OR.0002.7.15

P R O T O K Ó Ł Nr VII/15
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 27 marca 2015 roku
Urząd Gminy w Poraju [UG], ul. Jasna 21
sala sesyjna nr 220
czas trwania obrad: 1106 – 1411

Ustawowy skład Rady
Obecnych na sesji

- 15 radnych
- 14 radnych.

Sesję Rady Gminy Poraj otworzyła i prowadziła p. Katarzyna
KAŹMIERCZAK - Przewodnicząca Rady.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie protokółu Nr VII/15 z sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015 roku.
Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań własnych Gminy w okresie między
sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy z działalności między sesjami:
 Komisji Rewizyjnej,
 Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji,
 Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych.
7. Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy za rok 2014 roku.
8. Informacja o przetargach w roku 2014.
9. Informacja na temat działalności Spółki PORECO.
10. Zapytania i wnioski - odpowiedzi.
11. Projekty uchwał w sprawie:
11.1.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
11.2.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
11.3.
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
11.4.
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
11.5.
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
11.6.
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11.7.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj w 2015 roku,
11.8.
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
1.
2.
3.
4.
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prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części na terenie Gminy
Poraj,
11.9.
dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Poraj,
11.10.
opłaty targowej,
11.11.
uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju,
11.12.
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju,
11.13.
zmian w budżecie Gminy Poraj na 2015 rok,
11.14.
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027;
11.15.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj w obrębie Dzierżno,
11.16.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Poraj,
11.17.
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj”,
11.18.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj w obrębie Żarki Letnisko.
11.19.
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poraj,
11.20.
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy
płatności.
12. Sprawy organizacyjne.
13. Zamknięcie sesji.

P r z e b i e g o b r a d:
Ad. 1 porządku obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Przewodnicząca Rady p. K. Kaźmierczak:
1) otworzyła VII sesję Rady Gminy Poraj o godzinie 1106,
2) powitała uczestników obrad a w sposób szczególny nowo wybranych sołtysów
którym złożyła gratulacje oraz gościa Kierownika SPZOZ GOZ w Poraju p. Haida
Hagara - lista obecności uczestników sesji to załącznik nr 1 do niniejszego
protokółu,
3) stwierdziła quorum Rady Gminy pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji i uchwał – lista obecności Radnych to zał. nr 2. Absencję usprawiedliwił
radny p. Zbigniew Rajczyk.
Ad. 2 porządku obrad: Ustalenie dziennego porządku obrad.

Po nawiązaniu do porządku obrad - zał. nr 3 - przekazanego w ustawowym
terminie wszystkim Radnym oraz Sołtysom, p. Przewodnicząca w imieniu Wójta Gminy
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zgłosiła autopoprawkę do porządku sesji, która polegała na dopisaniu w pkt 11
dodatkowych projektów uchwał w sprawie:
11.15. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj w obrębie Dzierżno,
11.16. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Poraj,
11.17. zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj”,
11.18. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Poraj w obrębie Żarki Letnisko,
11.19. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poraj,
11.20. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności.
Następnie zapytała o inne uwagi do porządku sesji – radna p. Zdzisława Polak wyraziła
sprzeciw do wprowadzania dzisiaj dodatkowych projektów uchwał, bo nie były
omawiane na komisjach. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Wójt informował
o tym na komisji i zarządziła głosowanie porządku obrad wraz z autopoprawką
p.
Wójta.
14 Radnych 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” uchwaliło
porządek VII sesji Rady Gminy Poraj.
Ad. 3 porządku obrad: Przyjęcie protokołu z sesji Rady.

Na wniosek Przewodniczącej p. K. Kaźmierczak Radni w głosowaniu „jednogłośnie” zatwierdzili treść Protokółu Nr VII/15 z sesji Rady Gminy Poraj, która
odbyła się 27 lutego 2015 roku.
Ad. 4 porządku obrad: Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań własnych Gminy w okresie
między sesjami.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu wójtowi p. Łukaszowi Stacherze - odczytał
pisemne „Informacje” z poszczególnych Referatów i jednostek UG jak w załącznikach
od nr 4 do nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. 5 porządku obrad: Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

Pani K. Kaźmierczak odczytała dokument zatytułowany „Informacja z działalności
międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Gminy Poraj za okres od 27 lutego do 27 marca
2015 roku” - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
Ad. 6 porządku obrad: Sprawozdanie Komisji Rady z działalności między sesjami.

