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OR.BR.0002.5.19

P R O T O K Ó Ł Nr V/19
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 28 marca 2019 roku
budynek Urzędu Gminy w Poraju
ul. Jasna 21, sala nr 220
czas trwania obrad: 1105 – 1540

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Przewodniczący p. Sylwester Sawicki o godzinie 11 05 otworzył V
sesję Rady Gminy Poraj.
Po powitaniu:
1) Gości – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
2) Radnych stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
i uchwał przez Radę Gminy.
Przewodniczący poinformował również, że trwające obrady Rady Gminy Poraj na
mocy art. 20 ust. 1b w/w ustawy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji
Publicznej (Bip) i na stronie internetowej Gminy Poraj. Udział w sesji jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad, a
administratorem danych osobowych jest Gmina Poraj reprezentowana przez Wójta Gminy
Poraj.
Przewodniczący poprosił radnych o przygotowanie się do sprawdzenia listy obecności
oraz poinformował, że w związku z tym, że na dzisiejszej sesji radni będą głosować za
pomocą urządzeń do tego przystosowanych, ważne jest aby mieli świadomość, że nie oddanie
głosu w odpowiednim momencie nie będzie powodem do powtórzenia głosowania. Podczas
głosowania na ekranie w lewym górnym rogu pojawi się licznik, który będzie odmierzał czas
30 sekund na oddanie głosu. Następnie zarządził sprawdzenie listy obecności (załącznik nr 2).
Radni potwierdzili również swoją obecność podpisem na liście.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Proponowany porządek V sesji – załącznik nr 3, został przekazany wszystkim Radnym,
Sołtysom i jednostkom organizacyjnym Gminy w ustawowym terminie – załącznik nr 4.
Na wniosek Wójta p. Katarzyny Kaźmierczak Przewodniczący poprosił radnych o
wyrażenie zgody na dopisanie do porządku dodatkowego projektu uchwały w sprawie
przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej – projekt uchwały radni otrzymali drogą elektroniczną w
dniu 21 marca 2019 r.
Następnie Przewodniczący poinformował, że również 21 marca bieżącego roku wpłynął
wniosek podpisany przez 7 radnych o dopisanie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały o ustaleniach wysokości diet dla Radnych, który tego samego dnia
został wysłany radnym.
Dodatkowo Przewodniczący poprosił w imieniu Komisji skarg, wniosków i petycji o
dopisanie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: w sprawie rozpatrzenia wniosku o
zbadanie prawidłowości i legalności rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Gminy w
Poraju w latach 2010-2018 oraz w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 14 marca 2019 roku –
obydwa projekty uchwał radni otrzymali w dniu 26 marca 2019 r., wcześniej została również
dostarczona dokumentacja w przedmiotowych sprawach.
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W dalszej kolejności Przewodniczący zapytał radnych o ewentualne uwagi do porządku
obrad.
 Radna p. Jolanta Chmura poprosiła o dopisanie do porządku punktu poświęconego
tematowi działki Skarbu Państwa, mieszczącej się w Żarkach Letnisko (ŻL), która jest
administrowana przez PKP, a która z niewiadomych przyczyn została w dniu wczorajszym
ogrodzona i prawdopodobnie ma zostać zgłoszona do wynajęcia, na przedmiotowej działce
znajduje się amfiteatr oraz cała infrastruktura gminna związana z odbywającymi się tam
uroczystościami, dlatego też chciałaby wiedzieć, co jest tego przyczyną i co dalej będzie
się działo z tym terenem;
 Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak powiedziała, że sprawa, którą przedstawiła radna
p. Jolanta Chmura wyniknęła dziś o 600 rano i poprosiła o wyjaśnienie Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków (GK) p. Adama
Zaczkowskiego, dodała także, że oczekuje na telefon z PKP Nieruchomości, gdyż
najprawdopodobniej ktoś przekroczył swoje kompetencje;
 Kierownik Ref. GK p. Adam Zaczkowski powiedział:
 trwa procedura uzyskania decyzji Wojewody Śląskiego o nabyciu tej nieruchomości
przez gminę z mocy prawa,
 PKP według posiadanej wiedzy nie ma prawa na chwilę obecną do dysponowania tą
nieruchomością,
 prowadzone są rozmowy, aby tablice zostały usunięte, ewentualnie, aby zostały
przedstawione dokumenty, które wskazywałyby, że ten teren jest we władaniu PKP,
 nie ukrywa, że trwa spór z PKP, która chce tę nieruchomość przejąć, przede
wszystkim z powodu jej atrakcyjności,
 Gmina Poraj nie poddaje się w walce o ten teren, w chwili obecnej wszystko zależy od
decyzji wojewody, który prosił o informację o zagospodarowaniu tegoż terenu na
przestrzeni ostatnich 10 lat, ponieważ nigdy nie było tam infrastruktury kolejowej ze
szczególnym uwzględnieniem torowiska, dlatego jest nadzieja, że przychyli się do
wniosku,
 Starostwo Powiatowe, które administruje gruntami Skarbu Państwa po złożeniu przez
gminę wniosku wykreśliło tę nieruchomość z własnej ewidencji uznając, że stanowi
ona własność Gminy Poraj, przy czym nie potwierdzoną jeszcze decyzją wojewody,
 w chwili obecnej czekamy na stanowisko Biura Gospodarowania Nieruchomościami
PKP w tym temacie, ponieważ zostali zaskoczeni informacją, że w księdze wieczystej
nie są wpisani jako władający;
 Przewodniczący p. Sylwester Sawicki zapytał, czy sytuacja została wyjaśniona, na co
uzyskał twierdzącą odpowiedź;
 Radna p. Ewa Masłoń poprosiła, aby przed punktem dotyczącym podjęcia uchwał głos
zabrała pani mecenas z uwagi na projekty uchwał w sprawie poboru podatków i poboru
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, gdyż dokumenty te
dotyczą bezpośrednio Radnej p. Barbary Caban, która pełni również funkcję sołtysa wsi
Poraj i w związku z tym nasuwa się pytanie, czy jej udział w głosowaniu nad tymi
uchwałami nie będzie sprzeczne z art. 25a Ustawy o samorządzie gminnym, co może
skutkować uchyleniem takich dokumentów;
 Przewodniczący stwierdził, że Radca prawny wypowie się w tej kwestii przy tych
konkretnie projektach uchwał;
 Radny p. Grzegorz Bojanek zawnioskował, aby projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały o ustaleniach wysokości diet dla Radnych przesunąć na pozycję 6.1;
 Uczestnik sesji zapytał, czy również może złożyć wniosek do zmiany dziennego porządku
obrad – Przewodniczący odpowiedział, że niestety nie;
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Przewodniczący p. Sylwester Sawicki zarządził głosowanie nad złożonymi wnioskami o
zmianę porządku obrad V sesji Rady Gminy Poraj oraz przypomniał, że zmiana porządku
wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady.
1) Wniosek o dopisanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu
do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej został przyjęty 13 głosami „za”, i osoba „wstrzymała
się” od głosu, 1 osoba nie oddała głosu (załącznik nr 5 do protokołu).
2) Wniosek o dopisanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
o ustaleniach wysokości diet dla Radnych został przyjęty 13 głosami „za”, 1 osoba
„wstrzymała się” od głosu, 1 osoba nie oddała głosu (załącznik nr 6 do protokołu).
3) Wniosek o dopisanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku o zbadanie prawidłowości i legalności rozpatrywania skarg i wniosków przez
Radę Gminy w Poraju w latach 2010-2018 został przyjęty jednogłośnie 15 głosami
„za” (załącznik nr 7 do protokołu).
4) Wniosek o dopisanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku z dnia 14 marca 2019 roku został przyjęty 14 głosami „za”, 1 osoba
„wstrzymała się” od głosu (załącznik nr 8 do protokołu).
5) Wniosek o przesunięcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniach
wysokości diet dla Radnych z pkt. 6.10 w miejsce punktu 6.1 został przyjęty 13
głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”(załącznik nr 9 do protokołu).
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z sesji Nr IV/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.
Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań własnych Gminy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Poraj z działalności międzysesyjnej.
Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 zmiany uchwały o ustaleniach wysokości diet dla Radnych,
6.2 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 VI” ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach,
6.3 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2019 roku,
6.4 poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności,
6.5 poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso,
6.6 utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej „CZARODZIEJKI”, w
ramach wsparcia finansowego projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej”,
6.7 wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego Gminy Poraj na
gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności
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budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości
Jastrząb gm. Poraj, przy ul. Zielonej,
6.8 zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2019,
6.9 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6.10 przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
6.11 rozpatrzenia wniosku o zbadanie prawidłowości i legalności rozpatrywanych
skarg i wniosków przez Radę Gminy w Poraju w latach 2010-2018,
6.12 rozpatrzenia wniosku z dnia 14 marca 2019 roku.
7. Informacja z wyborów organów jednostek pomocniczych – sołectw.
8. Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy Poraj za rok 2018.
9. Informacja z realizacji zamówień publicznych w roku 2018.
10. Informacja na temat odwodnienia w Gminie – wykaz poszczególnymi sołectwami.
11. Informacja na temat działalności Spółki Poreco.
12. Informacja dotycząca rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IV/19 z 31 stycznia 2019 r.
Protokół z sesji był wyłożony w Biurze Rady oraz w sali przed dzisiejszymi
obradami, dodatkowo został wysłany drogą elektroniczną do radnych w dniu 1 marca 2019 r.
Protokół z IV sesji Rady Gminy Poraj został przyjęty przez radnych 15 głosami „za”
(załącznik nr 10 do protokołu).

4. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań własnych Gminy w okresie między sesjami.
Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak zapoznała wszystkich radnych oraz uczestników sesji
z pisemnymi informacjami z wykonywanych zadań w okresie międzysesyjnym, które
stanowią załączniki do protokołu od nr 11 do 14.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Poraj z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący p. Sylwester Sawicki odczytał swoją informację o działalności
międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

6. Projekty uchwał w sprawie:
Przewodniczący poinformował, że w większości projektów uchwał, w których
przywołana jest podstawa prawna w postaci Ustawy o samorządzie gminnym należy
zmienić publikację tej ustawy. Na dzień przygotowywania projektów uchwał tekst jednolity
tej ustawy był z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami, natomiast z dniem 15 marca
2019 r. wprowadzono tekst jednolity z pozycją 506
Projekty uchwał, które zostały zapisane w porządku sesji były kolejno odczytywane
przez Wiceprzewodniczącego Rady p. Krzysztofa Klimka, a następnie procedowane przez
Radę Gminy.
6.1 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniach wysokości diet dla
Radnych – załącznik nr 16.
Wniosek Radnych w sprawie przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 17.
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 Radny p. Łukasz Boroń złożył wniosek o wprowadzenie zmiany do tego projektu uchwały
tzn. zaproponował, aby zmienić zapis mówiący o „prawie do dwóch nieobecności” na
zapis „o prawie do jednej nieobecności”.
 Przewodniczący poddał pod głosowanie postawiony wniosek, który został odrzucony 4
głosami „za”, przy 10 głosach „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu – protokół
głosowania to załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała Nr 37(V)19 w sprawie zmiany uchwały o ustaleniach wysokości diet dla Radnych –
załącznik nr 19 została przyjęta – 12 głosami „za”, 2 osoby były „przeciw”, 1 osoba
„wstrzymała się” od głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
6.2 Projekt uchwały 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 VI” ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – załącznik
nr 21.
Radni nie mieli uwag do tego dokumentu.
Uchwała Nr 38(V)19 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 VI” ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –
załącznik nr 22 została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
6.3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w
2019 roku – załącznik nr 24.
O zabranie głosu poprosił Radny p. Grzegorz Bojanek, który miał kilka pytań do tego
dokumentu, które być może wpłyną na konieczność wprowadzenia do projektu kilku zmian.
Poinformował, że skorzystał z pomocy prawnej Pani dr Magdaleny Silskiej z Uniwersytetu
we Florencji, która jest koordynatorem Inspektoratu Warszawskiego Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Na pytania odpowiadał Kierownik Ref. GK p. Adam
Zaczkowski:
 w związku z Rozdziałem 2 §2 pkt 2 zapytał, kto prowadzi punkt krótkiego
przetrzymywania wyłapanych zwierząt, który jest położony przy oczyszczalni ścieków
w Poraju – punkt jest prowadzony przez Gminę,
 kto dokładnie się tym zajmuje i czy jest to osoba kompetentna - osobą odpowiedzialną
za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami jak również za wspomniany punkt jest
p. Natalia Kazimierczak, punkt jest zlokalizowany na oczyszczalni ścieków z tego
względu , że ma nadzór całodobowy, natomiast odpowiedzialność za zwierzę, które w
tym punkcie się znajduje ponosi p. Kazimierczak,
 jak to wygląda w praktyce, kto zajmuje się np. karmieniem – nadzór jest całodobowy
ze strony pracownika oczyszczalni, natomiast karmieniem zajmuje się
p. Kazimierczak, punkt ten jest rezerwowym miejscem, gdyż opieka nad zwierzęciem
odbywa się przede wszystkim u weterynarza,
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 czy punkt ten dysponuje czytnikiem czipów – nie dysponuje, gdyż nie ma czipowania
zwierząt na terenie gminy, czytnik taki jest u lekarza weterynarii, do którego zwierzę
trafia w pierwszej kolejności,
 skoro lekarz weterynarii dysponuje takim czytnikiem, to oznacza, że jest w stanie
zweryfikować dane zwierzę – nie wszystkich systemów, gdyż jest ich bardzo dużo,
zresztą lekarze nie są ich zwolennikami z tego względu, że nie są znormalizowane,
 jak długo przebywa odłowione zwierzę na terenie wspomnianego punktu – do tej pory
nie przebywało dłużej niż jeden dzień,
 czy pracownicy gminy od razu otrzymują informację o odłowieniu zwierzęcia – tak,
gdyż pracownicy sami zajmują się odławianiem zwierząt,
 czy wspomniana lokalizacja punktu krótkiego przetrzymywania zwierząt jest stała i
ostateczna – nie można tego tak traktować, gdyż program jest jednoroczny,
 w związku z Rozdziałem 2 §2 pkt 5 p. Bojanek zapytał, czy odbył się przetarg na
wyłonienie Schroniska w Mysłowicach – odbyło się to w drodze zapytania
ofertowego,
 czy to znaczy, że oferta była tańsza niż schroniska w Zawierciu, które jest bliżej – tak,
oferta była niższa,
 w związku Rozdziałem 3 §3 pkt 2 p. Bojanek zapytał, czy gmina chce sterylizować
bezdomne zwierzęta w schronisku – na podstawie przepisów, każde zwierzę, które
trafia do schroniska jest sterylizowane, po uprzednim badaniu weterynaryjnym,
 czy gmina ma pomysł na pozyskiwanie środków na bezpłatne tego typu zabiegi dla
zwierząt właścicielskich, czy tylko odbywa się to ze środków z budżetu gminy –
mieszkańcy mogą występować o sterylizację, która jest wykonywana na koszt gminy,
 czy zwierzęta odłowione są na utrzymaniu gminy – jeżeli faktycznie nie uda się ustalić
właściciela zwierzęcia, to wówczas gmina ponosi koszt umieszczenia zwierzęcia w
schronisku,
 czy gmina ponosi cały czas koszty za pobyt zwierzęcia w schronisku – gmina ponosi
jednorazową opłatę za umieszczenie go w schronisku,
 czy gmina aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu domów dla tych zwierząt – gmina
bardzo aktywnie się w to angażuje, dzięki temu bardzo niewiele zwierząt trafia do
schroniska,
 p. Bojanek zawnioskował, aby w Rozdziale 10 ust. 5 zmienić zapis tzn. zamiast
wyrażenia „na portalu społecznościowym” wprowadzić zapis „na portalach
społecznościowych”, ze względu na ich różnorodność, tym bardziej, że od wczoraj
działa również Instagram Gminy Poraj, oprócz tego zwrócił uwagę, że w rozdziale
tym powtarza się dwa razy ust. 5, dlatego też należy zmienić numerację ostatniego na
nr 6 – wniosek ten został przyjęty 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” – wynik
głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu,
 w związku z Rozdziałem 3 §3 pkt 2 ppkt 8 dot. zapewnienia całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt p. Bojanek
stwierdził, że opieka powinna być również zagwarantowana w przypadkach np.
pogryzienia czy choroby oraz zapytał, czy podany numer telefonu komórkowego pod,
który można zgłaszać informacje o zwierzętach bezdomnych jest całodobowy –
otrzymała informację, że telefon ten działa całą dobę, a p. Kazimierczak nie jest
jedyną osobą, która się tym zajmuje, do odławiania jest grupa pracowników
gospodarczych, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni, jest ustalony harmonogram
dyżurów całodobowych,
 w związku z Rozdziałem 13 §13 zapytał, czy środki finansowe na realizację zadań
wynikających z Programu zabezpieczone w budżecie gminy nie są zbyt niskie i jak
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kształtował się ten koszt w zeszłym roku – wysokość tych środków została
oszacowana na podstawie zeszłego roku, gmina nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń,
które mogą wystąpić, jednakże zawsze można te środki zwiększyć w budżecie,
 zwrócił uwagę, aby położyć nacisk na aktywne poszukiwanie osób, które chciałyby
przygarnąć bezdomne zwierzęta na czas poszukiwania właściciela, gdyż ma sygnały
od mieszkańców, którzy chętnie zaangażowaliby się w takie działanie – często właśnie
w taki sposób to się odbywa, mieszkańcy przygarniają chwilowo takie zwierzę i
wspólnie z gminą starają się odszukiwać właściciela,
 wspomniał o całej masie dzikich kotów w budynku znajdującym się obok jego miejsca
zamieszkania, które nie mają tzw. opiekunów społecznych, a pozostawienie których
bez opieki i sterylizacji może doprowadzić do szybkiego wzrostu ich liczby – dzikie
koty wolno żyjące nie są odławiane, dopiero jeżeli faktycznie ktoś zadeklaruje się, że
zostanie ich opiekunem społecznym może wystąpić z wnioskiem o ich sterylizację,
 w nawiązaniu do powyższego stwierdził, że przedmiotowy budynek ma właściciela i
może należałoby się do niego zwrócić w tej sprawie – sprawę należy formalnie zgłosić
i wówczas będzie reakcja ze strony Urzędu Gminy;
Radna p. Jolanta Chmura zapytała jaka część kwoty wymienionej w projekcie uchwały
faktycznie jest przeznaczana konkretnie na opiekę nad zwierzętami;
p. Adam Zaczkowski powiedział, że cała kwota jest wydatkowana na zwierzęta;
Radna p. Jolanta Chmura była zdziwiona i chciała wiedzieć, czy pracownicy zajmujący się
tymi zwierzętami pracują społecznie;
p. Adam Zaczkowski powiedział, że pracownicy są opłacani ze środków przeznaczonych
na administracje urzędu;
Radna p. Jolanta Chmura zapytała, czy nie można części tych pieniędzy przeznaczyć na
sterylizację zwierząt mających właścicieli, którzy jednak nie mają środków na wykonanie
takich zabiegów;
p. Adam Zaczkowski odpowiedział, że na bieżąco tak się dzieje, mieszkańcy zwracają się
o sterylizację, każdy przypadek jest badany w jakich warunkach zwierzę żyje i na tej
podstawie jest podejmowana decyzja;
Radny p. Grzegorz Bojanek poprosił o zrobienie szeroko pojętej akcji informacyjnej o
ogłoszeniu zwierząt do adopcji, które przebywają np. w schronisku, w którą on sam bardzo
chętnie się włączy i liczy również na pozostałych radnych;
p. Adam Zaczkowski powiedział, że gmina jest otwarta na wszelkie tego typu inicjatywy;
Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały z
wniesiona poprawką:

