OR.BR.0002.49.18

PROTOKÓŁ Nr XLIX/18
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 27 czerwca 2018 roku
Urząd Gminy w Poraju [UG], ul. Jasna 21
sala sesyjna nr 220
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) Przewodniczący
Rady Gminy p. Andrzej Pawłowski otworzył XLIX sesję Rady Gminy Poraj.
Ustawowy skład Rady
w sesji uczestniczyło
absencję usprawiedliwił

- 14 radnych,
- 13 radnych,
- 1 radny.

Do punktu 1-go sesji. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodniczący Rady p. A. Pawłowski:
 otworzył XLIX sesję Rady Gminy Poraj o godzinie 1003,
 powitał przybyłych na sesję - lista obecności uczestników sesji to załącznik nr 1
do niniejszego protokołu,
 stwierdził quorum Rady pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
i uchwał – lista obecności radnych to zał. nr 2. Nieobecność usprawiedliwił radny
p. Tomasz Klimek.
Do punktu 2-go sesji. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do porządku sesji (zał. nr 4) - radna
p. Zdzisława Polak odczytała wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący
ustalenia pensji i dodatku funkcyjnego dla Pana Wójta zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników
samorządowych wg stawek, które obowiązywać będą od dnia 1 lipca 2018 roku na
podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych. Rozporządzenie to wprowadza obowiązek obniżenia stawek
wynagrodzenia pracownikom samorządowym pochodzącym z wyboru i powołania.
Następnie złożyła wniosek na ręce Przewodniczącego Rady Gminy - to załącznik nr 3 do
protokółu.
Zdanie odmienne miał Wójt Gminy i poinformował, że dwa tygodnie temu zadał to
pytanie Dyrektorowi p. Nowakowi z Urzędu Wojewódzkiego, jak był na spotkaniu
z p. Wojewodą, że przepisy od 1 lipca nie obowiązują. Stwierdził, że po 1 lipca Wójt jest
zobligowany, żeby przedstawić taką uchwałę, którą przygotuje i na następnej sesji
zwyczajnej ją przedstawi, jak również poinformuje o wynagrodzeniu swojej Zastępczyni.
Radny p. Andrzej Ludwikowski stwierdził, że sprawę należy załatwić ale nie na
dzisiejszej sesji i postawił wniosek aby zajęła się tym Komisja ds. budżetu na
najbliższym posiedzeniu, bo sprawę należy najpierw omówić. Radca prawny UG
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na podstawie przepisów, które nie weszły w życie.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:
1) wniosku radnej p. Polak. Wynik głosowania: „za” wnioskiem – 1 głos,
„przeciwnych” – 12 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów,
2) porządku sesji. Wynik głosowania: „za” – 12 głosów, „przeciwnych” – 1 głos,
„wstrzymało się” – 0 głosów.
Przewodniczący p. A. Pawłowski stwierdził, że porządek XLIX sesji został przyjęty.
Uchwalony porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokółów z sesji:
1) Nr XLVII/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
2) Nr XLVIII/18 z nadzwyczajnej sesji w dniu 25 maja 2018 roku.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Poraj.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2017 rok. Absolutorium dla
Wójta Gminy:
6.1.
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
6.2.
wystąpienie Skarbnika Gminy,
6.3.
wystąpienie Wójta Gminy,
6.4.
projekty uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
2) udzielenia absolutorium.
7. Projekty uchwały w sprawie:
7.1.
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju,
7.2.
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj,
7.3.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2018 roku,
7.4.
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poraj miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych,
7.5.
zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018,
7.6.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Zapytania i wolne wnioski - odpowiedzi.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji.

