroba i p. Barbara
Trząskowska-Szcześniak (B.T-Szcześniak) - zaproponowały inne od
projektowanej nazwy ronda o charakterze uniwersalnym z
argumentacją nadużywania Imienia Jana Pawła II.
Radni kolejno przedstawiali swoje stanowiska w sprawie nadania
rondu ulicznemu w Poraju imienia Świętego.
Na wniosek Przewodniczącej p. K. Kaźmierczak Radni Gminy
w głosowaniu zatwierdzili Uchwałę Nr 394(LII)14 w sprawie nadania
imienia Św. Jana Pawła II rondu ulicznemu w Poraju – jak w załączniku
nr 4 do niniejszego protokółu.
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Uchwała została podjęta przy 12 głosach za, 0 głosach przeciwko i przy
2 głosach wstrzymujących się;

3.2.
do projektu uchwały w sprawie planu aglomeracji Żarki
Letnisko (ŻL) p. Wójt poinformował, że Sejmik Województwa
Śląskiego wyznacza aglomeracje i przekazał naszej Radzie do
zaopiniowania stosowny projekt uchwały, który umożliwi Gminie
dalszą realizację kanalizacji sanitarnej w miejscowości ŻL.
Następnie udzielał odpowiedzi na kierowane przez Radnych
zapytania, a między innymi:
 Plan aglomeracji kosztował 35 tyś zł, opracowała go firma
KMPROJ z Myszkowa, wyłoniona poprzez zapytanie ofertowe,
 opracowanie nie obejmuje sołectwa Masłońskie,
 do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej zdeklarowało się 19%
mieszkańców sołectwa ŻL,
 dokument jest niezbędny, aby Gmina mogła otrzymać
dofinansowanie na realizację kosztownej i długoletniej
inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji dla ŻL.
Radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr 395(LII)14 w sprawie
zaopiniowania planu aglomeracji Żarki Letnisko - jak w załączniku nr

5 do niniejszego protokółu;
3.3.
w związku z tym, że pytań nie było Przewodnicząca Rady
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały zapisanym w tym
punkcie porządku sesji.
14 Radnych bez uwag opowiedziało się za Uchwałą Nr 396(LII)14
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 375(L)14 z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj” – zał. nr 6 do protokółu;

3.4.
Radni Gminy Poraj 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr 397(LII)14 –

zał. nr 7 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr 376(L)14 z dnia 20 maja
2014 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Jastrząb;

3.5.
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak przypomniała, że przed
sesją wszyscy radni otrzymali nowe załączniki do projektu uchwały
budżetowej i udzieliła głosu Skarbnikowi Gminy p. Jadwidze Zasik,
która szczegółowo omówiła zmiany w dochodach i wydatkach
analizowanego projektu uchwały.
Za Uchwałą Nr 398(LII)14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na
2014 rok opowiedziało się 13 radnych a 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu z sesji.
Dalszą część sesji opuścił p. Sylwester Sawicki.
Wyszedł radny p. Krzysztof Klimek, który powrócił na sesję
co odnotowano poniżej;
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3.6.
z uwagi na brak pytań Przewodnicząca Rady zarządziła
głosowanie nad zmianami WPF. 12 radnych za przy 1 głosie
wstrzymującym się podjęło Uchwałę Nr 399(LII)14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej – zał. nr 9 do protokółu z sesji;

3.7.
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak poinformowała, że do Biura
Rady wpłynęły trzy zawiadomienia o wszczęciu postępowania
nadzorczego ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Wydziału Nadzoru Prawnego – Inspektor p. Maria Kita przedłożyła
do wglądu. Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
przygotowała korekty uchwalonych na poprzedniej sesji dokumentów
i przekazała do zatwierdzenia. Jak uzupełniła Sekretarz Gminy
była konsultacja z Wydz. Nadzoru i poprosiła radnych o podjęcie
uchwał oświatowych.
Dalszą część sesji opuściła p. Jolanta Zalega.
13 Radnych w głosowaniu opowiedziało się za podjęciem Uchwały Nr
400(LII)14 w sprawie uchylenia uchwały Nr 387(LI)14 Rady Gminy Poraj
z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przekształcenia aktu
założycielskiego Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach
Letnisku. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego

protokółu;
3.8.
Załącznik nr 11 tj. Uchwała Nr 401(LII)14 w sprawie utworzenia
gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Żarkach Letnisku
została podjęta „jednogłośnie” przez 11 radnych obecnych na sali
obrad;

3.9.
Uchwałę Nr 402(LII)14 w sprawie ustalenia statutu Żłobka Gminnego
w Żarkach Letnisku podjęło 11 Radnych Rady Gminy Poraj – zał. nr 12.

Nie było uwag do ww. projektu;
3.10.
również nie było uwag do kolejnego projektu uchwały.
Wynikiem głosowania: za – 11 głosów, przeciwnych – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 głosów Rada Gminy Poraj zatwierdziła Uchwałę Nr
403(LII)14 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym
w Żarkach Letnisku, jak w załączniku nr 13 do protokołu sesyjnego.

Na salę obrad powrócił radny p. K. Klimek;
3.11.
Rada Gminy Poraj bez uwag 12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
404(LII)14 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS) na
realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej – Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj” w
wysokości do 34 038,00 zł w ramach konkursu 2/POIiŚ/9/3/2013.

Uchwała to załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.
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Ad. 4 porządku sesji:
Sprawy organizacyjne.

Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak:
1) zapoznała uczestników sesji z treścią pisma p. Andrzeja
Skowrona z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
oraz skargą, które zadekretowała do Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Poraj {KR}. Wszyscy członkowie KR otrzymali kserokopię
skargi;
2) poinformowała, że zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy o
samorządzie gminnym radni zobowiązani są złożyć oświadczenia
o stanie majątkowym na dwa miesiące przed upływem kadencji –
termin upływa 21 września b.r. tj. w niedzielę, dlatego
ostateczną datą złożenia dokumentów jest 22 września
bieżącego roku. Oświadczenia należy wypełnić podając stan
faktyczny na dzień 21 września bieżącego roku.
Zaproponowała, aby zwrot oświadczeń, które otrzymają po
zakończeniu tej sesji nastąpił na sierpniowych Komisjach po
niedzieli;
3) podała orientacyjne terminy posiedzeń Rady we wrześniu:
 Komisji Rewizyjnej 26 września o godzinie 10-ej,
 Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji
w dniu 29 września o 12-ej,
 dnia 25 września o 13-ej odbyłaby się Komisja ds. oświaty,
kultury, zdrowia i spraw społecznych,
 sesji we wtorek 30 września o godzinie 10-ej.
Na zakończenie sesji wójt p. Ł. Stachera poinformował i
zaprosił Radnych na:
 Chorońskie prażuchy,
 otwarcie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej,
 Przedszkola oraz Żłobka w ŻL.
Natomiast radna p. B. T.-Szcześniak na imieniny hrabiny do ŻL.
Ad. 5 porządku sesji:
Zamknięcie sesji.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca p. K.
Kaźmierczak podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła LII
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj.
Protokolant
Inspektor: Maria Kita

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj
Katarzyna KAŹMIERCZAK