Uchwała Nr 39(V)19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2019 roku – załącznik nr
26 została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
6.4 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy
płatności – załącznik nr 28.
 Przewodniczący p. Sylwester Sawicki poprosił o zabranie głosu Radcę prawnego
p. Monikę Stańczyk-Mroczko;
 p. Monika Stańczyk-Mroczko powiedziała, że Radna p. Ewa Masłoń bardzo słusznie
zauważyła, że uchwała ta jak i następna dotyczy bezpośrednio jednej z radnych p. Barbary
Caban, która jest jednocześnie sołtysem Poraja, dlatego też zasadnym byłoby wyłączenie z
głosowania Radnej p. Caban;
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 Radny p. Patryk Frendowski zapytał, z czego wynikają różnice w wynagrodzeniach
poszczególnych sołtysów;
 Skarbnik Gminy p. Anna Kukla powiedziała, że ustalenia te wynikały z liczby
mieszkańców w poszczególnych sołectwach;
 Sołtys Żarek Letnisko p. Mirosław Kozieł powiedział, że wykonywana jest ta sama praca,
a płace są jednak różne, dodał, że gmina dokładając roboty przez roznoszenie decyzji
jeszcze w dodatku dyskryminuje przy wypłatach wynagrodzenia;
 Mieszkanka Gminy Poraj stwierdziła, że sołtysi, którzy mają dużo mieszkańców muszą
poświęcić dużo więcej czasu na tę pracę;
 Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko powiedziała, że sołtys nie musi zbierać
podatków, to jest prawo, jakie Rada Gminy uchwala nadając mu uprawnienie do zbierania
podatków w drodze inkasa;
 p. Mirosław Kozieł stwierdził, że takim razie trzeba napisać rezygnację;
 Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie:
Uchwała Nr 40(V)19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności –
załącznik nr 29 została przyjęta – 12 głosami „za”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu, 1
osoba nie oddała głosu (p. Barbara Caban).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
6.5 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy
płatności - załącznik nr 31.
 Radny p. Bartosz Rajczyk zapytał, czy wynagrodzenie z tytułu inkaso za listopad i
grudzień można wypłacić do końca stycznia następnego roku;
 Skarbnik Gminy p. Anna Kukla odpowiedziała, że niestety nie ze względu na konieczność
zamknięcia roku budżetowego;
Wobec braku dalszych uwag do tego dokumentu Przewodniczący zarządził głosowanie:
Uchwała Nr 41(V)19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności –
załącznik nr 32 została przyjęta 13 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu, 1 osoba
nie oddała głosu (p. Barbara Caban).
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 33 do protokołu.







6.6 Projekt uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej
„CZARODZIEJKI”, w ramach wsparcia finansowego projektu „Jurajski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – załącznik nr 34.
Przewodniczący po odczytaniu przez p. Krzysztofa Klimka projektu uchwały zwrócił się
do radnych z zapytaniem o ewentualne uwagi;
Radna p. Jolanta Chmura zapytała, czy w kwocie 200 tys. zł uzyskanej z dotacji ujęta jest
tzw. pomoc pomostowa, czyli taka, z której będzie przez pierwsze pół roku opłacany ZUS
i wypłacane wynagrodzenie;
p. Adam Zaczkowski odpowiedział, że dotacja jest podzielona na dwie części, na wsparcie
inwestycyjne dotyczące wyposażenia spółdzielni i wsparcie pomostowe na pierwsze pół
roku jej funkcjonowania, czyli koszty, które będzie generować;
Radna p. Jolanta Chmura chciała wiedzieć jaki jest to podział;
p. Adam Zaczkowski stwierdził, że jest bodajże 125 tys. zł wsparcia inwestycyjnego i ok.
80 tys. wsparcia pomostowego;
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 Radna p. Jolanta Chmura chciała wiedzieć, co z drugim półroczem;
 p. Adam Zaczkowski powiedział, że założenie działania jest takie, że przez pierwsze pół
roku jest udzielone wsparcie pomostowe, po tym okresie spółdzielnia powinna się
utrzymywać już sama, natomiast program zakłada możliwość przedłużenia wsparcia
pomostowego o kolejne pół roku, ale należałoby wówczas złożyć wniosek, gdyby się
okazało, że przychody z działalności statutowej nie wystarczą na pokrycie kosztów;
 Radna p. Jolanta Chmura stwierdziła, że każdy projekt szczególnie związany z ubieganiem
się o dotację wymaga biznes planu, w którym wskazane są założenia, przewidziane obroty
i zyski, dlatego też zapytała jakie miesięczne obroty przewidziane są w tym przypadku;
 Radny p. Grzegorz Bojanek zapytał, czy jest szansa na zapoznanie się z takim
dokumentem;
 p. Adam Zaczkowski odpowiedział, że osobiście tym biznes planem nie dysponuje,
dokument ten był przygotowywany w ramach procedury naboru i był oceniany przez
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 Radna p. Jolanta Chmura podkreśliła, że radni podejmując decyzje w drodze głosowania
muszą wiedzieć, jakie dochody przewiduje spółdzielnia i czy będzie mogła się utrzymać
po pół roku i zapytała, czy 29 tys. zł jakie przewiduje przeznaczyć gmina na pokrycie Vatu zostanie zwrócony;
 p. Adam Zaczkowski odpowiedział, że Vat jest do odzyskania w części a założenie jest
takie, że jeżeli VAT będzie w części podlegał zwrotowi i nie będzie wydatkowany, gdyż
może się zdarzyć taka sytuacja, że niektóry zakupy sprzętu i doposażenia będą realizowane
w firmach, które nie są płatnikiem Vat-u wówczas gmina nie będzie musiała wydatkować
tych środków, natomiast odnośnie biznes planu przychody i koszty zostały skalkulowane
tak, żeby rachunek wyników był mniej więcej na zero;
 Radna p. Jolanta Chmura chciała wiedzieć, na czym ma polegać aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych, skoro wpisowe wynosi 200 zł;
 p. Adam Zaczkowski powiedział:
 ustawa o spółdzielniach socjalnych narzuca dwie formy wpłat przy wstępowaniu do
spółdzielni tzn. opłaty wpisowej i udziałów, które są obligatoryjne, ale nie są
określone wysokości tych wpłat w ustawie tylko w statucie,
 Czarodziejki to spółdzielnia osób prawnych, więc jej członkami założycielami są
Gmina Poraj i Stowarzyszenie Aspera,
 po utworzeniu spółdzielni opłaty, które nie są wysokie będą musiały być wniesione,
 statut uwzględnia możliwość przystępowania do spółdzielni osób fizycznych, z tego
względu, że to też jest warunek podstawowy tworzenia spółdzielni, pracownicy
zatrudnieni w niej nabywają po roku czasu prawo przystąpienia do niej jako członek,
ale wcale nie muszą z tego korzystać,
 aktywizacja osób, które będą pracownikami polega na daniu im zatrudnienia, w
spółdzielni muszą być zatrudnione osoby tzw. wykluczone społecznie,
 spółdzielnia przez cały okres działalności musi mieć min. 50% osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym a warunkiem otrzymania dotacji jest to, aby każda z tych
osób zatrudnionych była właśnie z tego katalogu osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
 w przypadku Spółdzielni Czarodziejki 5 osób należy do absolwentów Centrum
Integracji Społecznej (CIS) i 1 osoba bezrobotna z lokalnego rynku pracy;
 Radna p. Jolanta Chmura uznała, że tworzenie spółdzielni i dokładanie gminnych
pieniędzy w kwocie 30 tys. zł oraz przekazanie jeszcze bezpłatnie lokalu, dla kilku osób,
tylko dlatego, że stały się nie wiadomo z jakiego powodu wykluczone jest niesprawiedliwe
wobec innych osób tak samo, albo gorzej wykluczonych i nie umiejących znaleźć sobie