-3Do punktu 3-go sesji. Przyjęcie Protokółów z sesji.
1) Protokół Nr XLVII/18 z sesji Rady Gminy Poraj w dniu 26 kwietnia 2018 roku
przyjęło 13 radnych w drodze głosowania - „jednogłośnie”,
2) Protokół Nr XLVIII/18 z nadzwyczajnej sesji w dniu 25 maja 2018 roku
został przyjęty jednogłośnie - 13 głosami „za”.
Do punktu 4-go sesji. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Poraj.
Wójt p. Łukasz Stachera odczytał pisemne informacje międzysesyjne:
1) Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania środków załącznik nr 5,
2) „Sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Aktywność zewnętrzna Wójta
Gminy maj-czerwiec 2018” – zał. nr 6,
3) „Sprawozdanie międzysesyjne czerwiec 2018” – zał. nr 7,
4) Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – zał. nr 8,
5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju – zał. nr 9.
Do punktu 5-go sesji. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady
Gminy.
Pan A. Pawłowski odczytał „Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Gminy” - stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
Do punktu 6-go sesji. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2017 rok.
Absolutorium dla Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady p. Andrzej Pawłowski udzielił głosu:
6.1. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej (KR) p. Andrzejowi
Ludwikowskiemu:
 odczytał Uchwałę Nr 2/18 Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie wniosku do Rady Gminy Poraj o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Poraj, jak w załączniku nr 11,
 przytoczył opinię do wniosku KR zawartą w Uchwale Nr
4200/VII/116/2018 z dnia 24 maja 2018 roku VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poraj – zał. nr 12;
6.2. Skarbnikowi Gminy p. Jadwidze Zasik - odczytała Uchwałę
Nr 4200/VII/99/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Poraj sprawozdaniu z wykonania
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13;
6.3.

