OR.BR.0002.51.18

PROTOKÓŁ Nr LI/18
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 27 września 2018 roku
Urząd Gminy w Poraju [UG], ul. Jasna 21
sala sesyjna nr 220
czas trwania obrad 1003 -1147
Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Pawłowski otworzył LI sesję Rady Gminy Poraj
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 z późniejszymi zmianami).
Ustawowy skład Rady
w sesji uczestniczyło
absencję usprawiedliwiło

- 14 radnych,
- 11 radnych,
- 3 radnych.

Do punktu 1-go sesji. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodniczący Rady p. A. Pawłowski powitał przybyłych na sesję:
Prezesów i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
Mieszkańców Gminy,
przedstawicieli prasy,
Sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich,
Szanownych Radnych,
pracowników Urzędu Gminy z wójtem p. Łukaszem Stacherą na czele oraz wszystkich
uczestników sesji. Lista obecności uczestników sesji to załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Następnie p. Przewodniczący stwierdził quorum Rady umożliwiające podejmowanie
prawomocnych decyzji i uchwał – lista obecności radnych to zał. nr 2. Nieobecność
usprawiedliwili radni: p. Jolanta Kozak, p. Mariusz Musialik i p. Zbigniew Rajczyk.
Do punktu 2-go sesji. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do porządku sesji (zał. nr 3) – nie zgłoszono,
dlatego zarządził jego przegłosowanie. Następnie stwierdził, że porządek LI sesji został
przyjęty „jednogłośnie” tj. 11 głosami „za”.
Uchwalony porządek LI sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z sesji Rady Gminy Poraj:

4.
5.
6.
7.

 Nr XLIX/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku,
 Nr L/18 z nadzwyczajnej sesji w dniu 26 lipca 2018 roku.
Sprawozdanie Wójta o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Poraj od ostatniej sesji.
Informacja dot. pozyskania środków zewnętrznych w roku 2018.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj – Etap I,
7.2. zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018,
7.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Zapytania i wnioski – odpowiedzi.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji.

Do punktu 3-go sesji. Przyjęcie Protokółów z sesji.
Jak stwierdził p. A. Pawłowski Protokoły z sesji Rady Gminy Poraj były wyłożone
w Biurze Rady Gminy oraz w sali przed sesją i zarządził głosowanie nad treścią:
1) Protokółu Nr XLIX/18 z sesji Rady Gminy Poraj w dniu 27 czerwca 2018 roku.
Wynik głosowania: „za – 10 głosów, „przeciwnych” - 0 głosów„ wstrzymało się” – 1 głos;
2) Protokółu Nr L/18 z nadzwyczajnej sesji w dniu 26 lipca 2018 roku.
Wynik głosowania: „za – 11 głosów, „przeciwnych” - 0 głosów„ wstrzymało się” – 0 głosów.
Do punktu 4-go sesji. Sprawozdanie Wójta o pracach realizowanych w okresie
międzysesyjnym.
Wójt Gminy Poraj p. Łukasz Stachera odczytał pisemne informacje międzysesyjne:
1) „Sprawozdanie z działalności z okresu międzysesyjnego lipiec - wrzesień”
opracowane przez p. Andrzeja Kozłowskiego Kierownika Referatu Komunikacji
Społecznej, Informatyki i Promocji – to załącznik nr 4 do niniejszego protokółu,
2) „Sprawozdanie międzysesyjne wrzesień 2018”, które sporządził Inspektor ds.
budowy dróg i mostów p. Paweł Przystalski – zał. nr 5,
3) „Informacja z wykonanych zadań w okresie międzysesyjnym” Referatu
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków sporządzona jak
wyżej przez p. Inspektora - załącznik nr 6,
4) „Ewidencja ludności od 1.01.-24.-o9. Podinspektor ds. ewidencji ludności
p. Agnieszki Męcik z Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – zał. nr 7,
5) „z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju w miesiącu
sierpniu 2018r.” sporządzona przez Kierownika GOPS p. Celinę Giermala – zał. nr
8.
Do punktu 5-go sesji. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy od ostatniej
sesji.
Pan A. Pawłowski odczytał „Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Przewodniczącego Rady Gminy” - stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Do punktu 6-go sesji. Informacja dot. pozyskania środków zewnętrznych w roku 2018.