Realizując uchwalony porządek sesji p. Przewodnicząca poprosiła o kolejne
zabieranie głosu Przewodniczących Komisji Rady na temat pracy w okresie
międzysesyjnym i udzieliła głosu:
1) Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej (KR) p. Andrzejowi Ludwikowskiemu,
2) Przewodniczącemu Komisji do spraw budżetu oraz gospodarki komunalnej
i inwestycji p. Sylwestrowi Sawickiemu,
3) Przewodniczącej Komisji do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych
p. Jolancie Kozak,
którzy poinformowali uczestników sesji o tematyce posiedzeń Komisji od ostatniej sesji.
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Ad. 7 porządku obrad: Informacja na temat realizacji Uchwał Rady Gminy za rok 2014 r.

Radni nie wnieśli uwag i przyjęli do wiadomości „Informację na temat realizacji
Uchwał Rady Gminy Poraj za rok 2014” - zał. nr 10.
Ad. 8 porządku obrad: Informacja o przetargach w roku 2014.

Radna p. Polak poinformowała, że nie mogła wnieść uwag do informacji
o przetargach na Komisji ds. budżetu, ponieważ nie mogła zapoznać się z dokumentacją
przetargową. Uczulała KR do szczegółowej kontroli i deklarowała pomoc. Wskazała na
wprowadzenie Komisji w błąd na temat czasokresu przedłożenia protokołu z kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej z Katowic, co zostało zapisane w Protokole Nr 2/15
z posiedzenia KR, na który UG nie czeka 60 dni tylko otrzymuje w dniu podpisania.
Przewodniczący Komisji wyraził zdziwienie do wystąpienia p. Radnej i stwierdził, że zna
Komisji i swoje kompetencje. Natomiast p. K. Kaźmierczak przypomniała, że
posiedzenia komisji są jawne i otwarte.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokółu z sesji.
Ad. 9 porządku obrad: Informacja na temat działalności Spółki PORECO.

Nie było uwag do „Informacji” przedłożonej ze Spółki PORECO w Poraju tj. do
załącznika nr 12.
Ad. 10 porządku obrad: Zapytania i wnioski.

Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak otworzyła punkt zapytań i wniosków do Wójta
Gminy i udzielała głosu radnym, a następnie uczestnikom sesji w kolejności:
1) p. Z. Polak:
 kiedy zakończy się I etap kanalizacji w ŻL i kiedy oczyszczalnia będzie
odbierała ścieki,
 pytała o przyczynę, która uniemożliwia zamontowanie 1 lampy
oświetlenia ulicznego na ul. Księżycowej w ŻL i przypomniała
o doświetleniu ulic: Dębowej, Wierzbowej i Okrężnej;
 nie zgadza się na stosowanie łatania dziur metodę na zimno i prosi by
prace wykonywane były na gorąco, co daje większą gwarancję
przetrwania, a metoda na gorąco jest niewiele droższa;
2) p. Katarzyna Rzepka podniosła problem:
 dojazdu śmieciarki w sołectwie Masłońskie na ul. Modrzewiową
i wnioskowała o poszerzenie drogi lub utwardzenie drogi przy rzece
Ordonce,
 szamba na terenie po byłej Fabryce tektury i niebezpieczeństwa dla ujęcia
wody.
To stanowisko poparła p. Z. Polak - dodatkowo poinformowała
o zakładzie wytwarzającym granulat i technologii, która zagraża
gminnemu ujęciu wody z zapytaniem o działania UG w tej sprawie;
3) p. Krzysztof Szustak poprosił o ustawienie 2 koszy na ul. Zielonej w Poraju, bo
zostały zabrane;
4) p. Elżbieta Sitek zwróciła uwagę na:
 nazewnictwo ulic i numery posesji na ul. Armii Krajowej od strony
dworca PKP gdzie był problem z dojazdem karetki pogotowia,
 konieczność utwardzenia kostką brukową niewielkiej części gruntu
pomiędzy istniejącym chodnikiem od bloków do biznes centrum w Poraju;
5) sołtys p. Andrzej Kamiński:
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 wnioskował o rewitalizację dróg w ŻL i odwodnienie rowem z prośbą
o wyasygnowanie kwoty w budżecie,
 poruszył tematykę alternatywnych źródeł ogrzewania.
Przewodnicząca Rady poprosiła o złożenie odczytanego wniosku do protokółu.
Pan A. Ludwikowski optowała za opracowaniem projektu rewitalizacji dróg
w całej Gminie;
6) p. Barbara Caban sołtys Poraja zgłosiła pilną potrzebę wyczyszczenia rowu od
biznes centrum do Orlika, bo jest zarośnięty i niedrożny.
Również w sprawie czyszczenia rowów wystąpiły radne p. Małgorzata Rodek
i p. Teresa Ociepka.
Wójt Gminy odpowiadał:

opracowany wykaz oświetlenia ulic na terenie Gminy będzie realizowany w tym
zakresie, jak przekazano radnym,

w kwietniu swoimi siłami rozpoczniemy prace związane z odwodnieniem,

są różne opcje naprawy dróg a prace prowadzone są od miesiąca,

równanie dróg gruntowych sprawdza się tylko chwilowo, na krótki czas z uwagi
na natężenie ruchu i zmienną pogodę, która powoduje wypłukiwanie gruntu,

zostanie ustawiony jeden kosz na ul. Zielonej,

ujęcie wody to kluczowy pobór wody dla Gminy, dlatego są kontrole wody,
ostania była dwa dni temu. Planowana jest kontrola firmy znajdującej się na
wskazanym przez p. Radną terenie;

I etap kanalizacji był planowany do zakończenia na dzień 30 marca 2016 roku
a że przebiega sprawnie inwestycja może zostać ukończona w wakacje.
Przygotowanie projektowe do rozpoczęcia etapu II zostanie podjęte po
zakończaniu I etapu budowy kanalizacji sanitarnej;
 przy budowie chodników wokół bloków wskazany przez p. Radną odcinek nie był
zaprojektowany, co zostanie dopełnione przy okazji zlecenia innych projektów,
bo jest tam ciemno i nierówno;
 do dworca PKP w Poraju jest ul. 3-go Maja, a do części zabudowanej przy PKP
ul. A. Krajowej;
 była pomoc dla mieszkańców w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji
poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła węglowe lub
gazowe nowej generacji i montaż układów solarnych z możliwością pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach (WFOŚiGW). W tym roku takiej możliwości nie będzie z uwagi
na brak dofinansowania z WFOŚ;
 nie zawsze z przyczyn organizacyjnych może uczestniczyć w posiedzeniach
komisji Rady;
 Protokół z kontroli RIO znajduje się w UG. Zalecenia będą realizowane na
bieżąco. Było bardzo wiele inwestycji przez ostatnie 4 lata, co skutkowało
żaglowaniem środkami finansowymi. Każde sołectwo chce równo traktować, ale
mają one różne potrzeby a prowadzone są bardzo duże inwestycje, które należy
zakończyć. W tym roku planowane jest zakończenie termomodernizacji
pozostałych obiektów użyteczności publicznej.
Przewodnicząca Rady zarządziła 10-cio minutową przerwę w obradach.
Ad. 11 porządku obrad: Projekty uchwał.
Zapisane w porządku sesji projekty uchwał czytał kolejno Wiceprzewodniczący
Rady p. Andrzej Pawłowski. Projekty dokumentów stanowią akta Biura Rady
OR.BR.0006.
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Przed rozpoczęciem podejmowania uchwał Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Pozyskiwania środków (GK) p. Adam Zaczkowski poinformował zebranych
o:
 zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co skutkuje
przedłożeniem 8 projektów uchwał na dzisiejszej sesji,
 wynikających zapisów z ustawy o ochronie danych osobowych i związanej z tym
korekty w deklaracjach stanowiących załączniki do projektu uchwały w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.

Rada Gminy Poraj podjęła Uchwały:
1) Nr 30(VII)15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokółu.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;
2) Nr 31(VII)15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości - załącznik nr 14.
Za przyjęciem uchwały ze zmianą głosowało 14 radnych;
3) 32(VII)15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – zał. nr 15.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych, przeciw - 0, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Na zapis w § 1, cytuję: „miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania…..” uwagę zwróciła
p. Z. Polak, bo jej zdaniem firmy będą miały problem z zapłatą bez wystawionej faktury.
Kierownik Referatu GK poinformował, że UG nie ma możliwości wystawiania faktur;
4) 33(VII)15 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne - zał. nr 16.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;
5) 34(VII)15 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi –
zał. nr 17.
Za przyjęciem uchwały po korekcie głosowało 14 radnych.
Na wniosek Przewodniczącej p. K. Kaźmierczak Radni wyrazili zgodę na odczytanie
§ 1.1. i § 8. projektu uchwały ze względu na obszerną treść. Korekta polegała na
wykreśleniu z podstawy prawnej powtarzającego się wyrazu „na podstawie” oraz na
wykreśleniu w § 4.1. „Nr 247(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraja z dnia 21 marca 2013
roku” ponieważ zdaniem radcy prawnego UG tak szczegółowy zapis skutkował będzie
zmianami tego dokumentu w przypadku zmiany uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
6) 35(VII)15 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – zał. nr 18.