10



















pracy, oprócz tego, jeżeli nie ma przedstawionego biznes planu to tym bardziej nie widzi
sensu popierania czegoś, co ma być sztucznym tworem;
Radny p. Leszek Lach stwierdził, że jest to przedsięwzięcie z grupy wysoce ryzykownych
tym bardziej, że gminę obowiązuje program postępowania naprawczego, dlatego też
wydatek w kwocie 29.670,00 zł jest niepotrzebny w sytuacji, gdy bezrobocie na terenie
gminy jest bardzo niskie, dodał, że jest zdziwiony wysokością tej kwoty, gdyż na komisji
była mowa o 26.700,00 zł, jego zdaniem niepotrzebne jest męczenie się z zakładaniem dla
4 osób spółdzielni i wydatkowaniu środków tylko po to, żeby odzyskać je w postaci
sprzętów, najpierw program naprawczy a potem tego typu działania;
Radna p. Jolanta Chmura poinformowała o kosztach utrzymania tych pracowników przez
pierwsze półrocze tzn. ZUS ok. 1300,00 zł x 6 osób daje ponad 7.000,00 zł, dodatkowo
wynagrodzenie 2.500,00 zł x 6 osób i zastanawiała się, kto będzie do tego dopłacał i czy
jest to zasadne;
Skarbnik Gminy p. Anna Kukla powiedziała, że od początku widniała kwota 29.670,00 zł,
z czym nie zgodził się Radny p. Lach;
Radny p. Patryk Frendowski zapytał, czy na tę chwilę jest zagwarantowana fizycznie w
budżecie gminy kwota zapisana w projekcie uchwały;
Skarbnik p. Anna Kukla powiedziała, że jeżeli radni podejmą decyzję o utworzeniu
spółdzielni na następnej sesji będzie dołożone do planu z rozliczeń, które przyjdą z
dochodów majątkowych;
Radny p. Patryk Frendowski stwierdził na podstawie tej odpowiedzi, że na chwilę obecną
gmina nie ma takich środków, oprócz tego powiedział, że jeżeli ktoś przychodzi do gminy
i chce z nią robić interes, nawet słuszny to powinien przedstawić jakiś konkret, wspomniał,
że wcześniej prosił o udostępnienie projektu tego przedsięwzięcia, którego niestety nie
otrzymał;
Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak nie zgodziła się z tym, przypomniała, że na komisji
zapraszała wszystkich na spotkanie poświęcone mającej powstać spółdzielni, podczas
którego można było zobaczyć wszystkie dokumenty związane z tym projektem;
Radny p. Patryk Frendowski potwierdził, że faktycznie tak było, jednocześnie wyjaśnił, że
chciał poznać te dokumenty wcześniej, aby je spokojnie przeczytać, być może
skonsultować z osobami znającymi się na prawie, a oglądanie dokumentacji na miejscu nie
ma dla niego najmniejszego sensu co skutkowało tym, że nie przyszedł na takie spotkanie,
dodał, że będzie głosował przeciw, gdyż po pierwsze gmina wspomnianych środków nie
posiada, po drugie sama idea powstania spółdzielni socjalnej jest trafna, ale w sytuacji
faktycznego bezrobocia, natomiast w naszej gminie stopa bezrobocia wynosi 3%
dodatkowo stwierdził, że jeżeli na sali jest osoba, która może przedstawić biznes plan, to
być może okaże się, że zmieni swoje zdanie w tym temacie;
Radny p. Grzegorz Bojanek zapytał, czy jest szansa, aby radni zerknęli na taki dokument;
Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko powiedziała:
 zna intencje autorek tego projektu, dlaczego nie chcą się nim dzielić, gdyż w tym
dokumencie jest „know how” a radni często wszystko, co otrzymują publikują w
internecie,
 biznes plan jest ich dziełem i prawem autorskim, który zajął drugie miejsce w
JOWES-ie, co jest niesamowitym osiągnięciem,
 zaproponowała, aby radni zobowiązali się do zachowania w tajemnicy informacji
handlowej;
Radny p. Grzegorz Bojanek powiedział, że chętnie się zobowiąże, gdyż sam wie, co
znaczy stracić projekt, nie mniej jednak poprosił o przedstawienie takiego dokumentu;
Radna p. Jolanta Chmura stwierdziła, że nie chodzi tu o pomysł, tylko o sytuację, w której
radni nie mając danych mają podejmować decyzję;
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 Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak:
 zapytała, czy radni czytali uzasadnienie do projektu uchwały, gdyż ma wrażenie po
wypowiedziach, że niestety nie,
 powiedziała, że w tym uzasadnieniu jest wszystko streszczone i dodała, że mając w
posiadaniu od ponad tygodnia taki projekt, dodatkowo specjalnie zorganizowane
spotkanie w celu poznania szczegółów projektu można było wszystkie pojawiające się
wątpliwości przedstawić i uzyskać wytłumaczenia i odpowiedzi,
 uznała, że stopa bezrobocia jednak w Gminie Poraj jest wyższa niż ta jaką przedstawił
Radny p. Frendowski,
 nawiązała do filmu Ranczo, gdzie również był poruszony temat aktywizacji osób
bezrobotnych na wsi, gdzie kobiety postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce, założyły
spółdzielnie socjalną i zajęły się tym, do czego miały talent,
 podkreśliła, że dla niektórych, to co społeczne jest z góry podejrzane, natomiast te
intencje wyszły z samego dołu, czyli od autorek, które postanowiły zająć się
napisaniem projektu, zajęły drugie miejsce na liście i otrzymały dofinansowanie na
pierwsze pół roku działalności,
 na chwilę obecną dziewczyny te mają już mnóstwo zamówień różnego rodzaju
gadżetów promocyjnych, magnesów na lodówki, kartek pocztowych, kalendarzy czy
słynnych już maskotek a także indywidualnych zamówień dla lokalnych firm,
 stwierdziła, że te 29 tys. zł, które mają zostać przeznaczone na potencjalny Vat można
potraktować jak promocję gminy,
 podkreśliła, że ta spółdzielnia socjalna ma szansę być konkurencją dla innych firm
reklamowych, które zarabiają ogromne pieniądze,
 dodała, że zaraziła się wielkim entuzjazmem do tego pomysłu oraz, że obecnie
obowiązujące przepisy są mocno przyjazne dla przedsiębiorców, w tym wypadku
kobiet, które pomyślały o samozatrudnieniu,
 nie zgodziła się z Radną p. Chmurą mówiąc, że obecnie jest bardzo trudno znaleźć
kogokolwiek do pracy z kręgu osób wykluczonych społecznie, na co Radna p. Chmura
powiedziała, że Pani Wójt sama sobie zaprzecza,
 poinformowała, że spółdzielnia przez pierwsze pół roku będzie się utrzymywać z
pozyskanych środków, i przez te pół roku będzie pracować na kolejny okres, żeby nie
być na niczyjej łasce;
 Radny p. Grzegorz Bojanek powiedział, że doskonale wszystko rozumie, jednak
możliwość przejrzenia dokumentacji pozwoli radnym dokładnie zrozumieć przedmiotowy
temat;
Przewodniczący p. Sylwester Sawicki zarządził przerwę w obradach w celu zapoznania się
radnych z dokumentacją.
 Po przerwie Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały;
 Radny p. Grzegorz Bojanek chciał, aby zostało dokładnie powiedziane, że środki w
wysokości 29 tys. zł w momencie, gdy znajdzie się firma od której zostanie zakupiony
sprzęt, a która nie jest płatnikiem Vat-u nie zostaną wykorzystane;
 Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko odpowiedziała, że radni zabezpieczają w
budżecie 29 tys. zł, ale dopiero po powstaniu spółdzielni, czyli po przegłosowaniu
uchwały, na razie tych środków nie ma w budżecie, gdyż nie ma podstawy do ich
zabezpieczenia, dodała, że budżet jest tak skonstruowany, że pieniądze te będzie można w
nim uzyskać, zgodziła się z Radnym p. Bojankiem, mówiąc, że jeżeli zakupy zostaną
zrobione w cenach netto wówczas Vat nie będzie należny i gmina nie będzie musiała go
zapłacić, a tym samym przekazać dotacji w kwocie 29 tys. zł oraz jeżeli spółdzielnia
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wypracuje sobie wcześniej zysk z własnych środków wówczas nie będzie musiała o tą
dotacje do gminy występować;
Radny p. Grzegorz Bojanek chciał się upewnić, że to nie chodzi o to, że gmina przelewa
29 tys. zł od razu na konto spółdzielni;
Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko potwierdziła i wspomniała jeszcze o jednej
kwestii tzn. na razie w skład spółdzielni wchodzi 6 bezrobotnych z terenu Gminy Poraj, 3 z
tych osób rekrutują się z byłej pracowni CIS, co oznacza, że widać progres w tych ludziach
a wszystkie kursy i szkolenia, które przechodzili ci ludzie spowodowały, że same się
zaktywizowały i właśnie o to chodzi, aby wypuszczać na rynek osoby, które przejmują
inicjatywę we własne ręce, dodała także, że to nie jest pomaganie tylko paru osobom,
ponieważ w miarę rozwoju spółdzielni będzie następować pozyskiwanie kolejnych
członków czy pracowników z tego kręgu, nie można również mówić, że już tego typu
spółdzielnie istnieją, gdyż Poractive ma zupełnie inny przedmiot działalności, skupiony na
szeroko pojętych usługach w sferze gospodarki komunalnej, natomiast CIS działa na tej
zasadzie, żeby osoby, które np. wyszły z więzienia czy mają problemy z nałogami wyszły
na prostą, co z resztą obecnie widać, a gmina przystępując do tych projektów wykonuje
swoje zadania własne, czyli przeciwdziała choćby bezrobociu;
Radny p. Grzegorz Bojanek poruszył kwestię utrzymania spółdzielni i sytuacji, że w
drugim półroczu może ona również wystąpić o dotację i zapytał na jaki okres jest ten
projekt;
Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko poinformowała, że projekt jest na jeden rok, z
koniecznością zachowania jego trwałości przez kolejny rok, czyli spółdzielnia sama musi
na siebie zarobić, żeby się utrzymać przez kolejny rok;
Radny p. Grzegorz Bojanek zapytał, co w sytuacji, kiedy to się nie uda;
Radny p. Leszek Lach stwierdził, że wówczas gmina będzie musiała ją utrzymywać;
Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko zaprzeczyła i powiedziała, że przepisy jasno
określają, co się dzieje jeżeli spółdzielnia sobie nie radzi i przestaje funkcjonować i w
żadnym wypadku gmina nie może być odpowiedzialna za jej utrzymanie;
Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem uchwały:

