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OR.BR.0002.17.2020

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/20
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 29 kwietnia 2020 roku
budynek Urzędu Gminy w Poraju
ul. Jasna 21, sala nr 220
czas trwania obrad: 805 – 930

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 2020 r., poz. 713) Przewodniczący p. Sylwester Sawicki o godzinie 8 05 otworzył
XVII sesję Rady Gminy Poraj.
Powitał pracowników Urzędu Gminy Poraj na czele z p. Wójt Katarzyną Kaźmierczak oraz
przybyłych radnych. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik nr 1) stwierdził
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał przez Radę Gminy.
W sesji nie uczestniczyli Radni: p. Grzegorz Bojanek, p. Jolanta Chmura, p. Patryk
Frendowski i p. Krzysztof Klimek.
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.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Proponowany porządek XVII sesji – załącznik nr 2, został przekazany Radnym i
jednostkom organizacyjnym Gminy w ustawowym terminie, tzn. 22 kwietnia 2020 r. Sołtysi
o sesji zostali powiadomieni telefonicznie i poproszeni, aby w celu zachowania
bezpieczeństwa pozostali w domach i śledzili transmisję sesji on-line.
Do zaproponowanego porządku nikt nie zgłosił uwag, w związku z czym Przewodniczący
zarządził głosowanie. Porządek XVII sesji Rady Gminy Poraj został przyjęty 10 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw”.
Wynik głosowania imiennego nad dziennym porządkiem obrad to załącznik nr 3 .
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z sesji Nr XV/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
Przyjęcie Protokołu z nadzwyczajnej sesji Nr XVI/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
Przyjęcie sprawozdań z działalności za 2019 rok:
5.1 Gminnej Biblioteki Publicznej z filiami,
5.2 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5.3 Gminnego Ośrodka Kultury,
5.4 SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia,
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5.5 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół,
5.6 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5.7 Spółki Poreco
6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Poraj.
8. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu współpracy Gminy Poraj z
organizacjami pozarządowymi.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poraj.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Masłońskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2020 rok.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie sesji.
O głos poprosił Radny p. Leszek Lach:
 poinformował, że podtrzymuje swój wniosek z dnia 27 kwietnia bieżącego roku,
przesłany do p. Wójt drogą elektroniczną o odwołanie dzisiejszej sesji, gdyż jego
zdaniem odbywające się posiedzenie jest łamaniem prawa ustanowionego w Statucie
Gminy, a odpowiedź mailową Przewodniczącego Rady określił jako arogancką,
 stwierdził, że obecna sesja może zostać wytknięta takimi wadami, jak: brak
powiadomień o sesji na tablicach ogłoszeń, naruszenie zapisu o prawie udziału
mieszkańców w sesji, brak opinii merytorycznych komisji na temat projektów uchwał,
 powiedział, że Ministerstwo Finansów poinformowało, że przedłużono terminy na
składanie wszelkich sprawozdań finansowych, w związku z czym nie ma konieczności
przyjmowania na dzisiejszej sesji zapisanych w porządku informacji
sprawozdawczych,
 dodał, że na kilka miesięcy przed wyborami nie można nic zmieniać w nazewnictwie
ulic, a przez to ingerować w listy wyborcze, co oznacza, że projekt uchwały o nadaniu
nazwy ulicy w Masłońskim nie powinien znaleźć się w porządku sesji,
 zauważył również, że przy 15 radnych, sołtysach i pracownikach Urzędu Gminy sala
sesyjna nie spełnia wymogów 15 m2/osobę,
 poprosił Przewodniczącego Rady o wyjaśnienie sugestii zawartych w mailu do niego i
pozostałych Radnych i stwierdził, że takie zachowanie z jego strony nie powinno mieć
miejsca oraz zaproponował, aby Przewodniczący zastanowił się nad rezygnacją z
pełnionej funkcji, gdyż jego zdaniem w ostatnim czasie nie radzi sobie w tej materii,
 poprosił pozostałych Radnych o poparcie jego wniosku o przerwanie sesji i
przełożenie jej na czas od 10 do 15 maja bieżącego roku;
Głos zabrała Wójt Gminy p. Katarzyna Kaźmierczak:
 poinformowała, że przepisy odnośnie możliwości prowadzenia sesji, które zmieniły