7

Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych, przeciw - 0, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Radni wyrazili zgodę na odczytanie § 1.1. i § 7. projektu uchwały ze względu na
obszerną treść analizowanego dokumentu;
7) 36(VII)15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Poraj w 2015 roku – zał. nr 19.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;
8) 37(VII)15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych oraz ich części na terenie Gminy Poraj – zał. nr 20.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych;
9) 38(VII)15 w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Poraj – zał. nr 21.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw - 1, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Sprzeciw w sprawie dopłat dla osób korzystających z kanalizacji w Gminie zgłosiła p. Z.
Polak i skierowała zapytanie, dlaczego Gmina nie dopłaca do wywozu ścieków
mieszkańcom wywożącym szamba. Apelowała do radnych by w głosowaniu byli
przeciwni dopłatom;
10) 39(VII)15 w sprawie opłaty targowej – zał. nr 22.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 13 radnych, przeciw - 0, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Radna p. Z. Polak optowała za zmianą proponowanej w uchwale osoby wyznaczonej na
inkasenta opłaty targowej w ŻL między innymi ze względu na dojazd z Poraja.
Zaproponowała osobę z ŻL lub obecnego inkasenta w Gminie p. Skrzypca.
Sołtys wsi pytał o wysokość miesięcznego wpływu z tego tytułu do budżetu i wyraził
sprzeciw do wprowadzania inkasa z ŻL do wspólnego budżetu Gminy.
Wójt p. Ł. Stachera poinformował, że dotychczasowy inkasent choruje a wytypowana
osoba wyraziła zgodę na zbieranie inkasa w ŻL. Podkreślił, że inne rozwiązanie niż
prowadzona obecnie gospodarka finansowa będzie niezgodne z prawem;
11) 40(VII)15 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju –
zał. nr 23.
Za przyjęciem uchwały głosowało: za – 13 radnych, przeciw - 0, 1 osoba wstrzymała się
od głosu.
O dopisanie w § 16 projektu uchwały gabinetów w szkołach w ŻL apelowała p. Z. Polak.
Kierownik SPZOZ GOZ w Poraju p. K. Hagar poinformował, że chodzi o gabinety dla
higienistki szkolnej. Wójt Gminy stwierdził, że nikt nie korzysta z Ośrodka w Poraju;
12) 41(VII)15 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Poraju – zał. nr 24.
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Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Projekt uchwały został uzupełniony o:
1) pozostałych członków Rady Społecznej w wersji omówionej na posiedzeniu
komisji – p. Z. Polak powiedziała, żeby wprowadzić osobę z ŻL,
2) zapis „7 dni od dnia wyboru” w § 2. - termin dotyczył pierwszego posiedzenia
Rady;
13) 42(VII)15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2015 rok – zał.
nr 25.
Za przyjęciem uchwały po korekcie głosowało 14 radnych.
Skarbnik Gminy zapewniła, że nie było innych zmian w budżecie od omówionych
i wprowadzonych na wczorajszym posiedzeniu komisji i przeprosiła za popełniony błąd
w podliczeniu – uwag nie stwierdzono;
14) 43(VII)15 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2027 – zał. nr 26.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Dalszą część obrad opuścił radny p. K. Szustak;
15) 44(VII)15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w obrębie
Dzierżno – zał. nr 27.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Na wniosek p. Z. Polak Kierownik Referatu GK p. A. Zaczkowski stwierdził, że teren
dotyczy wprowadzenia funkcji mieszkaniowej w obrębie Dzierżna, bo popełniony został
błąd i poprosił na salę obrad merytorycznego pracownika – p. M. Kacerovsky
poinformowała, że są to tereny rolne na końcu ul. Wesołej i umiejscowiła je na mapie.
Wskazała na obręb geodezyjny w nazewnictwie ze względu na sprzeciw, z jakim
wystąpiła mieszkanka z sołectwa ŻL.
Wójt odniósł się do wystąpienia mieszkańca ŻL p. Będkowskiego i poinformował, że
decyzje w sprawie prywatnych gruntów nie wymagają konsultacji zebrania wiejskiego, a
ktoś popełnił błąd, który należy poprawić by osoba nie wystąpiła o odszkodowanie;
16) 45(VII)15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie
Poraj – zał. nr 28.
Za przyjęciem uchwały głosowało: za – 12 radnych, przeciw - 0, 1 osoba wstrzymała się
od głosu.
Radny p. A. Ludwikowski pytał:
 o dane osoby, która zwróciła się z wnioskiem o zmianę Studium,
 jakiego typu działalność będzie tam prowadzona,
 zwrócił uwagę na bliskość rzeki Warty na wskazanym analizowanym terenie,
 mówił o zaśmiecaniu linii brzegowej.
Wójt stwierdził, że jest to uchwała intencyjna, zobowiązał pracownika do zbadania
sprawy i załatwienia docelowo, a bliższe informacje p. Radny otrzyma na posiedzeniu
Komisji;
17) 46(VII)15 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj” – zał. nr 29.
Za przyjęciem uchwały głosowało: za – 9 radnych, przeciw - 2, 2 osoby wstrzymały się
od głosu.
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Wójt poinformował, że:
 kolejne dwa projekty uchwał - intencyjne - dotyczą sprawy, która w UG była
przedmiotem dyskusji na komisjach a toczy się od kilkunastu lat,
 przedmiotem zmiany Studium i miejscowego planu w obrębie ŻL jest
wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, a wyznaczenie tych terenów pozwoli na
rozwój w zakresie inwestycji mieszkaniowych w obszarze Gminy,
 o długoletniej procedurze w tym zakresie i opiniowaniu dokumentów przez
kilkadziesiąt instytucji,
 sprawę wycinki drzew regulują przepisy prawa i nikt nie może wycinać więcej
drzew niż w wydanych decyzjach,
 w decyzjach na wycinkę drzew z UG znajduje się zapis o obowiązku nasadzenia
drzew w ilości dwukrotnie wyższej od wyciętych,
 w ŻL będzie zapis, że działka nie może być mniejsza niż 2 tyś metrów;
18) 47(VII)15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w obrębie Żarki
Letnisko – zał. nr 30.
Za przyjęciem uchwały głosowało: za – 8 radnych, przeciw - 2, 3 osoby wstrzymały się
od głosu.
Ponownie swój sprzeciw wyrazili: p. Z. Polak i p. Będkowski by wstrzymać decyzję do
następnej sesji i skonsultować temat z mieszkańcami.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że są to uchwały intencyjne i dokumenty będą
konsultowane z mieszkańcami zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie;
19) 48(VII)15 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poraj –
zał. nr 31.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych;
20) 49(VII)15 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania
za inkaso i terminy płatności – zał. nr 32.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W tym miejscu sesji wójt p. Ł. Stachera odczytał treść zaświadczenia o wyborze
na sołtysa i wręczał je z gratulacjami po wyborze sołtysom, którymi zostali w sołectwach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CHOROŃ
p. Mizera
Edward
DĘBOWIEC
p. Ociepka
Anna
GĘZYN
p. Podsiadlik Jan
JASTRZĄB
p. Kuc
Edward
KUŹNICA STARA
p. Ociepka
Teresa
MASŁOŃSKIE
p. Widawski Sławomir
PORAJ
p. Caban
Barbara
ŻARKI LETNISKO
p. Kamiński Andrzej.