Uchwała Nr 42(V)19 w sprawie utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej
„CZARODZIEJKI”, w ramach wsparcia finansowego projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” – załącznik nr 35, została przyjęta – 12 głosami „za” przy 3 głosach
„przeciw”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
6.7 Projekt uchwały 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 – załącznik nr
37.
Brak uwag do projektu uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania:
Uchwała Nr 43(V)19 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 – załącznik nr 38 została przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
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6.8 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok załącznik nr 40.
Wobec braku uwag do dokumentu Przewodniczący zarządził głosowanie:
Uchwała Nr 44(V)19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok – załącznik nr
41 została przyjęta – 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
6.9 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik
nr 43.
Pytania do dokumentu mieli:
 Radny p. Grzegorz Bojanek zadał pytanie dotyczące tematu projektowania budżetu: tzn. w
założeniach dochodów majątkowych w 2018 roku była kwota 15.762.114,08 zł, natomiast
wykonanie było na poziomie 3.831.635,32 zł, zrealizowane już w I półroczu, w związku z
tym chciał wiedzieć, czy w II półroczu nie było żadnych dochodów majątkowych;
 Główna Księgowa p. Monika Sosnowicz powiedziała, że wynikało to z dotacji, tzn. jeżeli
nie uzyskano wpływów lub jeżeli te wpływy się przedłużały i podała przykład, że w 2018
r. były zaplanowane dochody majątkowe z realizacji kanalizacji, które wpłynęły jednak w
2019 r. i wówczas musiało nastąpić zwiększenie, ale na ten rok;
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie:
Uchwała Nr 45(V)19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy – załącznik nr 44 została
przyjęta 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
6.10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz
Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej–
załącznik nr 46.
Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały.
Uchwała Nr 46(V)19 w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra
Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – załącznik nr 47
została przyjęta – 14 głosami „za”, 1 osoba była „przeciw”
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Na wniosek Radnego p. Grzegorza Bojanka Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę
w obradach.
6.11 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zbadanie prawidłowości i
legalności rozpatrywanych skarg i wniosków przez Radę Gminy w Poraju w
latach 2010 – 2018 – załącznik nr 49.
Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr 47(V)19 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zbadanie prawidłowości i legalności
rozpatrywanych skarg i wniosków przez Radę Gminy w Poraju w latach 2010-2018 –
załącznik nr 50 została przyjęta 12 głosami „za”, 2 osoby były „przeciw”, 1 osoba
„wstrzymała się” od głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
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6.12 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 14 marca 2019 roku –
załącznik nr 52.
Brak uwag ze strony radnych.
Uchwała Nr 48(V)19 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 14 marca 2019 roku –
załącznik nr 53 została przyjęta – 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

7. Informacja z wyborów organów jednostek pomocniczych – sołectw.
Materiał pisemny do tego tematu stanowi załącznik nr 55 do protokołu.
Głos zabrała Sekretarz Gminy p. Anna Trąbska, która zapoznała wszystkich z wynikami
wyborów organów jednostek pomocniczych wszystkich sołectw. Następnie Wójt p. Katarzyna
Kaźmierczak wręczyła sołtysom zaświadczenia o wyborze.

8. Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy Poraj za rok 2018.
Załącznik nr 56 stanowi materiał pisemny do wskazanego tematu.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.

9. Informacja z realizacji zamówień publicznych w roku 2018.
Do Informacji z realizacji procedur przetargowych w 2018 roku stanowiącej załącznik nr
57 radni nie wnieśli uwag.

10. Informacja na temat odwodnienia w Gminie – wykaz poszczególnymi sołectwami.
Informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 58 do protokołu. Do niej radni
również nie zgłosili uwag.

11. Informacja na temat działalności Spółki Poreco.
Sprawozdanie Zarządu PORECO w Poraju z działalności za okres od 1 stycznia 2018 r. do
31 grudnia 2018 r. stanowi załącznik nr 59 do protokołu.
 Radny p. Leszek Lach zawnioskował o wykreślenie tego punktu z porządku obrad, gdyż
jego zdaniem przygotowany materiał jest niepełny tzn. niezgodny z art. 49 ustawy o
rachunkowości;
 Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko powiedziała, że ustawa o rachunkowości nie
ma nic wspólnego ze sprawozdaniem z działalności spółki;
 Radny p. Leszek Lach stwierdził, że ma inne zdanie na ten temat;
 Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko powiedziała, że pamięta, iż Radny p. Lach
stracił do niej, jako prawnika zaufanie, jednakże tym, którzy to zaufanie jeszcze mają
powiedziała, że to nie jest sprawozdanie finansowe, które będzie przedstawione do końca
czerwca, bo w takim terminie sprawozdanie finansowe się sporządza, tylko sprawozdanie z
działalności czyli merytoryczne;
 Radny p. Leszek Lach powiedział, że w tym dokumencie winno być uzupełnienie o istotne
informacje dotyczące stanu majątkowego i sytuacji finansowej spółki i zacytował przepis o
tym mówiący, jego zdaniem bilans i rachunek wyników, o których mówiła pani mecenas,
że będą w czerwcu powinny się znaleźć również w tym sprawozdaniu i należy to
uzupełnić;
WNIOSEK Radnego p. Lacha o wykreślenie z porządku obrad punktu 11 Informacja na
temat działalności Spółki Poreco został odrzucony – wynik głosowania: 3 głosy „za”, 10
głosów „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu, 1 osoba nie oddała głosu. Wynik
głosowania imiennego stanowi załącznik nr 60 do protokołu.
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Radny p. Leszek Lach przyjął wynik głosowania brawami.

12. Informacja dotycząca rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny.
Materiał pisemny do punktu 12 „Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za rok 2018” stanowi załącznik nr 61 do protokołu. Sprawozdanie to
zostało przyjęte bez uwag.