Wójtowi Gminy p. Łukaszowi Stacherze, który powiedział:
 Komisjom było przedstawione sprawozdanie i jest jedną z lepszych
realizacji budżetu za 2017 rok,
 my jako Urząd Gminy zrealizowaliśmy wszystko co było zaplanowane,
było wpisanych do budżetu 10 mln na inwestycje, a niezależnie od nas,
bo projekty nie ruszyły, nie można było wykonać: budowy kanalizacji
w Żarkach Letnisku, kanalizacji w Jastrzębiu, budowy centrum
przesiadkowego i Mariny, oświetlenia,
 negatywna opinia RIO wiąże się z zaciągniętym w dniu 30 grudnia
2016 roku krótkoterminowym kredytem, który mieliśmy spłacić
w 2017 roku, a ze względu na to, że nie mieliśmy zgody RIO, żeby go
spłacić w styczniu od razu obligacjami, które posiadaliśmy, ten deficyt
przeszedł na rok 2018,
 program postępowania naprawczego był uchwalony w grudniu 2017
roku, a obligacje wyemitowane w lutym 2018 roku,
 nie zgadzam się z deficytem, bo na dzień 30 grudnia 2016 roku
obowiązywały inne przepisy o subrogacji, a dopiero w styczniu 2017
roku ukazało się postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
jego zdaniem prawo wstecz nie działa,
 deficyt za 2017 rok nie został spłacony w grudniu 2017 roku, dlatego
jest negatywna opinia RIO,
 mówił w grudniu, że deficyt nie zostanie spłacony,
 wszystkie przedłożone sprawozdania, o czym czytał Przewodniczący
Ludwikowski i p. Skarbnik, są zgodne według RIO,
 nadal niektóre umowy nie są podpisane, pozostają: kanalizacja
w Jastrzębiu, odnawialne źródła energii, fotowoltaika i nie wiadomo
czy w roku bieżącym wpłyną środki zewnętrzne na realizację tych
inwestycji,
 podkreślił wkład ciężkiej i wytężonej pracy pracowników, kontrole,
anonimy, przeszkadzanie w pracy, bo pracownicy musieli odpowiadać
na kontrole anonimów,
 stoi na straży porządku i prawa w Gminie Poraj i nie pozwoli, żeby
osoby nawet nie związane z Gminą Poraj oczerniały nas, krytykowały
niesłusznie, co się dzieje na portalach społecznościowych, w prasie, to
bije w mieszkańców Gminy Poraj,
 godne podkreślenia jest zaufanie społeczne i zakończył swoją
wypowiedź prośbą o udzielenie absolutorium.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami (zał. nr
14), głos zabrali:
1) p. Z. Polak jej zdaniem wykonanie budżetu za 2017 rok jest niewłaściwe, bo
wykonanie dochodów to tylko 76%, a wydatków 79,06% w stosunku do planu,
 dużo brakuje do 100% wykonania planu, a z wydatków 54% to są wydatki
bieżące, prawie 38 mln zł poszło na bieżące potrzeby Gminy,
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zaledwie 6% zostało wykorzystane na wydatki majątkowe, w zaokrągleniu 2,1
mln zł,
Gmina została poważnie zadłużona o czym świadczą wydatki na odsetki blisko
885.990 zł,
był często naruszany art. 243 ustawy o finansach publicznych,
negatywna opinia RIO do wykonania budżetu świadczy o złym wykonaniu
budżetu za ubiegły rok,
dziwi się Przewodniczącemu i Komisji Rewizyjnej, że mimo negatywnej opinii
RIO przygotowali pozytywny wniosek do RIO o udzielenie absolutorium Wójtowi
za ubiegłoroczne wykonanie budżetu i zapytała p. Ludwikowskiego co na to
wpłynęło, że przeszli obok tak poważnego zadłużenia Gminy,
były dwie kontrole z NIK i RIO, które się zakończyły, a radni nie mają wglądu do