Ad. 12 porządku obrad: Sprawy organizacyjne.
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak:
1) poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęły pisma:
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Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie dotyczące Informacji o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Myszkowskiego oraz poszczególnych Gmin w roku 2014 – temat ten jest
przedmiotem obrad Komisji ds. oświaty w miesiącu maju zainteresowanych radnych zaprosiła do Biura Rady (BR),
Wicewojewody na temat pomocy w repatriacji - do treści pisma Radni
będą wypowiadali się na posiedzeniach komisji w miesiącu kwietniu –
zainteresowani mogą zapoznać się z tematem w BR,
List otwarty p. Andrzeja Skowrona był odczytany na komisjach i został
przyjęty do wiadomości chętnych do zapoznania się z treścią dokumentu
zaprosiła do BR;

2) przypomniała radnym, że na mocy ustawy o samorządzie gminnym, dnia 30
kwietnia upływa termin złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na
dzień 31 grudnia 2014 roku. Ze względów organizacyjnych zaapelowała
o wcześniejsze, niż ustawowy termin złożenie oświadczeń majątkowych do BR;
3) zaproponowała radnym terminy posiedzeń komisji i sesji w kwietniu: KR 27,
ds. budżetu 28, ds. oświaty 29 i 30 VIII sesja Rady Gminy;
4) złożyła serdeczne życzenia świąteczne, do których przyłączył się Wójt Gminy.
Ad. 13 porządku obrad: Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodnicząca p. K.
Kaźmierczak zamknęła VII sesję Rady Gminy Poraj o godzinie 1411.
Protokolant:
INSPEKTOR
Maria Kita

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak

