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OR.BR.0002.50.18

PROTOKÓŁ Nr L/18
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 26 lipca 2018 roku
budynek Urzędu Gminy w Poraju
ul. Jasna 21, sala nr 218
czas trwania obrad: 1015 – 1045
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodniczący p. Andrzej Pawłowski o godzinie 1015 otworzył L nadzwyczajną sesję
Rady Gminy Poraj.
W obradach oprócz radnych uczestniczyli również:
 Wójt Gminy Poraj p. Łukasz Stachera,
 Z-ca Wójta Gminy Poraj p. Katarzyna Kaźmierczak,
 Skarbnik Gminy Poraj p. Jadwiga Zasik,
 Sekretarz Gminy Poraj p. Maria Magdalena Gurbała,
 p.o. Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (ZEAS) p. Anna
Kukla,
 radca prawny p. Monika Stańczyk – Mroczko,
 pozostali uczestnicy sesji.
W pierwszej kolejności Przewodniczący powitał przybyłych gości – lista obecności stanowi
załącznik nr 1. W oparciu o listę obecności radnych (zał. nr 2) stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał – 14 radnych obecnych.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że sesję nadzwyczajną zwołał na pisemny wniosek
Wójta Gminy Poraj z dnia 25 lipca 2018 r. – zał. nr 3 ze względu na konieczność podjęcia
uchwał zapisanych w projekcie porządku sesji – zał. nr 4.
Materiały sesyjne radni otrzymali w dniu dzisiejszym, przed posiedzeniem Komisji wspólnej
Rady Gminy Poraj, podczas której zostały one omówione prze wójta p. Ł. Stacherę. W
związku z brakiem uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem porządku L
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Poraj.
Wynik głosowania: jednogłośnie 14 głosów „za”.
UCHWALONY PORZĄDEK SESJI:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Projekty uchwał w sprawie:
1) udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj.
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj – etap I.
3) odwołania Skarbnika Gminy Poraj.
4) powołania Skarbnika Gminy Poraj.
4. Zamknięcie sesji.
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3. Projekty uchwał w sprawie:
Wszystkie projekty uchwał zostały odczytane przez Wiceprzewodniczącego Rady
p. Mariusza Karkochę.
1) Uchwała Nr 363(L)18 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Poraj– zał. nr 5
Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 14 głosów „za”.
Po odczytaniu projektu uchwały uwagi mieli:
 p. Z. Polak zapytała na czym polega pomyłka pisarska, która pojawiła się w
poprzedniej uchwale;
 Przewodniczący Rady powiedział, że wszystko zostało dokładnie wyjaśnione na
obradach komisji tuż przed sesją;
 wójt p. Ł. Stachera stwierdził, że 15 minut wcześniej omówił ten dokument,
najwidoczniej radna Polak zdążyła zapomnieć o tym;
 p. Z. Polak jeszcze raz powtórzyła swe pytanie twierdząc, że na komisji nikt jej nie
odpowiedział;
 wójt p. Ł. Stachera przypomniał, że pomyłka dotyczyła daty obowiązywania uchwały,
o czym dokładnie mówiła z-ca wójta p. K. Kaźmierczak;
 p. Z. Polak stwierdziła, że radni po raz kolejny otrzymali bubel, który trzeba uchylać,
a przecież ktoś te dokumenty przygotowuje a radca prawny opiniuje.
2) Uchwała Nr 364(L)18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Poraj – etap I – zał. nr 6
Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.
Przewodniczący p. A. Pawłowski zwrócił się do radnych z prośbą, aby ze względu na
obszerność dokumentu zostały odczytane tylko §1, 6 oraz 7 tego projektu, na co radni
wyrazili zgodę.