13. Sprawy różne.
Przewodniczący p. Sylwester Sawicki udzielał kolejno głosu radnym oraz uczestnikom
sesji.
 Radny p. Bartosz Rajczyk w imieniu mieszkańców Choronia chciał zadać pytanie
Kierownikowi Ref. GK p. Adamowi Zaczkowskiemu, który niestety nie był w tym
momencie obecny na sali;
 Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak powiedziała, że za jej zgodą p. Zaczkowski wyjechał na
zarząd Partnerstwa Północnej Jury (PPJ), na którym podejmowane są decyzje finansowe,
ważne również dla Gminy Poraj, ale wszystkie pytanie zapisze i w razie konieczności
przekaże p. Zaczkowskiemu;
 Radny p. Bartosz Rajczyk powiedział, że problemów jest wiele, ale głównie mieszkańcom
chodziło o odwodnienie lub dokładniej mówiąc meliorację rowów przy ulicy Partyzantów
w Choroniu, które są bardzo zaniedbane i w niektórych sytuacjach powodują zalewanie
okolicznych posesji, w związku z tym wnioskował o jak najszybsze rozpoczęcie prac
udrażniających te rowy;
 Radna p. Ewa Masłoń:
 pochwaliła pracowników gminnych zajmujących się bezdomnymi zwierzętami
mówiąc, że z własnego doświadczenia wie, że ich reakcja po zgłoszeniu jest bardzo
szybka i zwierzę otrzymuje natychmiastowa pomoc medyczną,
 zapytała, kiedy realnie można będzie liczyć na przystąpienie do prac drogowych w
Choroniu, szczególnie na ulicach: Browarna, Ludowa, Krzywa i czy w umowie z
wykonawcą są określone konkretne terminy na wykonanie takich prac oraz
ewentualne kary za ich niewykonanie, wymienione ulice są wiecznie zalewane, co jest
bardzo uciążliwe dla użytkowników tych dróg,
 wspomniała, że składała zapytanie 24 stycznia bieżącego roku odnośnie procedowania
przez Urząd Gminy uwag mieszkańców, co do studium zagospodarowania
przestrzennego, niestety w odpowiedzi nie było żadnych konkretów, dlatego też
chciałaby wiedzieć, czy te uwagi były rozpatrywane oraz kiedy można się spodziewać
projektu studium z uwzględnionymi uwagami,
 zapytała, kiedy na ścianie obok wszystkich dotychczasowych włodarzy gminy
zawiśnie zdjęcie obecnej wójt, gdyż akcent kobiecy jej zdaniem ociepliłby wizerunek
gminy,
 wspomniała również o ulicy Piaskowej w Choroniu, która jest wyjeżdżona nie w
granicach faktycznych, jest na niej mnóstwo nierówności oraz wystające studzienki,
dlatego jej naprawa jest również zasadna;
 Radny p. Grzegorz Bojanek:
 nawiązał do swojej interpelacji w sprawie zamontowania tabliczek z nazwami i
numerami bocznych ulic odchodzących od ulicy 3 maja w Poraju, które miały zostać
założone na wiosnę, dlatego też poprosił, aby zrealizować tę obietnicę,
 zapytał w jakim terminie zostanie zdemontowany Skatepark w strefie wrażeń,
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 w kwestii likwidacji placu zabaw na tzw. Kosmodromie zapytał w imieniu
tamtejszych mieszkańców, czy jest szansa przeniesienia go na inny teren, tym
bardziej, że są chętni, którzy mogą udostępnić swoje działki do dzierżawy na ten cel,
 w nawiązaniu do informacji o zaplanowanym sprzątaniu lasu w dniu 13 kwietnia
przez chętnych mieszkańców w Choroniu i Poraju zapytał, czy gmina zagwarantuje
odbiór tych śmieci;
 Radna p. Ewa Masłoń powiedziała, że wspólnie z Radnym p. Rajczykiem zrobili obchód
po Choroniu w celu zlokalizowania miejsc, gdzie śmieci jest najwięcej, w dniu dzisiejszym
rozmawiała w tym temacie z p. Adamem Zaczkowskim, który obiecał, że zostanie
podstawiony kontener na śmieci, będą zapewnione worki i rękawice oraz samochód, który
te śmieci wywiezie;
 Radny p. Grzegorz Bojanek:
 zwrócił się z prośbą o pomoc w promocji tej akcji, aby każdy chętny miał szansę w
niej uczestniczyć,
 zapytał, czy są zaplanowane i na kiedy przeglądy placów zabaw na terenie gminy,
 w imieniu mieszkańców ulicy Rudzianej w Poraju zapytał, czy jest szansa na naprawę
tej drogi, a jeżeli tak to kiedy,
 chciał wiedzieć, czy jest zaplanowane sprzątanie terenów wokół zalewu,
 stwierdził, że przedszkolaki zawstydzają dorosłych, gdyż zorganizowali akcję
przeciwko smogowi, dlatego też złożył wniosek o zbadanie możliwości pozyskania
czujnika smogu na terenie Gminy Poraj, a konkretnie w miejscowościach: Poraj,
Choroń i Jastrząb (z informacji jakie posiada wynika, że taki czujnik w Żarkach
Letnisko już jest), które byłyby włączone do ogólnopolskiej sieci;
WNIOSEK Radnego p. Grzegorza Bojanka w sprawie zbadania możliwości pozyskania
czujnika smogu na terenie Gminy Poraj został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 62 do protokołu.
 Radny p. Waldemar Sitek nawiązał do wniosku radnych o zobowiązanie Prezesa Spółki
Poreco do przygotowania planu modernizacji sieci, w wyniku którego radni otrzymali
informację o zapotrzebowaniu na inwestycje wodno-kanalizacyjne, który jego zdaniem nie
jest typowym planem, gdyż art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków mówi, że taki plan określa w szczególności: planowany zakres
usług
wodno-kanalizacyjnych,
przedsięwzięcia
rozwojowo-modernizacyjne
w
poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania
ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania
planowanych inwestycji, dlatego też poprosił o uzupełnienie tych informacji;
 Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko odpowiedziała:
 zacytowany artykuł dotyczy planu modernizacji sieci, jednakże spółka nie planuje
takiej modernizacji,
 przypomniała, że na ten temat była już mowa, w wyniku której wspólnymi siłami
ustalono, że zobowiąże się Prezesa Spółki Poreco o przygotowanie planu potrzeb do
realizacji, który w żadnym razie nie będzie planem w rozumieniu zacytowanej ustawy,
podkreśliła, że spółka nie ma obowiązku sporządzać takiego planu, jeżeli takich
inwestycji nie planuje;
 Radny p. Waldemar Sitek:
 w oparciu o punkt 7 tego artykułu, który mówi, że obowiązek opracowania planu nie
dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy
urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych chciał się upewnić, że spółka
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ta nie planuje takiej budowy, co Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko
potwierdziła,
 zapytał, czy wspomniane w punkcie V Sprawozdania z działalności Poreco ważniejsze
prace wykonane w zakresie poprawy jakości obsługi klienta oraz funkcjonowania
spółki są pracami awaryjnymi czy na zasadzie jakiegoś planu;
Radca prawny p. Monika Stańczyk-Mroczko odpowiedziała, że zgodnie z umową, która
wiąże spółkę i gminę odnośnie urządzeń oraz sieci wodno-kanalizacyjnych, które są spółce
użyczone wynika, że spółka w ramach zwykłego zarządu dokonuje napraw, usuwa awarie,
które nie są inwestycjami tylko wiążą się z bieżącą eksploatacją;
Radny p. Waldemar Sitek zapytał, czy prace te spółka wykonuje w ramach własnego
budżetu, co potwierdziła p. Monika Stańczyk-Mroczko;
Radna p. Barbara Caban zapytała, czy są jakieś informacje w sprawie anteny sieci
telekomunikacyjnej oraz poprosiła o pozostawienie placu zabaw na Kosmodromie;
Radny p. Krzysztof Klimek w związku z rozpoczęciem budowy chodnika przy szkole w
Żarkach Letnisko zapytał, czy przedmiotowy chodnik będzie wykonany do samej szkoły
oraz jaki jest termin zakończenia prac, podziękował również za rozpoczęcie prac
związanych z naprawą dziur na ulicach asfaltowych i naprawą oświetlenia, o które
wnioskował wcześniej w swoich interpelacjach;
Radna p. Jolanta Chmura zapytała:
 kiedy faktycznie ruszą prace związane z naprawą dróg gruntowych na ulicach
Grzybowej, Sportowej, Brzozowej, Długiej, PCK i Wiejskiej,
 chciała wiedzieć, czy w programie dofinansowującym wymianę pieców jest jakaś
alternatywa dla pieców na tzw. pelet, który jest drogim opałem,
 w związku z omawianym na Komisji ds. budżetu tematem dotyczącym ubytków wody
przedstawiono, że jednym ze sposobów obniżenia tych strat jest wymiana
wodomierzy, która to jej zdaniem nie wpłynie znacząco na te straty tylko spowoduje
wzrost kosztów spółki, którą przecież gmina dofinansowuje i wzbogacenie się firmy,
która wodomierze dostarcza, zasugerowała natomiast, że powinno się zainwestować w
czujnik, o którym również była mowa, do badania szczelności rur;
Radny p. Patryk Frendowski zapytał:
 jaki jest stan przygotowania gminy w świetle planowanego strajku nauczycieli,
 czy gmina stara się pozyskiwać inwestorów na jej terenie,
 jaki jest stan rozpatrzenia wniosku o dzierżawę terenu nad zalewem przez
Stowarzyszenie Zefir-Drakkar;
Radny p. Leszek Lach zapytał, dlaczego Koła Gospodyń Wiejskich nie wzięły udziału w
przedsięwzięciu organizowanym między innymi przez Starostwo w Myszkowie wspólnie z
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach pod hasłem „Bądź
bezpieczny”, które odbyło się w marcu w Zespole Szkół w Żarkach oraz ile kół złożyło
wniosek o dofinansowanie na rozwój;
Sołtys wsi Kużnica Stara p. Przemysław Bąk:
 zapytał, czy gmina planuje wykonanie odwodnienia i usprawnienia drogi tzw.
Liszczyka w Kuźnicy Folwark, wspomniał, że temat ten jest poruszany od wielu lat i
sięga czasów, kiedy to jeszcze był radnym Gminy Poraj i poprosił, żeby ewentualne
prace wykonać porządnie, aby później nie trzeba było do nich wracać,
 zgłosił, że w Kuźnicy Starej od posesji nr 14 jest również problem z rowem
odwadniającym, który należy oczyścić;
Sołtys wsi Choronia p. Edward Mizera uzupełnił wypowiedź Radnej p. Ewy Masłoń w
kwestii dróg w Choroniu, mówiąc, że naprawy wymaga również przedłużenie ulicy
Zielonej oraz należy załatać dziury na ulicach: Szkolnej, Cmentarnej, Krótkiej i Prostej,
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potwierdził także, że udrożnienie odwodnienia na ulicy Partyzantów w Choroniu jest
faktycznie konieczne;
 Mieszkaniec Poraja p. Rafał Kisiel zapytał, czy zostały już podjęte jakieś kroki w kwestii
problemu przy szkole w Poraju, o którym mówił na poprzedniej sesji;
 Sołtys wsi Żarki Letnisko p. Mirosław Kozieł zaprosił wszystkich do swojej miejscowości
i powiedział, że jeżeli ktokolwiek stwierdzi, że ogólny stan dróg w jego miejscowości jest
lepszy niż w Żarkach Letnisko, to wówczas on sam stawia piwo.
Posiedzenie opuścił Radny p. Marcin Makuch.
W związku z powyższymi pytaniami odpowiedzi udzieliła Wójt p. Katarzyna
Kaźmierczak, która powiedziała:
 faktycznie w Żarkach Letnisko drogi gruntowe są w najgorszym stanie, poprosiła o
cierpliwość i poinformowała, że prace się zaczęły, jednakże pojawił się przymrozek,
który potrafi zniszczyć bardzo szybko, to co zostało wykonane, w chwili obecnej
prace trwają na ulicach Wesołej i Bocznej,
 harmonogram prac związanych z drogami cały czas ewoluuje,
 ma w planach, aby w tym roku przynajmniej dwie ulice w gminie, które tego
wymagają zaprojektować, aby w przyszłym móc położyć asfalt, niestety w tym roku
takich możliwości nie ma,
 podziękowała wszystkim za przypominanie i upominanie się o swoje sprawy, głównie
dotyczące konkretnych dróg, gdyż faktycznie czasami może coś umknąć,
 podziękowała również Radnemu p. Bojankowi o przypomnieniu o tabliczkach, które
być może są już przygotowane i czekają na ich zamontowanie,
 Strefa wrażeń to rzeczywiście wrażliwy temat, który chciałaby załatwić kompleksowo,
przy okazji powiedziała do p. Bojanka, że wysłanie informacji w eter, że na Orliku nie
ma monitoringu było niejako „strzałem w kolano” tzn. nikomu ta wiadomość nie
posłużyła a wręcz odwrotnie niektórych rozzuchwaliła, dodała, że w tej chwili gmina
jest na etapie rozmów z firmą Protector, o włączeniu monitoringu Orlika do usług,
które są przez nich świadczone – obiecali, że wykonają kosztorys, będą również próby
pozyskania środków na rejestrator i częściową wymianę kamer,
 odrębnym tematem jest Skatepark, który od dawna jest już pogwarancyjny, a koszt
jego naprawy przekroczyłby koszt jego stworzenia, dlatego też podjęła decyzję o
zdemontowaniu wszystkich urządzeń, które zagrażają bezpieczeństwu, w miejscu po
