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OR.BR.0002.46.18

P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/18
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 22 marca 2018 roku
budynek Urzędu Gminy w Poraju
ul. Jasna 21, sala nr 220
czas trwania obrad: 906 – 1227

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodniczący p. Andrzej Pawłowski o godzinie 906 otworzył XLVI sesję Rady Gminy
Poraj.
Po powitaniu:
1) Gości – wg listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do protokołu,
2) Radnych – wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 stwierdził quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji przez Radę Gminy – wszyscy radni
obecni na sesji.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Proponowany porządek XLVI sesji – zał. nr 3, został przekazany wszystkim Radnym,
Sołtysom i jednostkom organizacyjnym Gminy w ustawowym terminie. Porządek ten po
przeprowadzonym głosowaniu (przyjęty jednogłośnie – 15 „za”) przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów:
3.1. Nr XLIV/18 z sesji Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 roku,
3.2. Nr XLV/18 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Poraj z dnia 2 lutego 2018 roku.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Poraj od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy za rok 2017.
7. Informacja o zamówieniach publicznych – przetargów w roku 2017.
8. Informacja o realizacji w 2017 roku Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
9. Projekty uchwał w sprawie:
9.1. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju,
9.2. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju,
9.3. podziału Gminy Poraj na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poraj,
9.4. podziału Gminy Poraj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
9.5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poraj,
9.6. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego Gminy Poraj na gruntach
stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków
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i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości Jastrząb gm. Poraj,
przy ul. Zielonej,
9.7. przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na
dofinansowaniu prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków lub z posesji
stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Poraj – etap V” ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
9.8. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów,
psychologów, pedagogów i doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Poraj,
9.9. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj na rok 2018,
9.10. zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018,
9.11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy:
Protokoły z dwóch ostatnich sesji były wyłożone w Biurze Rady oraz w sali przed
dzisiejszymi obradami. Po zapoznaniu się z nim radni bez uwag przyjęli treści
prezentowanych protokołów:
3.1. Nr XLIV/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku - wynik głosowania: „za” – 15 głosów,
3.2. Nr XLVI/18 z nadzwyczajnej sesji z dnia 2 lutego 2018 r. – wynik głosowania: „za” –
15 głosów,

4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Poraj od ostatniej sesji.
Wójt odczytał „Informacje” o pracy poszczególnych Referatów i jednostek
organizacyjnych Gminy, które stanowią załączniki od nr 4 do 8.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym.

Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu to informacja z działalności
Przewodniczącego Rady za okres od 31 stycznia do 20 marca 2018 roku, która została
odczytana przez p. A. Pawłowskiego.

6. Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy za rok 2017.
Materiał pisemny do tego punktu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Był on
wielokrotnie omawiany na posiedzeniach komisji i został przyjęty przez radnych bez uwag,
Jedynie radna p. Z. Polak stwierdziła, że za dużo uchwał jest uchylanych przez nadzór
prawny, za co jest jej wstyd, w związku z tym prosi o więcej starań w przygotowywaniu
projektów uchwał.

7. Informacja o zamówieniach publicznych – przetargów w roku 2017.
Dokument zatytułowany ”Informacja z realizacji procedur przetargowych w 2017 roku”
to załącznik nr 11 do protokołu. Uwagi do niego miała radna p. Z. Polak, która
powiedziała:
 w informacji w pkt. 12 dotyczącym przetargu na „Budowę Centrum Przesiadkowego”
powinno być, że inwestycja jest na terenie PKP a nie obok a także kolejny raz zapytała
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dlaczego wydajemy pieniądze na nie swój teren i czy w ogóle można inwestować w
obcy środek trwały,
 nawiązała do omawianej na komisji informacji dotyczącej zamówień do 30 tyś. euro,
w której wspomniano o pozimowym zamiataniu ulic w 2017 roku – według niej ulice
Kąpielowa i Księżycowa w Żarkach Letnisku (ŻL) jeszcze nigdy nie były sprzątane ,
dodała także, że w tym przypadku doszło do konfliktu interesów ponieważ pod
protokołem podpisał się p. Adam Zaczkowski, który jest Kierownikiem Referatu
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków (GK) w Urzędzie
Gminy w Poraju i jednocześnie Prezesem Spółdzielni Poractive, która te prace
wykonywała,
 wspomniała także o programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi tzn., że koszty ich
wyłapywania są zbyt duże, zasugerowała zmianę schroniska oraz przypomniała, że
zaplanowana na ten cel w bieżącym roku jest kwota 24 tyś. zł a tymczasem w zeszłym
roku wydane było ponad 150 tyś. zł, z czego spora suma poszła na akcję wyłapania
wyrzuconych kur, chciała również wiedzieć, czy zostało w związku z tym złożone na
Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Wójt p. Ł. Stachera odpowiedział, że na posiedzeniu Komisji ds. oświaty wszystko
dokładnie zostało omówione, na wszystkie pytania, które dziś się powtórzyły p. Polak
otrzymała wyczerpujące odpowiedzi, a te które wymagały czasu na przygotowanie zostaną
wkrótce uzupełnione.