Następnie na jego pytanie o ewentualne uwagi do projektu uchwały głos zabrali:
 radna p. Z. Polak:
 stwierdziła, że ręce jej opadają z tego powodu, iż materiały dostali radni przed
godziną i nikt z pewnością nie zdążył ich przeczytać, dodatkowo jej zdaniem
zostało odczytane tylko to, co podpowiedział wiceprzewodniczącemu wójt lub
przewodniczący,
 uznała, że jest to bardzo ważny dokument, dlatego powinien zostać omówiony
przez przygotowanego merytorycznie pracownika, aby radni mogli się dowiedzieć
gdzie dokładnie planowane są zmiany,
 powiedziała, że nie rozumie dlaczego p. Prysakowi, uniemożliwia się zalesienie
jego działki, natomiast w dzisiejszym przypadku na wniosek niewiadomo kogo
dokonuje się tak szybko zmian,
 dodała, że już na poprzedniej sesji pytała o planowane zmiany w zagospodarowaniu
przestrzennym i wówczas nikt nie udzielił jej żadnej odpowiedzi;
 wójt p. Ł. Stachera powiedział:
 15 minut wcześniej na komisji wspólnej dokładnie przedstawił radnym zmiany w
planie zagospodarowania przestrzennego i jest to w stanie udowodnić,
 od dwóch lat są te zmiany przygotowywane, które każdorazowo muszą zostać
zaopiniowane przez wiele instytucji,
 przypomniał, że ustalone zostało, że po uzyskaniu wszystkich opinii co do danego
terenu będzie się wprowadzać zmiany systematycznie, a nie wszystkie naraz,
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 przedstawiony projekt uchwały dotyczy terenu w Poraju oraz strefy aktywności
gospodarczej w Jastrzębiu, gdzie w obydwu przypadkach chodziło o wyznaczenie
terenów usługowych,
 przypomniał radnej Polak, że powinna wiedzieć o przepisach polegających na
konieczności wyłożenia planu do wglądu, co zresztą zostało uczynione a
obowiązkiem radnego i każdego zainteresowanego jest zapoznać się z
planowanymi zmianami i ewentualne zgłoszenie swoich zastrzeżeń,
 wspomniał także, że radna Polak od 8 lat nie rozmawiała z nim osobiście w
sprawie swojej miejscowości, dlatego też Żarki Letnisko nie zawdzięczają jej nic
oprócz hejtu,
 zapewnił, że w stosunku do tych konkretnych wniosków, których dotyczy
dzisiejsza uchwała nie wniesiono absolutnie żadnych uwag,
 wyraził zadowolenie, że właściciele strefy aktywności gospodarczej w Jastrzębiu
chcą inwestować w ten teren i dążą do jego rozwoju,
 nie ma zamiaru w kółko mówić o tym samym tylko dlatego, że radna Polak zadaje
identyczne pytania zarówno na komisji jak i na sesji, co bez problemu można
sprawdzić;
 p. T. Klimek chciał się upewnić, czy faktycznie zaproponowane zmiany dotyczą tylko
tych dwóch terenów, o których mówił wójt, na co uzyskał potwierdzenie;
 p. A. Ludwikowski wyraził swoje zadowolenie faktem, że można etapami
wprowadzać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego;
 p. Z. Polak zapytała p. Ludwikowskiego, dlaczego nie ma podobnej opinii w sprawie
wniosku p. E. Prysaka dotyczącego zalesienia, dlatego też p. Prysak musiał złożyć
skargę, którą zresztą Komisja Rewizyjna (KR) uznała wczoraj za bezzasadną;
 wójt p. Ł. Stachera powiedział, że informacje p. Polak i te zamieszczone na Życiu
Poraja to insynuacje i kłamstwa niczym nie poparte i wyjaśnił, że KR nie podjęła
żadnych wniosków w sprawie wspomnianej skargi, jej analiza będzie kontynuowana
na kolejnym posiedzeniu KR;
Burzliwa dyskusja pomiędzy wójtem, radnymi a p. Gąsiorskim.
 p. A. Ludwikowski również był oburzony pomówieniami p. Gąsiorskiego twierdząc,
że sprawa jest w toku i będzie kontynuowana.
3) Uchwała Nr 365(L)18 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poraj – zał. nr 7
Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 14 głosów „za”.
 wójt p. Ł. Stachera w imieniu swoim, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy
serdecznie podziękował p. Jadwidze Zasik za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju
Gminy Poraj, która po wielu latach pracy przede wszystkim jako skarbnik
zdecydowała się przejść na zasłużoną emeryturę, pochwalił ją za pracowitość,
merytoryczność w swojej dziedzinie, fachowość i profesjonalizm, dzięki czemu
można było pozytywnie zmieniać wizerunek gminy, podkreślił także, że była to dla
niego przyjemność pracować z p. Zasik, wiele się od niej nauczył i życzył jej
wszystkiego dobrego na emeryturze;
Radni oraz pozostali uczestnicy sesji podziękowali Skarbnik p. Jadwidze Zasik gromkimi
brawami.
 p. J. Zasik również bardzo podziękowała wszystkim za współpracę, powiedziała, że
ma 40 - letni staż pracy, funkcję skarbnika pełniła 12 lat i uznała, że czas ustąpić
miejsca młodszym i zapewniła, że zawsze służy swoją pomocą i doświadczeniem.
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4) Uchwała Nr 366(L)18 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poraj – zał. nr 8
Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 14 głosów „za”.
 wójt p. Ł. Stachera odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania
Skarbnika Gminy, następnie dodał, że funkcja Skarbnika Gminy nie jest prosta,
dlatego też zawnioskował do rady o powołanie na to stanowisko p. Anny Kukli,
ponieważ jest pewien, że z jej doświadczeniem i wiedzą świetnie sobie w tej roli
poradzi;
 p. A. Kukla podziękowała wójtowi za rekomendacje a radnym za powołanie jej na
stanowisko Skarbnika Gminy i zobowiązała się sumiennie wykonywać swoje
obowiązki licząc na pomoc i współpracę.
Radni i uczestnicy sesji przyjęli nowego Skarbnika Gminy brawami.
4. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodniczący
p. A. Pawłowski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 1045 zamknął L
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj.
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