protokołów;
Wójt p. Ł. Stachera stwierdził, że kontrola NIK trwa od listopada czyli już 8
miesięcy i nie otrzymaliśmy jeszcze protokołu. Ostatnia kontrola z Urzędu
Wojewódzkiego - również nie ma protokółu, to samo dotyczy kontroli
z archiwum, co tłumaczył dokładnie na wczorajszej komisji. Niedawno była
kontrola z Urzędu Wojewódzkiego, też nie ma protokołu, również archiwum było
kontrolowane tydzień temu;
p. A. Ludwikowski zapytał dlaczego Pani Radna widzi tylko to co złe i negatywne,
a nie widzi co dobrego zostało zrobione w całej Gminie, w Żarkach Letnisku,
Poraju itd. oraz dodał, że spodobały mu się wątpliwości p. Radnej zamieszczone
na łamach gazety Demokratycznej. Podkreślił, że wszystkie wątpliwości jakie
miała Komisja Rewizyjna zostały rozwiane, a Pani Radna mogła przyjść na
komisję. Na co p. Polak stwierdziła, że przyszła ale KR spotkała się wcześniej
z Wójtem i wszystko już zostało ustalone, a nie ma obowiązku uczestniczenia
w komisji;
p. Mariusz Musialik wyjaśnił - absolutorium jest wotum zaufania w świetle
uchwalonego przez Radę Gminy programu postępowania naprawczego, za rok
2017, 2018, 2019 już będzie prościej, bo wotum zaufania dotyczy nie tylko
budżetu ale też działalności Wójta. Nie ma wątpliwości do działalności Wójta
Gminy, dlatego będzie głosował za;
p. Katarzyna Kaźmierczak zwróciła się do radnej Polak i przypomniała jak
przyszła na posiedzenie KR, które ją interesowało, jak nagrywała, dyskutowała,
i pytała dlaczego nie przyszła na komisję z głosem doradczym i nie starała się ją
wesprzeć?. Pani Polak stwierdziła, że obowiązkiem radnego jest brać czynny
udział w komisjach i sesjach, co czyni i nie musi chodzić na KR, ma pogląd i umie
sobie przeczytać opinie RIO itd.;
p. Jolanta Kozak przypomniała, jak prowadziła wspólną komisję na której był
przedstawiony program postępowania naprawczego, gdzie jednomyślnie
podjęliśmy decyzję, że będziemy go realizować, a była to trudna decyzja i poparła
stanowisko radnych p. Musialika i p. Ludwikowskiego;
6.4. projekty uchwał - Wiceprzewodniczący Rady p. Mariusz Karkocha
odczytał projekty uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017:
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2017 radni Gminy Poraj przyjęli w głosowaniu, w którym uczestniczyło 13 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu;
2) udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2017. Przewodniczący p. A. Pawłowski zarządził głosowanie, po czym
stwierdził, że Uchwała NR 356(XLIX)18 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 została podjęta 10
głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała to załącznik nr 16 do protokołu.
Wójt p. Ł. Stachera bardzo serdecznie podziękował za absolutorium tak ważne bo
kończy się kadencja, a nie wszyscy doceniają tą pracę. Podziękował dyrektorom,
kierownikom, pracownikom.
Oklaski.
Przewodniczący p. A. Pawłowski zamknął dyskusję i zarządził 5-o minutową
przerwę w sesji w czasie której zebrani składali gratulacje i kwiaty na ręce Pana Wójta.
Do punktu 7-go sesji. Projekty uchwał.
Po wznowieniu obrad przez p. A. Pawłowskiego, Rada Gminy Poraj w drodze
głosowania - 13 głosami „za” - podjęła UCHWAŁY:
7.1.