8. Informacja o realizacji w 2017 roku Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Materiał pisemny stanowiący załącznik nr 12 do protokołu został przyjęty bez uwag.
9. Projekty uchwał w sprawie:
Projekty uchwał, które zostały zapisane w porządku sesji były kolejno odczytywane przez
Wiceprzewodniczącego Rady p. Mariusza Karkochę, a następnie procedowane przez Radę
Gminy.
9.1. Uchwała Nr 336(XLVI)18 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju – zał. nr
13
Uchwała została przyjęta 14 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu – wynik
głosowania imiennego to zał. nr 14.
Przed głosowaniem radna p. Z. Polak powiedziała, że wnioskuje, aby środki z dzierżawy
pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia trafiały do gminnego budżetu, a nie jak do tej pory
stanowiły dochody ośrodka.
9.2. Uchwała Nr 337(XLVI)18 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Poraju – zał. nr 15.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie”- 15 głosów „za”. Wynik głosowania imiennego to
zał. nr 16.
9.3. Uchwała Nr 338(XLVI)18 w sprawie podziału Gminy Poraj na okręgi wyborcze w
wyborach do Rady Gminy Poraj – zał. nr 17.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie” – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”.
Wynik głosowania imiennego to zał. nr 18.
Radna p. Z. Polak zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku sesji tego dokumentu i
skierowanie go do ponownego rozpatrzenia na komisję ponieważ doszły do niej sygnały od
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mieszkańców Choronia, że tamtejsze okręgi wyborcze są niewłaściwie podzielone, na co
odpowiedziała Sekretarz Gminy p. Maria Magdalena Gurbała, że podział Choronia na okręgi
wyborcze został zrobiony w 2012 roku, wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) są
jasne, a ze względu na długość ulicy Partyzantów czy Wolności należało podzielić te ulice
dostosowywując się do liczebności mieszkańców, dlatego nie widzi podstaw, aby to zmieniać.
Przewodniczący p. A. Pawłowski zarządził głosowanie nad wnioskiem radnej p. Z. Polak, w
wyniku którego został on odrzucony przez pozostałych radnych wynikiem 1 głosu „za”, przy
14 głosach „przeciwnych”.
9.4. Uchwała Nr 339(XLVI))18 w sprawie podziału Gminy Poraj na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych –
zał. nr 19.
Uchwała została przyjęta” jednogłośnie”- 15 głosów „za”. Wynik głosowania imiennego to
zał. nr 20.
Sekretarz p. M. M. Gurbała poinformowała, że zgodnie z wytycznymi PKW nie ma
przeszkód, aby przedmiotowa uchwała została przyjęta zaraz po uchwale traktującej o
okręgach.
9.5. Uchwała Nr 340(XLVI)18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Poraj – zał. nr 21.
Uchwała przyjęta „jednogłośnie”- 15 głosów „za”. Wynik głosowania imiennego to zał. nr
22.
W trakcie dyskusji nad tym dokumentem głos zabrali:
 p. T. Klimek chciał wiedzieć czy sprzedaż odbędzie się w trybie przetargowym,
 p. Z. Polak była ciekawa ceny,
 Wójt p. Ł. Stachera odpowiedział, że będzie przetarg nieograniczony a operat
szacunkowy wskaże cenę wyjściową.