Skateparku powstanie mini miasteczko ruch drogowego, na które może uda się
pozyskać środki, jeżeli nie to przy niewielkim wkładzie środków zostanie to
wykonane własnymi siłami, dodała, że w zasadności tego pomysłu utwierdził ją
Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, który odbywa się do tej pory na hali
sportowej,
 jeszcze raz podkreśliła, że kwestia monitoringu, która jest w toku może wiele zmienić
w aktach wandalizmu, które miały miejsce oraz dodała, że dyrektor szkoły w Poraju
wystąpiła do gminy o przekazaniu jej tego terenu w administrację, a umowa będzie
wyglądać w ten sposób, że drobne prace będzie wykonywał konserwator zatrudniony
w szkole natomiast większe usterki będzie należało zgłaszać do Urzędu Gminy,
 sprzątanie lasów w Choroniu i Poraju to już druga inicjatywa mieszkańców, gdyż z
pierwszą wyszła Rada Sołecka w Żarkach Letnisko i stwierdziła, że jak najbardziej
popiera takie akcje, obiecała pomoc ze strony Urzędu Gminy w postaci dostarczenia
worków, rękawic oraz odbioru zebranych śmieci,
 dużo trudniej takie akcje wyglądają w przypadku zalewu, gdyż ta robiona parę lat
wcześniej nie do końca była legalna, gdyż sprzątany był teren, który nie należał do
gminy, tylko do RZGW a teraz do Wód Polskich, nie mniej jednak w przypadku
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zebrania się mieszkańców, którzy chcieliby powtórzyć taką akcję chętnie poprze takie
działania ,wspomniała także, że do tej pory w obchodzony corocznie Dzień Ziemi
młodzież skutecznie realizowała sprzątanie terenu przy starej drodze przy zalewie,
 ulicę Rudzianą zapisała do realizacji i przekaże do Referatu GK,
 wieża telekomunikacyjna jest ciągle nierozwiązanym problemem tzn. z jednej strony
jest niewielka grupa osób, które chciałyby usunięcia wieży znajdującej się na ulicy
Armii Krajowej w Poraju a z drugiej strony mieszkańców korzystających z sieci
telefonii komórkowych, bodajże w styczniu odbyło się spotkanie, na którym odbywały
się negocjacje umowy z firmą Orange, niestety sprawa obecnie przycichła, firma nie
określiła się co do zaproponowanej oferty,
 w kwestii placu zabaw jest przeciwna rozmieszczaniu takich obiektów na gruntach
prywatnych z różnych względów, w związku z tym te urządzenia są na razie
zdemontowane, trwa zastanawianie się gdzie je umieścić, ze względu na wyrównanie
szans przy różnej wielkości sołectw osobiście jest za przeniesieniem go do Gęzyna,
który jako jedyny takiego placu nie ma, jednakże przy wskazaniu innego gruntu
gminnego, na którym taki plac zabaw można byłoby umieścić można wziąć takie
rozwiązanie pod uwagę,
 budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Żarkach Letnisko została rozpoczęta siłami
własnymi właściwie bezkosztowo, jedynym za co trzeba zapłacić to transport
materiału, który należy wywieźć oraz transport kostki, dodała, że chodnik będzie do
parkingu przy przedszkolu a prace ma nadzieję zakończą się w przeciągu półtora
miesiąca,
 program dofinansowania m.in. pieców na pelet w tej chwili został jakby wznowiony,
jest on realizowany w partnerstwie z Gminami Poczesna i Blachownia i dodała, że
gmina nie ma wpływu na rodzaj programu, gdzie w przypadku tego było konkretne
wskazanie na fotowoltaikę i piece na pelet i wspomniała, że zainteresowanie akurat
tego typu piecami było spore w przeciwieństwie do zainteresowania piecami na gaz,
 temat mierników do badania szczelności rur jest dobrym pomysłem a ewentualna
wymiana wodomierzy leży po stronie spółki, jednakże należy pamiętać, że jedna z
ważniejszych przyczyn takich strat wody jest taka, że Gmina Poraj ma tylko jedno
ujęcie wody w Masłońskim, które w razie poważniejszej awarii jest ogromnym
problemem,
 w kwestii przygotowania Urzędu Gminy do strajku nauczycieli odesłała radnych do
oświadczenia, które pojawiło się na Bip-ie Urzędu Miasta Częstochowa w tonie
kategorycznym, które nie ma zamiaru wprowadzać w Gminie Poraj już nawet ze
względu na mniejszą liczbę szkół, natomiast sprawa zapewnienia opieki dzieciom w
tym czasie jest w gestii dyrektora danej placówki, którzy już działają w tej sprawie,
Posiedzenie opuściła Radna p. Barbara Caban.
 kwestia pozyskiwania inwestorów w sensie w jakim mówił radny p. Frendowski jest
trudnym tematem, gdyż póki co, nie ma terenów, na które tych inwestorów można
byłoby zaprosić, wręcz odwrotnie wieloletni inwestor, czyli Firma Chemeks zaczyna
uszczuplać swą działalność na terenie Poraja, natomiast można tu wspomnieć o
inwestycjach turystycznych, a uchwała, którą radni dziś podjęli o zbyciu terenów nad
zalewem jest jednym z kroków poczynionych w tym kierunku, wspomniała także o
dobrej współpracy z przedstawicielami Regionalnego Funduszu Gospodarczego
(RFG), których kierunki rozwoju pokrywają się z planami Gminy Poraj,
 w temacie Stowarzyszenia Zefir-Drakkar powiedziała, że dopiero niedawno klub ten
uiścił zaległości za lata poprzednie, bez roku 2018, więc dopóki nie zostaną dokonane
te opłaty w kwocie bodajże 4 tys. zł to niestety wniosek o dzierżawę nie będzie brany
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pod uwagę dodała także, że należałoby sprawdzić należności za wodę, które również
były zaległe;
Radny p. Patryk Frendowski zapytał w związku z ogłoszeniem umieszczonym na Bip-ie
dotyczącym zaproszenia do składania ofert przez spółdzielnie socjalne do zarządzania
działkami nad zalewem, wśród których są również te, którymi zainteresowany jest Klub
Zefir-Drakkar, czy to oznacza, że właściwie w świetle tego ogłoszenia wniosek Klubu nie
jest zasadny;
Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak:
 potwierdziła i dodała, że z pozostałymi klubami, które dzierżawiły tereny nad
zalewem nigdy nie było problemów,
 w kwestii imprezy organizowanej w Żarkach powiedziała, że informacja była
przekazana, jednak Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Poraj nie były zainteresowane
tym wydarzeniem a decyzja o tym została podjęta tylko i wyłącznie przez te koła tzn.
nikt im tego nie polecał ani nie zabraniał, dodała także, że wszystkie koła zostały
zarejestrowane i działają według nowych zasad, nie ma jednak dokładnej wiedzy, czy
wszystkie złożyły wniosek o dofinansowanie, jednak po informacji Radnego
p. Lacha, że dokonały tego 4 kluby, okazało się, że faktycznie wszystkie;
Sołtys wsi Kuźnica Stara p. Przemysław Bąk zaapelował, o zastanowienie się nad
połączeniem się z innymi gminami, nawet pod kuratelą Starosty Myszkowskiego w kwestii
wspólnego zakupu energii elektrycznej;
Wójt Gminy p. Katarzyna Kaźmierczak wyjaśniła, że chodzi o porozumienie wójtów,
burmistrzów czy nawet prezydenta, aby te zakupy robić wspólnie, gdyż jest wówczas
szansa na wynegocjowanie niższych cen energii, dodała, że ta sama sytuacja dotyczy
śmieci, w związku z czym jest zorganizowane spotkanie 9 kwietnia w Niegowie, natomiast
kwestia energii jest cały czas rozpatrywana, gdyż problemem jest to, że dotychczasowe
umowy kończą się w różnych terminach;
Przewodniczący p. Sylwester Sawicki poinformował, że wpłynął wniosek Radnego
p. Waldemara Sitka dotyczący zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, jednocześnie przeprosił
radnego, że nie poddał pod głosowanie tegoż wniosku zgłoszonego ustnie podczas
styczniowej sesji, przedmiotowy wniosek został odczytany przez p. Krzystofa Klimka i
stanowi załącznik nr 63 do protokołu;
Sekretarz Gminy p. Anna Trąbska odniosła się do wniosku mówiąc:
 przegłosowanie tegoż wniosku będzie rodziło konsekwencje finansowe i
organizacyjne komisji,
 do chwili obecnej przez ostatnie kilkanaście lat komisja zbiera się raz w miesiącu i
takie ramy finansowe w programie są ujęte,
 praktycznie na każdym posiedzeniu są opiniowane wnioski na sprzedaż alkoholu, co
jest rzeczą niezbędną do wydania przez wójta decyzji, czyli zezwolenia na sprzedaż,
 ograniczenie liczby posiedzeń spowoduje wydłużenie czasu oczekiwania
przedsiębiorców na takie zezwolenia, gdyż opinia komisji jest w takich przypadkach
obligatoryjna i niezbędna,
 ważną sprawą są również zgłoszenia osób nadużywających alkohol, które również
będą musiały oczekiwać na rozpatrzenie,
 wszędzie w okolicznych gminach składy osobowe komisji są podobne, jednakże w
Gminie Poraj jest największy budżet,
 poprosiła o niezmienianie zapisów programu, jednocześnie zapewniła, że środków na
wyjazdy dzieci na kolonie z elementami profilaktyki z pewnością wystarczy;
Radny p. Waldemar Sitek zwrócił uwagę, że na wyjazdy dzieci jest zapisane w programie
tylko 2 tys. zł, co jego zdaniem oznacza, że niewiele osób z tego skorzysta, dodał, że nie
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wnioskuje o zmniejszenie ilości posiedzeń tylko ilości osób w komisji, a tłumaczenie, że w
sąsiednich gminach jest podobnie nie oznacza, że musi to być standardem;
Sekretarz Gminy p. Anna Trąbska powiedziała, że komisja wykonuje pewne zadania,
których jest naprawdę sporo i którym musi sprostać, budżet jest również duży, co pociąga
za sobą pewne decyzje i poprosiła Radnego do zapoznania się np. z ich porządkiem;
Radny p. Waldemar Sitek zwrócił uwagę, że komisja dysponuje budżetem w wysokości
ponad 240 tys. zł, z czego 215 tys. zł przejada administracja, czyli niewielka kwota
wpływa do osób, które potrzebują pomocy;
Sekretarz Gminy p. Anna Trąbska stwierdziła, że taki układ finansowy był w zeszłym
roku, zapewniła, że w tym już takiego nie będzie, gdyż wszystkie pracownice świetlic
środowiskowych przeszły na ½ etatu, więc środków na wynagrodzenia z pewnością
pójdzie mniej, w związku z czym zostaną przesunięte na inny cel związany z profilaktyką;
Radna p. Jolanta Chmura zapytała kiedy odbędzie się następne posiedzenie komisji, na co
p. Trąbska odpowiedziała, że zaplanowane jest na dzień jutrzejszy na godz. 1400,
podkreśliła jednak, że w posiedzeniu komisji, podczas przesłuchania osób zaproszonych
nie można uczestniczyć;
Radna p. Jolanta Chmura zauważyła, że posiedzenia odbywają się w godzinach pracy
urzędu oraz zapytała, ile osób komisja zdołała wyprowadzić z alkoholizmu w ciągu
ostatniego roku;
Sekretarz Gminy p. Anna Trąbska powiedziała, że takiej statystyki nie ma, może jedynie
wskazać ile osób zostało przyjętych, ile zostało wysłanych do sądu wniosków o
zobowiązanie do leczenia odwykowego i taka informacja za poprzedni rok została już
przekazana do biura rady i z pewnością niebawem radni ją otrzymają, dodała, że w
informacji tej są wszystkie dane dotyczące ilości osób przesłuchanych i skierowanych do
psychologa, ilości takich porad psychologicznych;
Radna p. Jolanta Chmura chciała wiedzieć, gdzie odbywają się takie porady, na co
p. Trąbska odpowiedziała, że porady mają miejsce w Urzędzie Gminy w godzinach
popołudniowych, zazwyczaj co drugi piątek;
Radna p. Jolanta Chmura poprosiła o podanie orientacyjnej liczby osób, którym udzielono
pomocy;
Sekretarz Gminy p. Anna Trąbska stwierdziła, że na pewno 6 wniosków zostało
skierowanych do sądu, a kilkanaście osób zostało przesłuchanych na komisjach;
Radna p. Jolanta Chmura była zdziwiona, że te działania tyle kosztują;
Sekretarz Gminy p. Anna Trąbska podkreśliła, że posiedzenia komisji są tylko jeden raz w
miesiącu, dodatkowo jest 6 świetlic środowiskowych, które są nadzorowane przez komisję;
Radny p. Patryk Frendowski zapytał, czy członkowie komisji będące na posiedzeniu w
godzinach pracy, są zwolnione ze świadczenia pracy i nie otrzymują za to wynagrodzenia;
Sekretarz Gminy p. Anna Trąbska odpowiedziała, że w dniu jutrzejszym Urząd Gminy jest
czynny do godziny 1400, w związku z czym posiedzenie odbędzie się po godzinach pracy;
Radny p. Patryk Frendowski chciał wiedzieć, czy zdarza się, że komisje są w trakcie pracy,
na co p. Trąbska powiedziała, że odbywają się popołudniami;