Przewodniczący Rady p. A. Pawłowski skierował zapytanie o uwagi do pisemnego
materiału ujętego w tym punkcie porządku obrad. Radni nie mieli uwag do załącznika nr 10
zatytułowanego „Informacja dot. pozyskania środków zewnętrznych w roku 2018, Referat
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków.

Do punktu 7-go sesji. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
7.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj – Etap I:
z uwagi na obszerną treść ww. projektu uchwały Przewodniczący Rady zaproponował
odczytanie § 1 oraz § 6 i 7 omawianego dokumentu – radni nie wnieśli sprzeciwu, dlatego
Wiceprzewodniczący Rady p. Mariusz Karkocha odczytał wskazaną treść.
Na zapytanie o uwagi do projektu uchwały głos zabrała radna p. Zdzisława Polak
i przypomniała że przedmiotowa Uchwała o Nr 364 została podjęta na ostatniej sesji Rady,
była źle opracowana, dlatego Nadzór Wojewody wszczął postępowanie i ją uchylił, co
powinno być zapisane w tym projekcie uchwały. Przewodniczący Rady stwierdził, że na
komisji Pani Kacerovsky odpowiedziała na wszelkie pytania, a sam dokument różni się
drobnym szczegółem od poprzedniego, dlatego zarządził głosowanie projektu uchwały.
Wynik głosowania: „za – 10 głosów, „przeciwnych” - 0 głosów„ wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała NR 367(LI)18 Rady Gminy Poraj w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj – Etap I stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu;
7.2. zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018:
w dyskusji radna Polak zapytała dlaczego zdejmujemy w Dziele 630 turystyka 181 tyś zł
i dlaczego w § 7523 Urzędy Gmin dokładamy 601.500 zł tysięcy a mamy realizować program
naprawczy i wprowadzać oszczędności.
Wójt stwierdził, że na wczorajszej komisji zostało wszystko wyjaśnione w tym temacie i p.
radna Polak zadawała pytania, a p. Skarbnik tłumaczyła i nic się nie zmieniło od wczorajszego
dnia. W odniesieniu do pytań w zakresie wykonania budżetu Gminy za I półrocze Wójt
powiedział, że Skarbnik Gminy odpowie p. Radnej na najbliższej komisji.
Radna p. Katarzyna Rzepka poprosiła o wskazanie konkretnej dotacji na rzecz Niepublicznej
Szkoły w Masłońskim. Wójt poinformował, że kwota zależy od wskazania potrzeb od
Prezesów Stowarzyszeń w Masłońskim i Kuźnicy Starej. Zapewnił o uzasadnionym wsparciu
dotacją mającą na celu zamknięcie tego roku budżetowego.
W wyniku głosowania: „za – 8 głosów, „przeciwnych” - 1 głos„ wstrzymało się” – 2 głosy
Rada przyjęła Uchwałę NR 368(LI)18 Rady Gminy Poraj w sprawie zmian w budżecie Gminy
Poraj na rok 2018 tj. zał. nr 12;
7.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:
Radni Gminy bez uwag podjęli Uchwałę NR 369(LI)18 Rady Gminy Poraj w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej jak w załączniku nr 13 do niniejszego protokółu.
Wynik głosowania: „za – 8 głosów, „przeciwnych” - 1 głos„ wstrzymało się” – 2 głosy.