9.6. Uchwała Nr 341(XLVI)18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania
wieczystego Gminy Poraj na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z
prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości
Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Zielonej – zał. nr 23.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym”. Wynik głosowania
imiennego to zał. nr 24 do protokołu.
Głos w dyskusji zabrali:
 p. Polak zapytała, czy w tej sytuacji również zostanie ogłoszony przetarg i w jakich
publikatorach takie ogłoszenia zostaną umieszczone, gdyż jej zdaniem nigdzie nie
było informacji o poprzednim przetargu oraz jego wynikach, chciała również wiedzieć
jaki gmina będzie miała z tej sprzedaży zysk
 Wójt p. Ł. Stachera odpowiedział, że przetarg odbędzie się zgodnie z przepisami,
które jasno określają takie procedury, stwierdził, że skoro wystawiony poprzednio na
sprzedaż teren znalazł nabywcę aż z Zielonej Góry to oznacza, że dowiedział się z
jakiegoś oficjalnego źródła o ofercie, przypomniał również, że gmina mogła nabyć ten
teren tylko w całości, choć nie wszystko było nam potrzebne, w tym wypadku
kluczem nie jest zarobek a chęć korzystnego zagospodarowania tego terenu,
 p. Z. Polak chciała jeszcze wiedzieć, co z działką na ulicy Zielonej w Jastrzębiu, na
której znajduje się oczyszczalnia ścieków,
 Wójt p. Ł. Stachera poinformował, że na chwilę obecną oczyszczalnia funkcjonuje, ale
w momencie podłączenia kanalizacji na tej ulicy będzie ona zbędna, wówczas zostaną
podjęte decyzje w tej sprawie.
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9.7. Uchwała Nr 342(XLVI)18 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na
realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z demontażem,
zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków
lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Poraj – etap V” ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach – zał. nr 25.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie”- „za” 15 głosów. Wynik głosowania imiennego to
zał. nr 26.
9.8. Uchwała Nr 343(XLVI)18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych
zatrudnianych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poraj – zał. nr 27.
Uchwała przyjęta ”jednogłośnie”- 15 głosów „za”. Wynik głosowania imiennego to zał. nr
28.
9.9. Uchwała Nr 344(XLVI)18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj na rok 2018 –
zał. nr 29.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie” – 15 głosów „za”. Wynik głosowania imiennego to
zał. nr 30.
9.10. Uchwała Nr 345(XLVI)18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018 –
zał. nr 31 (ostateczna wersja projektu została rozdana radnym przed rozpoczęciem sesji).
Uchwała została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie
„wstrzymującym się”. Wynik głosowania imiennego to zał. nr 32.
Przewodniczący p. A. Pawłowski otworzył dyskusje nad w/w dokumentem:
 Radna p. Z. Polak powiedziała:
 dlaczego zdejmuje się środki w wysokości 400 tyś. zł z oświaty, z tego co mówiono na
komisji ds. oświaty subwencja się zmniejszyła, a przecież idzie ona za uczniem, w
związku z czym można wywnioskować, że zmniejszyła się liczba dzieci w szkołach,
 przypomniała, że prosiła o przygotowanie analizy powodów zabierania przez
rodziców dzieci z naszych gminnych szkół,
 zasugerowała, że należy przeprowadzić rozmowy z tymi rodzicami,
 podała, że w zeszłym roku szkołę w ŻL opuściło troje dzieci, a w tym roku ma zamiar
kolejna czwórka,
 chciała wiedzieć dlaczego są również zmniejszenia na gimnazja przy jednoczesnym
wzroście wynagrodzeń dla urzędu,
 Wójt p. Ł. Stachera odpowiedział, że wprowadzona reforma oświatowa niestety niesie ze
sobą wiele problemów i negatywnych konsekwencji. Zapewnienia Pis-u i Minister
Zalewskiej w zakresie stabilności subwencji niestety nie potwierdziły się, w związku z
czym zmuszony jest wspólnie z księgowymi szkół poszukać oszczędności na wspomniane
400 tyś. zł. Na chwilę obecną zobligowano go do wprowadzenia tych zmniejszeń tam
gdzie je zabrano, chociaż ogół wydatków nie uległ obniżeniu. Jednocześnie powiedział, że
nie może zagwarantować, że we wrześniu czy październiku nie będzie kolejnych zmian w
budżecie z powodu reformy zmian w subwencji. Przypomniał także, że Minister Zalewska
obiecywała, że będą dofinansowania na doposażenie klas, czego następstwem było
skierowanie przez Gminę Poraj wniosku na 400 tyś. zł, które pozwoliłyby na zakup
niezbędnych materiałów. Niestety negatywna odpowiedź wiązała się z tym, że środki te
trzeba było wyłożyć z gminnego budżetu, a przecież można je było przeznaczyć np. na
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budowę dróg. W przyszłym roku szkolnym dojdzie jeszcze dodatkowa 8 klasa, co będzie
się wiązało z kolejnymi wydatkami,
 Z-ca Wójta p. K. Kaźmierczak dodała, że rodzice mają prawo przenieść dziecko do
dowolnie wybranej przez siebie szkoły. W naszych szkołach jest również 9 uczniów z
różnego rodzaju dysfunkcjami, posiadających opinię poradni psychologicznipedagogicznej, dla których trzeba było zatrudnić 9 nauczycieli wspomagających. Na
pensje dla tych pracowników do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania.
Zapewniła, że gmina będzie występować do Ministerstwa o wyrównanie tego, ponieważ
niestety to się nie bilansuje tak jak twierdzi radna Polak,
 Radna p. Z. Polak stwierdziła, że nie zadawala jej odpowiedź wójta o ciągłym dokładaniu
do oświaty i jeszcze raz podkreśliła, że należy dokładnie przeanalizować powody
przenoszenia dzieci do innych szkół oraz poprosiła o nieobwinianie żadnej partii za
problemy w oświacie,
 Z-ca wójta p. K. Kaźmierczak odpowiedziała, że twierdzenia radnej Polak są krzywdzące
ponieważ każde odejście dziecka wiązało się z długimi rozmowami, co jednak skutkowało
tym, że zapadała decyzja o umieszczeniu dziecka w szkole specjalnej, poprosiła również o
konkretne propozycje ze strony radnych jak zaradzić problemom głównie finansowym w
oświacie,
 Radny p. T. Klimek zaproponował, aby na kolejną sesje zaprosić przedstawiciela
Kuratorium,
 Wójt p. Ł. Stachera poparł pomysł radnego Klimka i obiecał, że zostanie wystosowane w
związku z tym odpowiednie pismo,
 p. Z. Polak poprosiła o ponowne objaśnienie załącznika nr 3 do projektu uchwały,
 Skarbnik p. J. Zasik powiedziała, że wprowadzono zmniejszenia rozchodów o 55 tyś. zł
ponieważ w zeszłym roku nie wykorzystano całego kredytu, czyli nie było wykonania i
należy zaktualizować budżet.
9.11. Uchwała Nr 346(XLVI)18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – zał.
nr 33.
Uchwała przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym
się”. Wynik głosowania imiennego to zał. nr 34.
Przewodniczący p. A. Pawłowski zarządził 10 - minutowa przerwę.

10. Zapytania i wolne wnioski.
Posiedzenie opuścili radni: p. K. Szustak i p. Z. Rajczyk.
Po przerwie Przewodniczący p. A. Pawłowski udzielał głosu radnym oraz
uczestnikom sesji w następującej kolejności:
1) p. M. Karkocha zapytał:
 kiedy zostanie wybudowany chodnik i parking przy szkole w ŻL,
 kiedy zostanie przeprowadzona wycinka drzew przy drogach,
 o termin rozpoczęcia budowy kolejnego etapu kanalizacji w ŻL,
 o remont ulicy Zielonej w ŻL;
2) p. S. Sawicki zapytał na jakim etapie jest budowa III etapu kanalizacji w Jastrzębiu oraz
nawierzchni ulic Polnej I i II oraz Zielonej;
3) p. K. Rzepka chciała informacji dotyczącej remontu ulicy Słonecznej w Masłońskim oraz
montażu lamp w dalszej części ulicy Letniskowej oraz powiedziała o dużym
zaangażowaniu sołtysa, mieszkańców oraz Stowarzyszenia Wsi Masłońskie w zbieraniu
podpisów pod pismem dotyczącym boiska w Masłońskim;
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4) p. Z. Polak zapytała:
 o odwodnienie ulic Letniskowej i Wiejskiej w ŻL,
 kiedy ruszą prace z budowę II etapu kanalizacji w ŻL,
 o termin remontu ul. Zielonej oraz innych dróg gruntowych,
 kiedy powstanie chodnik i parking przy szkole w ŻL,
 o możliwość rozwiązania problemu mieszkańców ulicy Podleśnej w ŻL, polegającym
na tym, że za budynkami utworzyło się rozlewisko wody i jest obawa ich zalania,
zaproponowała, że należy przeprowadzić wizje w terenie, w której chętnie będzie
uczestniczyć, podkreśliła także, że mieszkańcy tej ulicy wyrazili chęć partycypowania
w kosztach,
 o sytuację boiska sportowego w Masłońskim, na którym ćwiczy m.in. LKS Unia
Masłońskie oraz odbywają się także zawody strażackie, a które miało zostać poddane
licytacji komorniczej, zarzuciła także, że inwestowano w teren nie należący do gminy,
 o powód nie odpowiadania przez wójta na pytania zarówno mieszkańców jak i
redaktora Życia Poraja, chociaż ma taki obowiązek ponieważ pieniądze gminne są
publiczne, w związku z tym jej jest wstyd za wójta,
 kiedy otrzyma informacje dotyczące wymiany stolarki okiennej w remizie OSP w ŻL,
o które prosi od bardzo dawna, a które są przed nią ukrywane na polecenie wójta i
podkreśliła, że wiadomości tych nie ma zamiaru wykorzystać do celów prywatnych
tylko do zbadania czy gmina nie wydała niepotrzebnie publicznych pieniędzy,
 kiedy zostaną usunięte znaki ostrzegawcze z ulicy Okrężnej oraz poprawiony słup,
który został krzywo wkopany i może być niebezpieczny;
5) p. M. Musialik:
 zgłosił, że należy posprzątać teren za ulicą Okulickiego w Poraju od strony zalewu,
ponieważ często odbywają się tam spacery dzieci z przedszkola,
 zawnioskował o przejęcie tego terenu, który kiedyś nazywany był „parkiem
trzydziestolecia” w formie np. zamiany,
 poinformował o sytuacji nieustannego wyrzucania śmieci na ulicy Kochanowskiego
tuż przy cmentarzu i zaproponował, aby zastanowić się nad monitoringiem w tym
miejscu,
 powiedział również, że masowo wyrzucane są śmieci również na skarpie za p. Plutą,
 zgłosił, że ostatnio znajomy mieszkający na ulicy Sąsiedzkiej w ŻL z powodu
fatalnego stanu drogi uszkodził w swoim samochodzie podwozie;
6) p. J. Kozak zapytała czy są jakieś informacje w sprawie drogi wojewódzkiej 791 w
kontekście wysłanego pisma do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz
protestów mieszkańców Gminy Poczesna,
7) p. T. Ociepka powiedziała:
 o potrzebie wykonania odwodnienia w Gęzynie,
 o drogach gruntowych, które po zimie są w fatalnym stanie,
 podziękowała Powiatowemu Zarządowi Dróg (PZD) za obcięcie gałęzi przy ośrodku
harcerskim w Jastrzębiu;
8) p. T. Klimek zapytał czy gmina występuje o dofinansowanie do straży pożarnej oraz na
budowę dróg;
9) p. E. Mizera:
 podziękował serdecznie Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej (CIS)
p. Ewelinie Drzewieckiej za bardzo dobra współpracę w 2017 roku,
 poprosił o wyjaśnienie spraw związanych z ewentualną budową drogi, która będzie
skrótem do Olsztyna,
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 poinformował, że podczas spotkania w PZD w Myszkowie padła propozycja, aby
skrót ten poprowadzić przez Zaborze a nie przez Olsztyn;
10) p. E. Sitek poprosiła o zatrudnienie psychologa w placówkach szkolnych;
11) p. A. Ludwikowski poruszył temat, który miał być priorytetowy a dotyczył budowy
chodników przy ulicach, które mają krawężniki i dużą liczbę mieszkańców jak np.
ulica Leśna w Poraju, w związku z tym poprosił o pilne umieszczenie jej w
harmonogramie zaplanowanych prac;
12) p. A. Pawłowski poprosił o naprawienie ulicy Zielonej w Choroniu na odcinku tworzącym
przedłużenie do kościoła oraz o potrzebie wycinki drzew na ulicy Szkolnej również w
stronę kościoła.
13) p. A. Kamiński sołtys ŻL:
 przypomniał o złożonym piśmie, w którym jest prośba o założenie lampy na ulicy
Wiejskiej w ŻL naprzeciw posesji 99 i 48,
 poprosił o przycięcie na ulicy Grunwaldzkiej tuz przy kościele dużych akacji, które
stwarzają zagrożenie,
 podobnie jak radna Polak zgłosił sytuację zalewania mieszkańców ulicy Podleśnej,
wspomniał, że w sprawie tej było złożone pismo, jednak odpowiedź ze strony urzędu
była ogólnikowa a mieszkańcy wymagają konkretnych działań;
14) p. P. Bieniek mieszkaniec Choronia:
 zapytał dlaczego firma, która przeprowadzała audyt w związku z projektem na
dofinansowanie montażu solarów czy fotowoltaiki nie wystawiała żadnych dowodów
zapłaty za usługę,
 stwierdził, że zlecanie równania dróg gruntowych firmie Gold-Scarp jest wyrzucaniem
pieniędzy w błoto i zaproponował rezygnacje z jej usług, gdyż niestety jest
nieskuteczna,
 poprosił o synchronizację zegarka wójta i kierowcy samochodu służbowego, gdyż czas
oczekiwania na wójta wynoszący czasami godzinę na zapalonym silniku zanieczyszcza
środowisko;
15) p. H. Płatek mieszkaniec ŻL:
 oburzony, powiedział, że obietnice wójta na sesji grudniowej są kpiną, gdyż od tamtej
pory nic nie zostało zrobione, ani w sprawie lampy ani drogi na ulicy Wesołej i zażądał
natychmiastowej odpowiedzi, na co Przewodniczący powiedział, że obowiązuje
porządek obrad i musi się uzbroić w cierpliwość,
16) p. J. Holi mieszkanka ŻL przedstawiła na zdjęciach fatalny stan drogi od szkoły w stronę
kościoła,
17) p. E. Masłoń Przewodnicząca Wspólnoty Gruntowej Wsi Choroń miała następujące uwagi:
 z czego wynika uchwalony podział na okręgi wyborcze i dlaczego są tak rozrzucone,
 poprosiła o nie wprowadzanie ludzi w błąd na stronach internetowych ponieważ tekst,
który został opublikowany na temat szkoły na Wojnówce czy Domu Ludowego
(zacytowała urywek) jest bzdurą, tzn. na miejscu przedmiotowej szkoły znajduje się
składowisko odpadów,
 na działce gminnej 3560, na której jest składowisko odpadów znajdują się budynki
gospodarcze pokryte azbestem, w związku z tym uważa, że skoro gmina zajmuje się
dofinansowaniami do jego demontażu to powinna najpierw zacząć od swoich terenów,
 chciała wiedzieć czy przewidywane są w gminie inwestycje polegające na uzbrajaniu
działek w dostęp do wodociągu i kanalizacji,
 zapytała, w kontekście planów przekształcenia działki 3560 czy celowo zatajano
informacje o wyłożonym do publicznego wglądu projekcie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj,
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 podkreśliła, że Wspólnota składała 2 wnioski z uwagami do tego projektu i zapytała
kiedy będą informacje o rozpatrzeniu tych uwag oraz dlaczego boisko w Choroniu jest
przeznaczone na cele usługowe a nie sportowo – rekreacyjne,
 jej zdaniem dzieci ze szkoły w Choroniu są gorzej traktowane niż w pozostałych
szkołach, ponieważ już 3 lata temu obiecano, ze zostaną zrobione łazienki dla
przedszkola i niestety do tej pory nic nie zrobiono,
 poprosiła o uzupełnienie dokumentacji, o którą prosi od dłuższego czasu i dotyczy
przedstawienia podstawy na jakiej firma Gold Scarp dzierżawi działkę gminną o
numerze 3560,
 do tej pory nie usłyszała przeprosin w związku z niewłaściwym zamontowaniem
oświetlenia na ulicy Browarnej,
 w dalszym ciągu nie została wyjaśniona sprawa studni głębinowej na w/w działce,
 sytuacja prawna ulicy Browarnej stoi w miejscu, chociaż obiecano, że zostaną
przygotowane 3 operaty dla osób, które nie chcą przekazać terenu pod drogę,
 na działce wspólnoty leży tłuczeń, którego niestety nikt nie wykorzystuje, a mógłby
zostać użyty na drogi,
 poinformowała, że mieszkańcy będą przynosić rachunki za naprawę samochodów, które
zostały uszkodzone przez dziurawe drogi,
 zwróciła się do członków Komisji Rewizyjnej z informacją, że wspólnota wielokrotnie
zwracała się o dokumentację związaną z rozdysponowaniem środków z funduszu
sołeckiego i niestety do tej pory nic nie otrzymano a koszty tzw. estetyki wzrastają z
roku na rok,
 poprosiła wójta o zobligowanie sołtysa i rady sołeckiej Choronia do konsultowania ze
wspólnotą wszelkich wydatków,
 zwróciła uwagę na wysoki koszt koszenia Al. Lipowej, który jej zdaniem można zrobić
taniej lub poszukać osób, które zrobią to bez opłat,
 stwierdziła, że pomimo wielokrotnych obietnic nie zorganizowano żadnego spotkania z
mieszkańcami oraz zapytała w jaki sposób ma zainteresować wójta sprawami Choronia
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
w pierwszej kolejności udzielił odpowiedzi mieszkańcowi ŻL p. H. Płatek, mówiąc, że
faktycznie takie obietnice złożył, ale ze względu na Program Postępowania
Naprawczego (PPN) został zmuszony do wstrzymania wszelkich przetargów oraz prac
związanych m.in. z budową dróg, podkreślił, że było wykonywane równanie ulicy
Wesołej, a o lampie nie zapomniał, na chwilę obecną nic więcej nie jest w stanie
powiedzieć, dużo zależy od warunków atmosferycznych,
Burzliwa dyskusja na temat dróg pomiędzy wójtem p. Ł. Stacherą a p. Płatek, który
powiedział, że będzie do tej pory interweniował dopóki rzeczy, o które się domaga zostaną
zrobione.
 w temacie budowy chodników: w pierwszej kolejności będzie robiona ulica Szkolna w
ŻL, następnie Kolejowa, Leśna i Sosnowa w Poraju,
 w okresie wiosennym zostanie przeprowadzona przycinka drzew przy gminnych drogach,
 w sprawie przycięcia akacji w ŻL, ze względu na ich wysokość koniecznie trzeba to
uzgodnić ze strażą pożarną,
 złożony wniosek na budowę kanalizacji w ŻL w dalszym ciągu jest analizowany przez
Urząd Marszałkowski i czeka na ocenę formalną,
 po zakończeniu zimy drogi gruntowe będą równane w miarę możliwości budżetowych,
 temat ulicy Browarnej ze względu na brak zgody niektórych mieszkańców uważa na
chwilę obecną za zamknięty, ale nie wyklucza powrotu do sprawy,
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 ze względu na pojawienie się szansy uzyskania dofinansowania na doposażenie straży z
Funduszu Sprawiedliwości lada moment zostanie złożony w tej sprawie wniosek,
 będą również starania o środki na drogi gminne z Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej, gdzie do rozdysponowania będzie ok. 34 mln zł między wszystkie gminy i
powiaty z województwa śląskiego, co po wstępnych wyliczeniach pozwoli
prawdopodobnie na wykonanie ok. 600 m drogi,
 liczy, że pojawią sie także środki na drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW),
 budowa dróg w Jastrzębiu, o które pytał radny Sawicki ma zostać zakończona do 30
kwietnia bieżącego roku,
 w budżecie są zapisane środki na odwodnienie, ale nie jest ich za wiele, dlatego trzeba
dokładnie przeanalizować czy będzie ono robione własnymi siłami, czy z udziałem
spółki Poreco lub w ogóle odrębnej firmy,
 w kwestii boiska w Masłońskim są informacje, że planowany przetarg nie doszedł do
skutku, na chwilę obecną umowa dzierżawy nadal obowiązuje, a jednocześnie toczą się
rozmowy ze Starostwem Powiatowym w celu poszukania sensownego rozwiązania,
podkreślił również, że gmina nie dofinansowywała wyposażenia tego terenu,
 przeznaczenie terenu boiska w Choroniu nigdy nie będzie inne jak sportowo–rekreacyjne,
w związku z tym zostanie złożony wniosek na dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł
z Partnerstwa Północnej Jury (PPJ) na zagospodarowanie tego terenu,
 informacje o wyłożonym projekcie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego były szeroko nagłośnione w Internecie i prasie
lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie, ponieważ obligują nas do tego
przepisy,
 funduszu sołeckiego na czas PPN niestety nie będzie, ale będą starania, aby realizować
jego założenia w ramach tzw. małych inwestycji,
 zgłoszenie potrzeby wykonania określonego remontu w szkole leży w gestii dyrektora
danej placówki,
 w budżecie nie ma zaplanowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, dlatego też chętni
będą musieli wykonać je we własnym zakresie,
 do tej pory nie było możliwości pozbycia się azbestu z budynków gminnych w ramach
dofinansowań, ale jeżeli taka szansa się pojawi to z pewnością będzie wykorzystana,
 od kwietnia rozpoczną się drobne prace w ramach oświetlenia tzn. np. dowieszanie lamp,
 podkreślił dobrą współpracę z Centrum Integracji Społecznej (CIS), na powstanie którego
otrzymano 2 mln zł,
 nie żadnych nowych informacji w sprawie realizacji budowy drogi wojewódzkiej 791,
 nie otrzymanie do tej pory przez mieszkańców potwierdzeń zapłaty za usługi w ramach
programu dot. fotowoltaiki czy solarów zostanie sprawdzona, w związku z czym
odpowiedź będzie później,
 Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecało dofinansowanie zatrudnienia w szkołach
psychologa, jednak do tej pory nie ma żadnym konkretnych informacji,
 pomysł radnego Musialika na monitorowanie zaśmiecanego terenu jest niezłym
rozwiązaniem, należy go przeanalizować,
 po rozmowie z Burmistrzem Żarek p. Podlejskim wie, sprawę skrótu do Olsztyna mają
na uwadze, ale nie jest to dla nich priorytet, natomiast wójt Olsztyna jest
zainteresowany, dlatego też wspólnie będą występować o środki,
 ulica Słoneczna w Masłońskim będzie wyrównywana,
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 ulica Zielona w ŻL na chwilę obecną będzie łatana na zimno, jak będzie możliwość to
pewne rzeczy zrobią na ciepło, ale do tego potrzebne są odpowiednie maszyny,
Posiedzenie opuściła radna p. E. Sitek.
 rozumie zbulwersowanie mieszkańców, ale niestety nie da się wszystkiego zrobić
ponieważ gminy nie stać na to, aby z własnych środków wykonać inwestycje drogowe,
a przecież priorytetem założonym w latach 2010/2018 były inne rzeczy niż drogi, które
przypomniał są ubezpieczone,
 po Świętach Wielkanocnych planowane są zebrania wiejskie, podczas których będą
wyjaśniane wszelkie problemy i niejasności,
 na resztę pytań, na które nie udzielił odpowiedzi postara się odpowiedzieć po
konsultacjach, jednocześnie poprosił o wyrozumiałość, tłumacząc, że dużo czasu
pracowników urzędu absorbują prowadzone liczne kontrole,
11. Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący p. A. Pawłowski poinformował, że posiedzenia kolejnych komisji i
sesja odbędą się najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu kwietnia. Następnie w imieniu
swoim i Wiceprzewodniczącego p. M. Karkochy złożył wszystkim obecnym na sesji
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się wiat Wielkanocnych.

12. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodniczący
p. A. Pawłowski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 1227 zamknął XLVI
sesję Rady Gminy Poraj.
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