się 18 kwietnia można było zastosować, ale nie było pewności, czy wszyscy Radni są
technicznie do tego przygotowani,
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 przypomniała, że na początku kwietnia zostało wysłane z Biura Rady pytanie w tej
kwestii, na które większość Radnych odpowiedziała, jednakże ostatnie zapewnienia,
co do możliwości wzięcia udziału w sesji on-line dotarły dopiero w dniu wczorajszym,
w związku z czym zapewniła, że kolejna sesja może odbyć się już w takim trybie, co
zapewne zostanie poprzedzone wykonaniem stosownej próby,
 zauważyła również, że od momentu ogłoszenia pandemii odbywały się w okolicznych
samorządach sesje stacjonarne z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa
głównie z uwagi na docierające sygnały z Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w kwestii nie respektowania uchwał podjętych w trybie online;
 Przewodniczący zapytał, czy Radny p. Lach podtrzymuje postawiony wniosek;
 Radny p. Leszek Lach powiedział, że wobec faktów, które podał, a które są
niezaprzeczalne chciałby poznać zdanie pozostałych Radnych w tej kwestii;
 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem o przerwanie XVII sesji w
dniu 29 kwietnia 2020 r.;
 Radny p. Leszek Lach poinformował, że nie wcisnął przycisku na urządzeniu do
głosowania w wyznaczonym czasie;
 Przewodniczący p. Sylwester Sawicki nie widział podstaw do powtórzenia głosowania,
gdyż głosy „przeciw” były w przeważającej liczbie;
Wniosek został odrzucony: 2 głosy „za”, 7 głosów „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od
głosu, 1 osoba nie oddała głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XV/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
Protokół z XV sesji był wyłożony w Biurze Rady oraz w sali przed dzisiejszymi
obradami, dodatkowo został wysłany do radnych drogą elektroniczną w dniu 11 marca 2020
r.. Do protokołu tego nie wniesiono uwag. Został on przyjęty przez radnych „jednogłośnie” 11 głosów „za” (załącznik nr 5 do protokołu).

4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji Nr XVI/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
Protokół z XVI nadzwyczajnej sesji był również wyłożony w Biurze Rady oraz w
sali przed dzisiejszymi obradami, a drogą elektroniczną został wysłany do Radnych w dniu
21 kwietnia 2020 r.. Do protokołu tego także nie wniesiono uwag. Został on przyjęty przez
radnych - 10 głosami „za” , przy 1 głosie „wstrzymującym się” (załącznik nr 6 do
protokołu).
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności za 2019 rok:
Przewodniczący Rady p. Sylwester Sawicki przypomniał, że z uwagi na panującą
sytuację nie zostały zwołane posiedzenia Komisji a do Radnych skierowano prośbę, aby
wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie materiałów sesyjnych kierować drogą elektroniczną
lub telefoniczną. W związku z tym, że nie pojawiły się żadne wiadomości Przewodniczący
stwierdził, że można to uznać za przyjęcie sprawozdań bez żadnych uwag, jednakże przy
każdym podpunkcie zapytał Radnych o ewentualne wątpliwości.
5.1 Gminnej Biblioteki Publicznej z filiami.
Informacja pisemna do tego punktu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Uwagi mieli:
 Radny p. Waldemar Sitek miał ogólną uwagę do sprawozdań, które jego zdaniem są
niekompletne i brakuje w nich informacji, w jaki sposób zostały wydane środki pieniężne
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na poszczególne działania, nie wiadomo np. ile wyniosły wynagrodzenia a ile działalność
statutowa, czy operacyjna danej komórki;
Przewodniczący Rady zauważył, że obecnie analizowane są sprawozdania z działalności
poszczególnych jednostek a informacje finansowe są dołączone do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2019 rok;
Radny p. Waldemar Sitek nie zgodził się z przedmówcą i dodał, że nie ma informacji np.
na temat ile kosztowały poszczególne imprezy;
Radny p. Bartosz Rajczyk poprosił, aby w przyszłości zastanowić się nad zasadnością
prenumeraty przez bibliotekę wszystkich dotychczasowych czasopism, a jeśli faktycznie
okaże się, że z części z nich można zrezygnować, to wówczas można byłoby
zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć np. na zakup nowych książek;
Przewodniczący p. Sylwester Sawicki stwierdził przyjęcie powyższego sprawozdania z
uwagami.

5.2 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sprawozdanie pisemne stanowiące załącznik nr 8 do protokołu przyjęto bez uwag.