Do punktu 8. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący p. A. Pawłowski otworzył punkt zapytań i wniosków z informacją iż
w pierwszej kolejności będzie udzielał głosu Radnym, a następnie osobom obecnym na sali
obrad:
1) p. Polak powiedziała, że zadawała wiele pytań na wczorajszej komisji
w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku i nie otrzymała
odpowiedzi; odniosła się do: 20% wykonania dochodów majątkowych
z wpływem tylko 3 mln zł w stosunku do planowanych 15 milionów; dlaczego:
„Marina” nie wpłaciła dzierżawy w wysokości 65 tyś; nie otrzymaliśmy dotacji

na kanalizację dla Żarek Letnisko (ŻL) w kwocie 4 mln zł i do Jastrzębia na
kanalizację około 2 mln zł; na odnawialne źródła energii w kwocie 1,2 mln zł,
likwidację niskiej emisji 500 tyś, oświetlenie w wysokości jednego miliona
złotych i rewitalizację ośrodka żeglarskiego 500 tyś. Wydatki majątkowe
wyniosły tylko 17%; dlaczego są tak duże zobowiązania niewymagalne 1,6 mln
i wymagalne 852 tyś zł w tym na składki do ZUS-u niezapłacone były w kwocie
447 tyś i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zapłacone zostało
323 tyś zł. Co do należności dla Gminy, jest słaba ściągalność podatków, bo 3
miliony. Jak zostały wydatkowane środki pozyskane z tytułu emisji obligacji
w tym roku to była kwota 12.550.000 zł, o co wielokrotnie pytała i nie ma
jasnej odpowiedzi od dwóch miesięcy, a wszystkie te pieniądze wg programu
naprawczego mają być przeznaczone na spłatę zadłużenia i w odniesieniu do
zapisów sprawozdania za I półrocze odczytała: na spłatę pożyczek 7.851 mln
prawie 5 mln na uregulowanie debetu który został zaciągnięty na koncie
Gminy Poraj z zapytaniem, jakiego to debetu dotyczy; dlaczego na usługi
transportowe na półrocze wydano 25.800 zł (kogo i gdzie woziliśmy). Dlaczego
Rada Gminy nie została zapoznana z protokółem NIK-u który wpłynął do UG
18 września b.r.. Kiedy zostanie uruchomione przejście przy basenie od ul.
Akacjowej, a w tej sprawie zwracały się różne organizacje z terenu ŻL. Źle
postawiony jest słup energetyczny przy ul. Księżycowej o co
wielokrotnie monitowała u Kierownika p. Adama Zaczkowskiego.
Prezentowała na Komisji ds. oświaty Protokół sporządzony na okoliczność
sprawdzenia stanu budynku Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłobka
w Żarkach Letnisku przed rozpoczęciem tego roku szkolnego, pytała kiedy
usterki zostaną usunięte? Zapytała Pana Pawłowskiego, bo mówił na komisji
że nie jest zatrudniony w szkole w ŻL, a jest zatrudniony, Pani dyrektor nie
pokazała umowy, bo radca prawny nie pozwoliła, ale odczytała treść umowy,
co zanegowali: radca UG p. Monika Stańczyk-Mroczko z informacją, że sprawy
pracownicze nie należą do kompetencji Pani radnej, natomiast
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie powiedział, że nie jest zatrudniony
tylko, że nie pracuje na obiektach sportowych ŻL tylko na obiektach w Poraju,
a w ŻL pracuje dwóch animatorów sportu;
2) p. radna Elżbieta Sitek podziękowała Panu Wójtowi w imieniu mieszkańców
i własnym za: ustawienie luster na kosmodromie, wycięcie krzaków,
pomalowanie pasów, doświetlenie ul. Słonecznej i Księżycowej, oddanie
centrum przesiadkowego z którego korzystają wszyscy mieszkańcy a głównie
dzieci dojeżdżające pociągiem. Poprosiła o wykonanie parkingu przy
cmentarzu od strony ul. Kochanowskiego w Poraju bo po opadach deszczu
ciężko jest przejść. Nawiązała do zagrażającego bezpieczeństwu budynku na
rogu ulic Fabrycznej i Armii Krajowej i apelowała o zabezpieczenie od strony
ul. A. Krajowej;
3) radna p. Teresa Ociepka w imieniu własnym i Pana sołtysa podziękowała Panu
wójtowi za wykoszenie rowów przydrożnych w Gęzynie, budowę ścieżki