Nr 357(XLIX)18 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju –
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu;

7.2.

Nr 358(XLIX)18 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poraj - załącznik nr 18;

7.3.

Nr 359(XLIX)18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj
w 2018 roku - załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu radna Polak wyraziła swoją opinię i pochwaliła zatrudnienie nowej
osoby do opieki nad zwierzętami, co przyczyniło się do oszczędności finansowych
i zmiany schroniska;
7.4.

Nr 360(XLIX)18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poraj miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - stanowi załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu;

-77.5.

Nr 361(XLIX)18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018 – zał. nr 21
do protokołu;

7.6. Nr 362(XLIX)18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu;
Do punktu 8. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący p. A. Pawłowski otworzył punkt zapytań i wniosków, głos
zabrali:
1) Pani Polak: kiedy zostanie udrożniona droga Akacjowa od ul. Raczyńskiej
do ul. Księżycowej - otworzyć przejście na basen, taka jest prośba
mieszkańców ŻL; kiedy zostanie naprawiona kładka na rzece „Czarce” –
zgnite dwie deski, pęknięte; termin realizacji II etapu kanalizacji w ŻL?; co
z własnością działki Skarbu Państwa przy PKP obok Amfiteatru, bo p.
Zaczkowski mówił o piśmie, że poszło; dlaczego Pan Wójt pozwolił na
bezpodstawne zasiedzenie przez GS działki gminnej za sklepem w ŻL, bo
wyrok sądu w Myszkowie był negatywny w stosunku do zasiedzenia przez
Gminną Spółdzielnię, która się odwołała i wyrok sądu w Częstochowie był
pozytywny, dlaczego Wójt się nie odwołał od wyroku sądu, bo GS
sprzedała działkę i prywatna osoba przystąpiła do budowy pawilonu
handlowego typu sieciówka, co zagraża lokalnym przedsiębiorcom.
W tym miejscu radca prawny stwierdziła, że Pani radna podważa jej
kompetencje i kłamie, a była świadkiem w tej sprawie. Radna ponowiła
wniosek o zlikwidowanie nasypu przy ogrodzeniu na Orliku w ŻL
i ułożenie chodnika, co przyjął p. Wójt na Komisji budżetowej. Czym
spowodowane są zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego I i II etapu, który ukazał się na BIP-ie Gminy Poraj – I etap
działka w Jastrzębiu i etap II w Poraju. Odnośnie Studium
zagospodarowania pytała jak Pan Wójt odniósł się do sprzeciwu, uwag
Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska. Dlaczego urządzono drogę w lesie
na działce prywatnej, nadano jej nazwę ulica Szymańskiego (działka nr
ew. 1517) w lesie na prywatnym terenie przy ul. Porajskiej; czy Dni Gminy
Poraj muszą trwać 3 dni i jak się to ma do wniosku o zmniejszenie
wydatków na kulturę w 30%; odpady z placu budowy przy dworcu PKP
zostały wywiezione do Choronia. Poprosiła p. Skarbnik o podanie
aktualnego stanu zadłużenia Gminy i zapytała na co zostały przeznaczone
obligacje. Zaapelowała do rzecznika Urzędu żeby nie rozpraszał uwagi
ciągłym nagrywaniem;
2) Pani Małgorzata Rodek poprosiła o przygotowanie nowego projektu
uchwały w sprawie regulaminu który określa przyznanie nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Poraj, bo obowiązuje Uchwała z 30 marca
2009 roku która zawiera wiele nieaktualnych przepisów, a przykładowo
dodatek za wychowawstwo to 30 zł brutto, skonsultowanie projektu ze
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związkami zawodowymi nauczycieli. Powtórzyła również prośbę
o wykoszenie rowów ze wskazaniem na ul. Koziegłowską w Jastrzębiu,
o co prosi Kierownika Zaczkowskiego od 3 lat, jak również pisała o tym
do UG starsza Pani;
Pani Teresa Ociepka poruszyła temat odwodnienia po ostatnich ulewach,
ponieważ doszło do zalania posesji. Poprosiła o wykonanie rowów
odwadniających, co potwierdził sołtys p. Jan Podsiadlik i porosił jeszcze
o dalszy remont strażnicy OSP;
Pan Musialik przypomniał o swoim wniosku sprzed dwóch miesięcy dot.
monitoringu na parkingu przy cmentarzu i od ul. Kościelnej, bo przybywa
śmieci. Zamianę terenów byłego RZGW pomiędzy wałem a ul. Okulickiego
na inne tereny;
Pan Ludwikowski prosił o wskazanie gospodarza na Orliku w Poraju
z uwagi na dewastację i zagrożenie bezpieczeństwa, co poparła radna
Rodek, iż obiekt jest demolowany, a po weekendzie zbieranych jest 6
worków różnego typu nieczystości;
Pani Kozak przypomniała jak na Komisji budżetu mówiła o remoncie drogi
D 791 i poprosiła p. Wójt o bieżącą informację dla mieszkańców;
Pani Sitek ponownie mówiła o rozpadającym się budynku na rogu ulic
Fabrycznej i Armii Krajowej w Poraju, optowała za uprzątnięciem terenu;
sprawę bezpieczeństwa w Choroniu od ul. Partyzantów przy boisku
szkolnym poruszył Pan Mizera z prośbą o monitoring;
Pan Pawłowski zgłosił konieczność wycięcia krzaków przy ul. Szkolnej
w Choroniu.

Wójt odpowiedział:
26 lipca bieżącego roku na wspólnym posiedzeniu Komisji dopowie jeszcze na
temat zgłoszonych spraw przez przedmówców,
nie widzi problemu żeby się przychylić, ale prosi żeby wpłynął oficjalny wniosek
Radnej z Radą Sołecką, Towarzystwem Przyjaciół Żarek Letniska, co do otwarcia
przejścia na basen przy ul. Akacjowej i ul. Księżycowej,
kładka na „Czarce” jeszcze dzisiaj zostanie zgłoszona do wykonania,
rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z kanalizacją w ŻL może nastąpić
po uruchomieniu środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego,
działka Skarbu Państwa przy Amfiteatrze - jest korespondencja, będziemy się
mocno starać, bo jest nam niezbędna,
odnośnie zasiedzenia Gieesowskich działek, to Gmina nigdy nie była właścicielem
tych działek i Gmina wszystkiego dopilnowała. Niezawisły sąd wydał wyrok w tej
sprawie i nie będzie z nim polemizował,
przy innych pracach gruntowych na terenie ŻL zostanie usunięty nasyp przy
Orliku, poprawi się bezpieczeństwo przy Przedszkolu i Szkole,
dwa wnioski dotyczą zmiany miejscowego planu odnośnie strefy aktywności
gospodarczej w Jastrzębiu był zapis składowanie i usługi, żeby ustabilizować na
wniosek tam posadowionych Firm, a dotyczy to naszych terenów 15ha i tak
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deklarowaliśmy przy sprzedaży, to nic nie zmienia są to zapisy, które regulują
stan prawny, a drugi teren przy zalewie dotyczy zmiany budowlanki na leśne,
o co wystąpił p. Jończyk,
Studium - wnioski i uwagi zostały przyjęte. Obecnie 50 instytucji opiniuje wnioski
i uwagi do Planu i Studium, po czym radni otrzymają projekty uchwał i będą
analizowane. W chwili obecnej rozpoczęła się procedura konsultacji
z właściwymi instytucjami;
droga wewnętrzna – sprawdzimy,
Wniosek Komisji ds. oświaty dotyczy oszczędności na kulturę w roku przyszłym,
a teraz jest realizowany harmonogram imprez, który powstał dużo wcześniej.
Stowarzyszenie Marina organizuje pierwszy dzień Dni Gminy Poraj, Gmina - 2
dni. Są sponsorzy, dochody będą ze sprzedaży napojów z wesołego miasteczka,
koszty też muszą być, ale jest to ważna promująca naszą Gminę impreza;
odnośnie odpadów - p. Kierownik odpowie;
5,4 mln zł obligacji poszły na spłatę zobowiązań kredytów i pożyczek, zostały
spłacone na drugi dzień jak obligacje wpłynęły tj. 3 mln ze strony firmy Magellan,
prawie 2 mln z BPS-u i 400 tyś deficytu z lat poprzednich, 7 mln to spłaty
pożyczek i kredyty, były w BPS-ie i w Krakowskim banku. Dokładnie jeszcze
przedstawi na komisji w dniu 26 lipca. Są 2 zadłużenia Gminy w tym momencie,
Gmina nie ma żadnych kredytów, tylko pożyczki umarzalne w części
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i obligacje;
należy uregulować stawki i zapisy starej uchwały dotyczącej regulaminu
określania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, dlatego rozmawiał
z Zastępcą p. Kaźmierczak i Przewodniczącą p. Kozak i jak było na Komisji
oświaty taki projekt przygotuje, a po rozważeniu Rada otrzyma stosowny projekt
uchwały;
administratorem Orlika w Poraju jest dyrektor Szkoły Podstawowej p. Danuta
Służałek-Jaworska, jest zatrudniony konserwator który powinien się tym
zajmować, dopilnuje żeby jutro wyszło pismo, bo na boisku musi być bezpiecznie
i schludnie. Wcześniej boiska były pod gimnazjami;
odwodnienie w Gęzynie - wczoraj i dzisiaj jest rozeznanie i chcemy rozwiązać
problem zalanych posesji podczas ostatnich burzy;
wniosek o środki zewnętrzne na dalszy remont strażnicy w Gęzynie zostanie
złożony, jak takie możliwości się pojawią, natomiast wniosek na samochód został
złożony, będziemy się starali je realizować;
zakupionych zostało 5 kamer ze środków z ubezpieczenia i będą zamontowane,
gdzie wskazali radni p. Musialik i p. Mizera, nie chce wymieniać gdzie jeszcze;
w sprawie zamiany terenów Regionalnego Funduszu Gospodarczego napisane
było miesiąc temu pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ale nie
ma odpowiedzi z RZGW. Kierownik Zaczkowski z Panią Wice wójt Kaźmierczak
byli na spotkaniu w Poznaniu, rozmawiali w tej sprawie ale pilnujemy tematu
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pism;
 zagrażający budynek na ul. Fabrycznej i ul. A. Krajowej jest zgłoszony,
oznakowany, że grozi zawaleniem, ale jest to posesja prywatna – sprawdzimy,
może się to uda załatwić jak w przypadku ul. 3-go Maja i Piłsudskiego w Poraju;
 dalszy remont drogi wojewódzkiej D-791 – podtrzymuje to co mówił na komisji,
był na spotkaniu wójtów, burmistrzów z p. Dyrektorem, jest uzależniony od
decyzji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Organizowane jest spotkanie w ministerstwie, w tym temacie, o czym
poinformuje p. Radną. Koszt inwestycji 156 mln zł;
 zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i obligacji to 23.599.203 zł. W WPF-ie jest
wpisany zakup terenów nad zalewem ze spłatą rat dla RZGW 1.245 mln w ciągu
3 lat, czyli łącznie 24. 844.203 zł.
Do punktu 9.Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący p. A. Pawłowski stwierdził, że do Rady Gminy wpłynęły pisma:
 odczytał Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 14
maja 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Poraj,
związane ze śmiercią Pana Krzysztofa Szustaka,
 przytoczył część pisma - odmowy - TAURON Polska energia w sprawie
otwarcia Punktu Obsługi Klienta w Myszkowie w świetle Stanowiska Rady
Gminy z sesji w tej sprawie,
 poinformował o planowanym terminie wspólnej Komisji i nadzwyczajnej
sesji w dniu 26 lipca bieżącego roku, że dokumenty będą w odpowiednim
czasie,
 podziękował wszystkim za udział w sesji i życzył wspaniałych wakacji.
Do punktu 10.Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodniczący p. A.
Pawłowski o godzinie 1234 zamknął XLIX sesję Rady Gminy Poraj.
Protokolant:
Inspektor
Maria Kita
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawłowski