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego p. Waldemara Sitka
WNIOSEK o dokonanie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii został przyjęty: 7 głosami „za”, 6 osób było
„przeciw”, 2 osoby nie oddały głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 64 do protokołu.
 Przewodniczący p. Sylwester Sawicki:
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 poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo Sołtysa i Rady sołeckiej z Żarek
Letnisko, w którym jest wyrażone stanowisko tych organów na temat sprzedaży
działek w tym sołectwie i poprosił Wiceprzewodniczącego p. Krzysztofa Klimka o
jego odczytanie - Przedmiotowe pismo znajduje się w aktach Biura Rady
OR.BR.0004/2019,
 przypomniał radnym, że do 30 kwietnia mają obowiązek złożyć oświadczenia
majątkowe za 2018 rok,
 zaprosił na kwietniowe posiedzenia Rady Gminy Poraj i poinformował, że
posiedzenie Komisji Rewizyjnej planowane jest na 18 kwietnia, Komisji ds. oświaty
na 23 kwietnia, Komisji ds. budżetu na 24 kwietnia natomiast sesja będzie miała
miejsce 25 kwietnia.

14. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodniczący
p. Sylwester Sawicki podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 1540 zamknął V sesję
Rady Gminy Poraj.

Protokolant
Inspektor
Agnieszka Dudek

Przewodniczący
Rady Gminy Poraj

Sylwester SAWICKI