pieszo-rowerowej, co potwierdził sołtys p. Jan Podsiadlik i poprosił jeszcze
o ułożenie kostki brukowej koło remizy;
4) p. Tomasz Klimek zapytał o wniosek na II etap kanalizacji w ŻL i kiedy zostanie
ukończony remont drogi PCK i Nadrzecznej gdzie zalega nierozsypany tłuczeń;

5) sprawę łatania dziur na ulicy Ludowej w Choroniu poruszył radny p. Edward
Mizera z prośbą o kontynuację rozmów na temat dojazdu drogi Biskupice
Choroń, czego nie udało się zrealizować w tej kadencji, a jest to duży problem
dla mieszkańców. W odniesieniu do wytyczenia drogi powiatowej do Zaborza
mówił o pomocy starosty Pani Ani Socha-Korendo i poprosił Pana wójta
o rozmowy z burmistrzem p. Podlejskim w tej sprawie. Determinował
Kierownika Referatu Gospodarki komunalnej, inwestycji i pozyskiwania
środków p. A. Zaczkowskiego o naprawę dziurawych dróg;
6) p. Katarzyna Rzepka: przypomniała jak z komisji był wniosek o badanie wody
na stawach na fabryce w Masłońskim, bo do dzisiejszego dnia nic nie wiemy
w tym temacie. Pytała czy była badana woda z tych stawów, a jeżeli nie to
kiedy będzie; pytała o oświetlenie uliczne, bo słyszała dwie różne wersje na
temat liczby i nowych lamp oświetlenia ulicznego;
7) radny p. Sylwester Sawicki w imieniu własnym i mieszkańców podziękował za
ulice Polną i Zieloną w Jastrzębiu, a w nawiązaniu do inwestycji kanalizacji
wyraził nadzieję że po jej zakończeniu w przyszłorocznych planach
inwestycyjnych zostanie ujęta budowa chodników po ustabilizowaniu terenu;
8) p. radny Karkocha determinował o kontynuację remontu dróg w ŻL
i wymienił: Wiejska, Jodłowa, Świerkowa i Raczyńskiej. W nawiązaniu do
bezpieczeństwa publicznego zwrócił się z prośbą o wpisanie do prowizorium
budżetowego środków celowych na zakup samochodu dla druhów z Gęzyna;
9) mieszkańcy ulicy Piłsudskiego w Poraju na temat planowanego remontu drogi
D-791:
 Pan Igor Wróbel powołał się na treść pisma jakie złożył miesiąc temu
do UG, na którym sam zbierał podpisy a było ich 31 i nie otrzymał na
nie odpowiedzi w ustawowym terminie, a dotyczyło przebudowy drogi
w ul. Piłsudskiego, gdzie zabierane są części działek mieszkańcom
czemu jest kategorycznie przeciwny, bo szerokość drogi się nie zmienia
i nie są konieczne dwie ścieżki pieszo-rowerowe dlatego nie ma
potrzeby zabierania części działek mieszkańcom nieruchomości wzdłuż
drogi. Poinformował, że pismo zawierało pytania i w tym miejscu
przytoczył: czy i kiedy Urząd Gminy został poinformowany o
przebudowie drogi na odcinku ulicy Piłsudskiego w Poraju, a jeśli tak to
w jaki sposób władze Gminy odniosły się do tej informacji, a ma
informację iż było to w roku 2015 i że 6 lutego wydana była opinia o
czym wie z Katowic. Pytał jaki Gmina miała wpływ na przebudowę
drogi w ul. Piłsudskiego i czy przebudowa drogi była konsultowana z
mieszkańcami nie w formie ogłoszenia, bo przy tej ulicy mieszka dużo
starszych ludzi;
 Pani Lidia Liszczyk nawiązała do współwłasności nieruchomości przy ul.
Piłsudskiego, gdzie zamieszkuje i zapytała Wójta, czy zastanawiał się
nad podjętą decyzją przy projekcie przebudowy drogi w ul.
Piłsudskiego, jakie szkody przyniesie mieszkańcom zamieszkującym
przy tej ulicy i nawiązała do swojej sytuacji, kilkakrotnych pomiarów
geodezyjnych bez przedstawiciela UG, a za każdym razem w innym
miejscu były te granice przesuwane, nie było żadnych uzgodnień
pisemnych i teraz wynika z projektu że nie będzie miała ogrodzenia

przed posesją, co ogranicza bezpieczeństwo, schodów do domu
i zapytała w jaki sposób ma się dostać do domu w którym od 1935
roku zamieszkiwali jej dziadkowie i już wówczas kilkakrotnie zabierano
im własność na której jest chodnik, przebiega cała infrastruktura
techniczna w postaci wodociągu, kanalizacji, linii telekomunikacyjnej.
Stwierdziła, że mieszkańcy zostali przymuszeni do zapoznania się
z projektem w Katowicach i zapytała dlaczego władze Gminy nie
pomogły by mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem na miejscu
w Poraju. Wyraziła oburzenie do treści pisma Urzędu Wojewódzkiego
o zerwaniu umowy w przypadku złożenia sprawy do sądu i uznała, że
nie można poważnie traktować pisma zawierającego szantaż;
 Mieszkaniec analizowanej ulicy zarzucił wójtowi Gminy: decyzje
o takim, obecnym sposobie przebudowy drogi, bo projekt był
w Gminie od połowy 2015 roku; brak informacji i konsultacji
z mieszkańcami i podkreślił, że w 2016 roku kiedy geodeci wbijali kołki
graniczne, malowali farbą odblaskową mówili, że droga mieści się
w starym pasie drogowym, zbierali podpisy mieszkańców na czystych
kartkach jako listę obecności, mówili, że się nic nie zmieni.
Z przykrością poinformował, że Wójt zadecydował o takim przebiegu
drogi, o czym informował Urząd Wojewódzki. W dalszej części sesji
Pan Pidzik stwierdził, że był tym kto pomagał wybudować strażnicę
w Poraju, mówił że od 3 lat strażacy wnioskują o podwyższenie stropu,
zarzucił brak dokumentacji budynku strażnicy, brak wykończenia
nadproża (wiszą frędzle) i nowego samochodu, że obecny nie powinien
być dopuszczony do ruchu. Mówił też na temat złotej księgi,
sztandarów itp..
W tym miejscu Wójt Gminy zaprosił wszystkich obecnych na sesji mieszkańców ul.
Piłsudskiego do swojego gabinetu po sesji, gdzie wytłumaczy dokładnie ile włożył inicjatywy,
jak zabiegał i starał się od 2010 roku o przebudowę całej drogi D 791, jak w czasie pełnienia
obowiązków Starosty z Urzędem Marszałkowski i Zarządem Dróg była wybudowana ścieżka
pieszo rowerowa Masłońskie – Żarki Letnisko, bo priorytetem była poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców. W Poraju I etap budowy drogi był ukończony w 2011 roku, w 2012 roku etap
III etap drogi, że w 2013 roku nie doszło do IV etapu budowy drogi, był plan przebudowy
z jednostronna ścieżka pieszo-rowerową w obecnym pasie drogowym. Stwierdził, że jest
ostatnią osobą która wystąpiła by wbrew mieszkańcom. W roku 2014 w planach Subregionu
Północnego została zapisana inwestycja drogowa od Olkusza do Poczesnej. W 2015 roku
firma zaczęła robić projekty przebudowy drogi, a Gmina była stroną tylko dwa razy, o czym
poinformuje mieszkańców po sesji w szczegółach.
Odpowiedź na pismo Pana Wróbla podpisał wczoraj i może jeszcze nie doszło. Jest ostatnią
osobą która była przeciwna tej inwestycji dla mieszkańców. Urząd Gminy jest stroną od 2016
czy 17 roku kiedy projektanci przyjechali i wyświetlili przebieg drogi. Gmina jest po to żeby
mieszkańcom pomóc i nigdy przez 8 lat nie zrobił nic przeciwko mieszkańcom. Po sesji
wypracujemy wspólne stanowisko z reprezentantami mieszkańców ul. Piłsudskiego na
dzisiejszej sesji w sprawie przebiegu drogi od kina do zakrętu, co skonsultujemy
z Wojewódzkim Zarządem Dróg oraz Urzędem Marszałkowskim.
Co do samochodu dla straży w Poraju poinformował o decyzji ówczesnego Zarządu Straży
o karosacji w 2010 roku za 150 tyś zł, następnie termomodernizacji budynku, doposażeniu

sprzętem, zakup nowej łodzi, przyczepki. Stropu nie ruszamy, bo nie wiemy kiedy i jakich
rozmiarów będzie nowy samochód strażacki a jego zakup zależy od dofinansowania ze strony
Prezesa Powiatowej Straży Pożarnej, Straży Wojewódzkiej, Urzędu Marszałkowskiego,
Wojewody. Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy w roku 2015 i czekamy o dotację,
w budżecie Gminy zabezpieczone 200 tyś zł i oczekujemy na dofinansowanie kwotą 700
tysięcy złotych. Nie ma dokumentacji strażnicy i co będzie jak się zawali?. Co roku muszą być
składane wnioski o zakup samochodu bojowego dla straży. Póki nie będzie decyzji, informacji
w sprawie zakupu nowego samochodu strażackiego: z Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej
Straży Pożarnej, Ministerstwa czy WFOŚ skąd kolwiek, stropu nie ruszamy, a nie zależy to od
Gminy. Co do nadproża przy wjeździe do garażu samochodem, obejrzymy i przeanalizujemy.
Prezes OSP w Poraju p. Paweł Krzyczmonik stwierdził, że straż pozyskała z Państwowej Straży
Pożarnej mniejszy miejski samochód i decyzja na temat belki została wstrzymana.
W odniesieniu do tego co zginęło ze strażnicy nie będzie się odnosił, bo nie zginęło to za
rządu Włodzimierza ani Pawła Krzyczmonika. Natomiast sprawa wniosku o zakup nowego
samochodu, to straż co roku musi składać taki wniosek, bo taka jest procedura, tak to
funkcjonuje.
Przerwał tę dyskusję Przewodniczący Rady i poprosił aby zainteresowani strażacy wyjaśnili
sobie sprawę po sesji, bo nie jest ona tematem dzisiejszych obrad;
10) Pani Masłoń z Choronia przedstawiła się jako Przewodnicząca Wspólnoty
Gruntowej Wsi Choroń i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Choroniu, powiedziała między innymi: 3 dni temu władze
Gminy dokonali otwarcia zmodernizowanej sali sportowej w Szkole
Podstawowej w Choroniu, a jest to wyremontowana sala gimnastyczna, która
w projekcie była stołówką o skośnym dachu i niskim suficie, a Wójt obiecywał
halę sportową na którą wniosek złożony był 4 lata temu. Apelowała o równe
traktowanie wszystkich dzieci, bo dzieci w Poraju mają wszystko i wymieniała
halę sportową, ściankę wspinaczkową, boiska, salę gimnastyczną a dzieci
w Choroniu salę gimnastyczną zaadaptowaną po stołówce od roku 1970,
dlatego pytała o plany udostępnienia bazy sportowej dzieciom z całej Gminy.
Chciała wiedzieć: kiedy wrócimy do tematu ulicy Browarnej i Ludowej
w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(nie ma odpowiedzi na pismo), odbyło się jedno spotkanie w sprawie
projektu; dlaczego przy pomiarach geodetów przy wznowieniu granic dróg
gminnych nie uczestniczą przedstawiciele Urzędu? i stwierdziła, że słupek
graniczny prywatnej działki jest po środku ul. Piaskowej, dlatego poprosiła aby
odśnieżanie i utwardzanie dróg było w faktycznych granicach; było zgłoszenie
w UG i prośba o usunięcie zwalonego przez wichurę drzewa, a leży na wprost
wejścia do Szkoły Podstawowej w Choroniu; było zgłoszenie w tutejszym
Urzędzie w 2011 r. w sprawie usunięcia słupów energetycznych w górnej
części ul. Wolności, przed bardzo niebezpiecznym zakrętem, gdzie chodnik
jest bardzo wąski (40 cm) i ludzie starsi nie mogą przejść, a przejście
z wózkiem jest nierealne, droga była wykonywana przez Starostwo i było
pismo o przeniesienie tej linii; w temacie zasypanej studni głębinowej
położonej na działce Wspólnoty Gruntowej o nr 3651/1: prosiła kilkakrotnie
o usunięcie nielegalnego składowiska, a Wójt twierdzi że są to materiały
gminne, otrzymała z UG informację, że takiej studni nie ma, również na
mapach, a przecież jest w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy i poinformowała o korespondencji z Urzędem
Marszałkowskim Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, że studnia jest naniesiona
na mapach Wydziału Ochrony Środowiska i Referatu ds. geologii i zasobów
naturalnych w Katowicach, zacytowała część treści pisma iż są w posiadaniu
dokumentacji geologicznej - pismo może udostępnić, podkreśliła, że nie
można było zasypać studni, bo są na to odpowiednie przepisy prawa i niesie
to za sobą konsekwencje. Poinformowała o sztandarze który został
przekazany Kierownikowi na Wojnówce 11 listopada 1928 r. w dziesięciolecie
odzyskania przez Polskę niepodległości, który wisi na ścianie w Szkole
Podstawowej gablocie i prosiła by sztandar brał udział w uroczystościach
związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.
Dalej Wójt odniósł się do pozostałych tematów:
 w Masłońskim będą zamontowane 3 lampy oświetlenia ulicznego, a trwają prace
związane z dobudową lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,
 potrzeby niepublicznych placówek będą analizowane z Zarządem szkół,
 na najbliższym posiedzeniu komisji radna p. Polak będzie poinformowana
o wydatkach i dochodach co do kierowanych pytań na temat wykonania I półrocza
budżetu, bo tych pytań było wiele i nie zdążyliśmy od wczoraj przygotować
odpowiedzi,
 obligacje zostały zaciągnięte na spłatę zobowiązań i poszły na spłacenie zobowiązań,
które wypłynęły z kredytów i pożyczek, debet jest debetem krótkoterminowym
zaciągnięty w 2016 roku i oprócz umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska (WFOŚ) zostały spłacone pozostałe kredyty i pożyczki,
 zadłużenie Gminy w wysokości 24 mln zł zostało rozłożone do spłaty na lata 2021 2033 ze spłatą roczną 2,5 mln zł przy 55 mln budżecie Gminy,
 subwencja oświatowa to kwota około 8 mln zł rocznie, a Gmina wydaje na oświatę 14
milionów, co wiąże się z utrzymaniem całej infrastruktury i realizacją ustaw
oświatowych, a przepisy prawa nie pozwalają na inne prowadzenie oświaty, musimy
utrzymywać prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży nawet kosztem inwestycji. Nie
będziemy budować hali tylko sale gimnastyczne;
 będzie uruchomione przejście przy basenie w najbliższych dniach, jest zgoda z naszej
strony;
 nie ma Protokółu z Najwyższej Izby Kontroli tylko zalecenia na które mamy udzielić
wyjaśnień w ciągu 30 dni, czyli do 15 października przekazujemy uwagi do protokołu
po czym zostanie przedstawiony radnym z uwagami, po konsultacjach. Ogólnie jest
zadowolony z tego protokołu który jest spójny z Regionalną Izbą Obrachunkową;
 Kierownik Zaczkowski przeanalizuje zgłoszone usterki przez radnych odnośnie spraw
technicznych na boiskach sportowych i rozwiąże temat, a są na bieżąco usuwane,
trudno o pracowników fizycznych, staramy się robić swoimi siłami;
 też się cieszy z realizacji inwestycji „Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP
w Poraju, luster;
 przeanalizujemy co z budynkiem na rogu ulic A. Krajowej i Fabrycznej;
 rozmawiał z Proboszczem dziekanem Zgrzebnym na temat parkingu od ulicy
Kochanowskiego ale najpierw miały zostać zakończone prace przy postawieniu płotu
i zamontowaniu bramy. Wykonaliśmy oświetlenie, zawsze przed wszystkimi świętymi
staramy się aby było bezpiecznie i w przyszłym roku wspólnie zajmiemy się
wnioskowaną inwestycją;

 podtrzymuje dwa wnioski, które są w Urzędzie Wojewódzkim i Powiatowej Straży
Pożarnej na samochody strażackie dla Gęzyna i Poraja. Nowy samochód kosztuje
około miliona złotych, dlatego musimy mieć dofinansowanie, bo w budżecie możemy
mieć środki tylko na wkład własny, liczymy na program o dofinansowanie;
 droga Biskupice Choroń jest podpisane porozumienie, czekamy na Gminę Olsztyn, jak
zostaną załatwione sprawy formalno prawne przystępujemy do wspólnego działania.
Co do drogi do Zaborza włączyła się w rozmowy Pani Socha – Korendo, dlatego
Starostwo Powiatowe ma plan do prowizorium. Mamy również informacje, że
Starostwo będzie kontynuować ścieżkę pieszo-rowerową do Gęzyna i Kuźnicy, o co
zabiegamy;
 ścieżka pieszo–rowerowa łącząca Masłońskie z Porajem jest zapisana w prowizorium
Urzędu Marszałkowskiego i jest bardzo realne że będzie wpisana do budżetu
Województwa Śląskiego, a nasz wkład własny to projekt który jest przygotowany;
 kanalizacja II etap w ŻL w ramach Subregionu Północnego, temat jest zamknięty ze
względu na charakterystykę ŻL, bo duży obszar i mała ilość domów, dlatego wskaźnik
ekonomiczny i ekologiczny jest niekorzystny. Wniosku nie będziemy zmieniać. Jak nie
za rok to za 2 lata środki finansowe dostaniemy. Projekty z Subregionu będą ruszać,
dlatego nie dostaliśmy dofinansowania w I półroczu na inwestycje. Musimy spełniać
wymogi w ramach kryteriów i projektów Subregionu, a są rozmowy aby kryteria się
zmieniły;
 w Szkole Podstawowej w Choroniu została wyremontowana sala gimnastyczna,
kończy się remont budowy łazienki dla oddziału przedszkolnego. Dołożone zostały
klasy VII i VIII co wymusiła reforma oświatowa, a gabaryty szkoły nie są łatwe. Boli go
że p. Masłoń zarzuca nierówne traktowanie dzieci, bo ma zawsze dobro dzieci na
względzie. Zostało bardzo dużo zrobione dla wszystkich szkół, chciałby więcej ale nie
można wszystkiego zrobić, a są krzyki że zadłużamy Gminę, coś za coś. Złożyliśmy
projekty do Ministerstwa sportu o dofinansowanie, wykonaliśmy projekty po 50 tyś
dla Jastrzębia i Choronia ale jeżeli nie ruszą środki zewnętrzne za swoje nie zrobimy,
nie stać nas, wkład własny tak ale nie 100% realizacji inwestycji, bo to kwoty 3-4 mln
zł;
 jeżeli chodzi o drogi nie jesteśmy w stanie w tym roku już nic zrealizować tylko
jedynie w ramach dróg gruntowych. Inwestycje drogowe przekładamy na następny
rok o czym będziemy rozmawiać na zebraniach wiejskich na przełomie października
i listopada, w trakcie opracowania prowizorium budżetowego i opracowania budżetu
na kolejny rok w ramach programu naprawczego, bezpieczny dla Gminy Poraj
a służący rozwojowi. Każda miejscowość musi zrozumieć sytuację w której w tym
momencie jesteśmy, chociaż wg finansistów i ekonomistów i tych którzy opracowali
program naprawczy wiemy że nam się ten program nie należy. Historia oceni ile
zostało wykonanych inwestycji, jak nasze obiekty wyglądają w ciągu 8 lat, mimo
krytyki, inwestycje były wzmocnione środkami zewnętrznymi. Przykładowo w Poraju
było to 60% dofinansowanie do inwestycji środkami zewnętrznymi, dlatego
w przyszłości nie trzeba już budować, remontować, termo modernizować po raz
kolejny, tylko przez następne 20 lat odpowiednio gospodarować. Chcemy zapisać
z radnymi w prowizorium doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju, zakupić
usg wraz z Panią Kierownik, bo w GOZ są dobrzy specjaliści i chcemy to utrzymać;
 jesteśmy w stanie zawrzeć porozumienie z Zarządem Dróg i Marszałkiem odnośnie
realizacji drogi D 791 jeżeli zajmiemy wspólne stanowisko;

 wie i widział sztandar w Szkole Podstawowej w Choroniu, obejrzymy go może
odnowimy, zabezpieczymy bo jest jeszcze miesiąc. Obchody 100-lecia są bardzo
ważne w dniu 11 listopada i podziękował p. Masłoń za inicjatywę;
 w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski jest wniosek na rozbudowę infrastruktury
sportowej na terenie „Stokrotki” Choroń, mówił do Przewodniczącej Wspólnoty,
uważa że na wiosnę jesteśmy w stanie rozpocząć inwestycję;
 poprosił aby p. E. Masłoń z Kierownikiem Referatu GK omówiła temat związany ze
studnia głębinową celem ustalenia wspólnego stanowiska;
 jeżeli komuś nie odpowiedział, to zrobi to na piśmie lub na następnej komisji lub sesji
i jeszcze raz zaprosił mieszkańców ul. Piłsudskiego do swojego gabinetu po
zakończeniu obrad na rozmowę celem wypracowania wspólnego stanowiska do
Urzędu Marszałkowskiego i do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Do punktu 9.Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący p. A. Pawłowski poinformował o październikowej, ostatniej w tej
kadencji sesji i wspólnej komisji w połowie miesiąca, o czym poinformujemy w sposób
zwyczajowo przyjety.
Do punktu 10.Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodniczący p. A.
Pawłowski o godzinie 1147 zamknął LI sesję Rady Gminy Poraj.
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