5.3 Gminnego Ośrodka Kultury.
Sprawozdanie pisemne stanowiące załącznik nr 9 do protokołu przyjęto bez uwag.
5.4 SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia.
Sprawozdanie pisemne stanowiące załącznik nr 10 do protokołu przyjęto bez uwag.
5.5 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół.
Sprawozdanie pisemne stanowiące załącznik nr11 do protokołu przyjęto bez uwag.
5.6 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sprawozdanie pisemne stanowiące załącznik nr 12 do protokołu przyjęto bez uwag.
5.7 Spółki Poreco
Załącznik nr 13 stanowi materiał pisemny do tego punktu. Uwagi wnieśli:
 Radny p. Waldemar Sitek stwierdził, że tu również brakuje mu sprawozdania finansowego,
tym bardziej, że Gmina rocznie dokapitalizuje spółkę w kwocie 650 tys. zł i nie ma
pewności, w jakiej kondycji finansowej jest obecnie Poreco i czy to dokapitalizowanie jest
nadal potrzebne, konieczność przedstawienia informacji finansowej jest tym bardziej
zasadna, że spółka świadczy usługi remontowe;
 Radny p. Leszek Lach poinformował, że ma zastrzeżenia, co do wykonywanych robót
przez Poreco, gdyż nie ma żadnych informacji o osiąganych przychodach, które powinna
uzyskiwać z wykonywanych samodzielnie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a
które niestety zleca firmom zewnętrznym, zasugerował p. Wójt, aby przyjrzała się uważnie
działalności tej spółki, w której jego zdaniem brakuje prawdziwego menadżera, który
zająłby się jej właściwym zarządzaniem;
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 Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak odpowiedziała, że Spółka Poreco ma obowiązek złożenia
sprawozdania finansowego do 30 czerwca i z pewnością się z tego wywiąże;
 Radny p. Leszek Lach dodał, że spółka wysłała sprawozdanie do Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS) do 31 stycznia, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby
taka sama informacja dotarła do Radnych;
 Przewodniczący Rady wyraził ubolewanie, że przedstawione pytania i wątpliwości nie
przedstawiono wcześniej drogą elektroniczną, wówczas z pewnością pojawiłyby się na nie
odpowiedzi;
 Radny p. Bartosz Rajczyk zauważył, że warto byłoby przy okazji remontu drogi
wojewódzkiej zadbać o stan sieci wodociągowej, aby zniwelować ubytki wody;
 Przewodniczący p. Sylwester Sawicki stwierdził, że powyższa informacja została przyjęta
z zastrzeżeniami.

6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019
rok.
Informacja pisemna stanowiąca załącznik nr 14 została przyjęta bez uwag.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Poraj.
Do załącznika nr 15 nie wniesiono uwag.
8. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu współpracy Gminy Poraj z

organizacjami pozarządowymi.
Sprawozdanie będące załącznikiem nr 16 przyjęto bez zastrzeżeń.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt uchwały to załącznik
nr 17
Przewodniczący p. Sylwester Sawicki poinformował, że w ostatnich dniach zmienił się
publikator Ustawy o samorządzie gminnym, w związku z czym we wszystkich
prezentowanych projektach uchwał należy powoływać się przy tej ustawie na Dz. U. z 2020
r., poz. 713. Dodał również, że do tych dokumentów również nikt nie zgłosił uwag.
Uchwała Nr 135(XVII)20 zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.– załącznik nr 18 została przyjęta – 4 głosy „za”, 2 głosy
„przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu, 2 osoby nie oddały głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych –
projekt uchwały to załącznik nr 20 do protokołu.
Brak uwag.
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Uchwała Nr 136(XVII)20 w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – załącznik nr 21
została przyjęta „jednogłośnie” – 11 głosów „za”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Radny p. Leszek Lach zgłosił, że podczas głosowania nad Uchwałą Nr 135(XVII)20
zapomniał oddać głos, a chciałby, aby wyraźnie było zaznaczone, że w tej kwestii wyraża
sprzeciw. Przewodniczący zapewnił, że zostanie to zaprotokołowane.
11. Podjęcie

uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Poraj – projekt uchwały to załącznik nr 23.

Brak uwag.
Uchwała Nr 137(XVII)20 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poraj – załącznik nr
24 została przyjęta – 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”,
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w
miejscowości Masłońskie - projekt uchwały to załącznik nr 26.
Pytania mieli:
 Radny p. Waldemar Sitek poprosił o doprecyzowanie, czy wskazana droga jest faktycznie
drogą gminną, czy wewnętrzną, czyli jak wygląda w tym momencie sprawa własności tej
ulicy;
 Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami p. Paweł Jakubczak zapewnił, że wskazana
droga w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod drogę i dlatego
też z mocy prawa stała się własnością gminy;
 Radny p. Marcin Makuch poprosił o spowodowanie, aby uchwała ta weszła w życie po 10
maja, czyli po planowanych wyborach prezydenckich;
 Sekretarz Gminy p. Anna Trąbska zapewniła, że z pewnością tak się stanie, dodała
również, że na tej ulicy nikt nie jest zameldowany.
Uchwała Nr 138(XVII)20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Masłońskie – załącznik nr 27 została przyjęta – 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 osoby
„wstrzymały się” od głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych – projekt uchwały to załącznik nr 29.
Pytania mieli:
 Radny p. Waldemar Sitek miał uwagi do §4 pkt 2 dotyczącego reklamy, a dokładnie do
zaproponowanej stawki za inne reklamy w kwocie 0,30 zł twierdząc, że przedsiębiorcy,
którzy są przedstawicielami innych firm będą musiały zapłacić więcej za umieszczenie
reklamy;
 Kierownik Ref Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków p. Adam
Zaczkowski odpowiedział, że osoba, która ma prawo do dysponowania daną
nieruchomością i w obrębie pasa drogowego zamieszcza reklamę ma stawkę niższą niż
inni reklamodawcy, którzy są w pasie drogowym, ale nie na własnym gruncie;
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 Radny p. Waldemar Sitek dodał, że przedsiębiorcy, którzy we wpisie do ewidencji
gospodarczej mają np. działalność agencyjną czy franczyzową to wówczas nie spełniają
warunków ppkt a, tylko z automatu płacą wyższą stawkę;
 p. Adam Zaczkowski stwierdził, że nie ma odniesienia do wspomnianej ewidencji
działalności gospodarczej, tylko o obiekcie, w którym jest prowadzona działalność
gospodarcza i dotyczy szyldów reklamowych, które są umieszczane w pasie drogowym,
jednak na własności przedsiębiorcy;
 Radny p. Waldemar Sitek podał przykład oparty na swojej dotychczasowej pracy
zawodowej mówiąc, że jeżeli przedsiębiorca reklamuje na szyldzie np. kosiarki to płaci
stawkę 0,10 zł, natomiast jak tylko pojawi się tam nazwa firmy, której jest
przedstawicielem to wówczas wskakuje na pułap 0,30 zł;
 p. Adam Zaczkowski nie zgodził się z przedmówcą i przypomniał, że poprzednia uchwała,
w której zostały dostosowane stawki do wymogów ustawowych dotyczących działalności
telekomunikacyjnej została zakwestionowana przez Nadzór Prawny, który zalecił
wprowadzenie dużo szerszej zmiany w tej materii, czego skutkiem jest przedłożenie
projektu uchwały wzorowanej na samorządach, które mają już prawidłowo dostosowane
przepisy;
 Radny p. Waldemar Sitek odpowiedział, że nie neguje poprawności tego dokumentu,
jednakże nie ukrywa, że zapis w takiej formie nie jest dla niego satysfakcjonujący;
 p. Adam Zaczkowski stwierdził, że wysokość stawek w innych gminach jest
niejednokrotnie wyższa.
Uchwała Nr 139(XVII)20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych – załącznik nr 30 została przyjęta – 9 głosów „za”, 2 głosy
„przeciw”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do protokołu
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2020 rok – I
projekt uchwały to załączniki nr 32 natomiast II, który został wysłany do Radnych w
dniu 28 kwietnia 2020 r. stanowi załącznik nr 33.
Uchwała Nr 140(XVII)20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2020 rok –
załącznik nr 34 została przyjęta - 7 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały
się” od głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

15. Sprawy różne.
W punkcie tym głos zabrali:
 Radny p. Marcin Makuch zapytał, kiedy mieszkańcy otrzymają informacje o nowych
stawkach opłat za odpady komunalne oraz zasadach segregacji śmieci, a także zwrócił
uwagę, że na lutowej sesji nadano nazwę Dobra ulicy w Żarkach Letnisku i do tej pory nie
umieszczono tam tabliczki informującej o tym;
 Radny p. Waldemar Sitek chciał się dowiedzieć na jakiej podstawie należy podobno
zgłaszać posiadanie kompostownika w Starostwie Powiatowym;
 Radna p. Barbara Caban była ciekawa, kiedy otworzą Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK;
 Radny p. Leszek Lach powiedział, że jedna z tabliczek na ulicy Leśnej w Poraju jest
nieprawidłowo zamontowana, w związku z tym przypomniał, że już dwa tygodnie temu
prosił p. Zaczkowskiego o zamontowanie trzeciej tabliczki na końcu tej ulicy;
 Radny p. Łukasz Boroń poprosił o wymianę deski na „Mostku Przyjaźni” w Masłońskim;
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 Radna p. Ewa Masłoń w związku z przeprowadzoną w ostatnim czasie wymianą lamp
chciała się dowiedzieć kiedy będzie można poznać plany w zakresie zagospodarowania
zdemontowanych opraw, które nadają się jeszcze do użytku;
 Radny p. Bartosz Rajczyk przypomniał, że w Choroniu spalił się budynek gospodarczy
jednego z mieszkańców, w związku z tym poprosił każdego, kto posiada zalegające,
niepotrzebne narzędzia o przekazanie ich za pośrednictwem radnych na rzecz
poszkodowanego, jak również zwrócił się z prośbą o pomoc do władz gminy;
 Radna p. Ewa Masłoń poparła przedmówcę i poinformowała, że jest w tej sprawie
organizowana zbiórka, w związku z tym zachęcała do wzięcia w niej udziału oraz zapytała,
czy z uwagi na przepowiadaną w tym roku suszę i duże ryzyko pożarów straż pożarna jest
mobilizowana do jeszcze lepszego działania i czy Gmina ma odpowiednie narzędzia do
udzielania pomocy mieszkańcom w takich przypadkach np. przy pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS);
 Radny p. Leszek Lach pochwalił akcję zakupu przez niektórych radnych na czele z p. Wójt
komputerów dla potrzebujących dzieci i zapytał, czy Gmina skorzystała z dotacji
państwowych na zakup takiego sprzętu;
 Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak potwierdziła, że środki zostały przyznane, co pozwoliło na
zakup odpowiednich urządzeń;
 Przewodniczący p. Sylwester Sawicki chciał wiedzieć, na jakim etapie jest naprawa ulicy
Leśnej w Jastrzębiu;
 Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak odpowiedziała:
 osoba poszkodowana w pożarze musi zgłosić się do GOPS-u, gdzie jednorazowo
może uzyskać pomoc rzeczową, dodała również, że jej zdaniem wszystkie programy
pomocowe w ramach tarczy antykryzysowej w dużej mierze obejmują m.in. takich
przedsiębiorców jak przypadek z Choronia, dlatego też należy złożyć w tej kwestii
stosowne wnioski, przy wypełnieniu których zaoferowała pomoc ze strony Gminy,
 w kwestii suszy, która niewątpliwie zagraża zaapelowała do mieszkańców, którzy
przede wszystkim posiadają drewniane budynki gospodarcze do ubezpieczania swych
nieruchomości, dodała, że gminne straże są w stałej gotowości oraz, że ważną rzeczą
jest profilaktyka przejawiająca się m.in. we współpracy z polskim alarmem
smogowym, tzn. jedna z mieszkanek Żarek Letniska stworzyła porajski alarm
smogowy, której profil facebookowy warz z informacjami o zasadach właściwej
segregacji śmieci umieszczony jest na gminnej stronie, zaapelowała również o
zaprzestanie wypalania traw i bioodpadów, co jest wielokrotnie przyczyną
rozprzestrzeniania się pożarów na większą skalę;
 p. Adam Zaczkowski wyjaśnił:
 sytuacja związana z panującą pandemią spowodowała, że fizyczne przekazanie
informacji o podwyższonej stawce opłaty za odpady komunalne zostanie wykonane w
nieco późniejszym czasie, gdyż dopiero od 4 maja decyzją Wojewody Śląskiego
wraca funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej (CIS) przy pomocy, którego jest
kolportowana gminna korespondencja,
 aby uniknąć kosztów w wysokości ok. 40 tys. zł wynikających z wysyłania informacji
o opłatach przy pomocy Poczty Polskiej, ich przekazywanie odbywa się dwutorowo,
tzn. tworzy się bazę mailową mieszkańców, co pozwala skutecznie również pod
względem prawnym dostarczyć niezbędne w tym zakresie informacje, natomiast
wszystkie pozostałe zostaną dostarczone w sposób tradycyjny po wspomnianym 4
maja,
 do informacji o opłatach za śmieci będzie dołączona kompleksowa ulotka ilustrująca
zasady prawidłowej segregacji odpadów;
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 Radna p. Ewa Masłoń poprosiła o wskazanie w tych informacjach adresu mailowego do
kontaktu, gdyż mieszkańcy zgłaszają, że z uwagi na ostatnie zmiany stawki nie mają
pewności, czy faktycznie regulują płatności prawidłowo;
 p. Adam Zaczkowski poinformował, że takie dane są uwzględnione, oprócz tego w każdej
chwili można zadzwonić do Urzędu i od ręki uzyskać potrzebne dane;
 Radny p. Marcin Makuch zapytał, kiedy będzie prowadzona zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i elektrośmieci;
 p. Adam Zaczkowski odpowiedział:
 nie ma ustalonych terminów, co w głównej mierze jest również związane z obecną
sytuacją wynikającą z pandemii, decyzja zostanie podjęta w momencie, gdy okaże się,
że firma będzie w pełnej mocy gotowa do prawidłowej realizacji usługi, być może uda
się to wykonać w połowie czerwca,
 w sprawie kompostowników zostało wystosowane pismo do Nadzoru Budowlanego
Starostwa Powiatowego o wykładnię, czy faktycznie jest konieczność zgłaszania
kompostownika jako obiektu budowlanego i w momencie otrzymania odpowiedzi
zostanie ona podana do publicznej wiadomości, na co Radny p. Sitek poprosił o
zamieszczenie na stronie gminnej takiej informacji,
 PSZOK będzie czynny od 4 maja, trwają jeszcze ostatnie przygotowania, gdyż praca
w tym punkcie musi zostać przeorganizowana, tzn. nie będzie czynny codziennie i
przez tyle godzin, co do tej pory, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów i
uciążliwości dla mieszkańców,
 w sprawie tabliczek na ulicy Leśnej w Poraju poinformował, że tuż po telefonie
Radnego p. Lacha zostało zlecone wykonanie dodatkowej tabliczki, jednakże znów z
powodu koronawirusa terminy realizacji również w tym zakresie są wydłużone,
 obiecał, że usterki na moście w Masłońskim zostaną naprawione,
 w temacie dobudowy lamp czy naprawy dróg poinformował o tym, że pomimo
zabezpieczenia środków w budżecie fizycznie Gmina nie posiada ich na koncie, gdyż
z powodu panującej pandemii wpływają dużo niższe kwoty z udziałów w podatku i by
móc zapewnić bieżące funkcjonowanie należy na bieżąco analizować, na co w danym
momencie można rozdysponować środki, dodał, że generalnie Gmina jest
przygotowana na dobudowywanie oświetlenia przede wszystkim w najbardziej
newralgicznych miejscach ze względów bezpieczeństwa a lista takich potrzeb jest
bardzo długa,
 przypomniał, że udało się wymienić 961 lamp, co stanowi zdecydowaną większość
oświetlenia w Gminie, dodatkowo uzyskano deklarację ze strony Tauron, że w ramach
ich prac modernizacyjnych będą próbowali włączyć w to pozostałe niewymienione
lampy;
 Radny p. Leszek Lach:
 zaoferował pomoc w postaci wskazania właściwego miejsca do zamontowania
tabliczki na ul. Leśnej w Poraju,
 poruszył wzbudzający dużo kontrowersji wśród mieszkańców temat jednakowej
stawki za odpady komunalne bez względu na to, czy na danej nieruchomości
wytwarza się odpad w postaci popiołu, czy nie i zauważył, że należy w tej sprawie
szukać rozwiązań, zadeklarował również, że sam będzie interweniował u posłów we
wskazanym temacie,
 poinformował, że na ul. Leśnej w Poraju jest również czujnik smogu, który od kilku
tygodni bada poziom zanieczyszczeń w powietrzu i podał informacje niezbędne do
zlokalizowania czujnika, które należy wpisać w wyszukiwarkę tzn. LookO2, nazwa
czujnika na mapie MEGALODON;
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 Radny p. Marcin Makuch przypomniał, że nie uzyskał odpowiedzi na drugie pytanie oraz
chciał wiedzieć, kiedy będą kontynuowane prace związane z remontem remizy OSP w
Gęzynie;
 Radny p. Andrzej Tkacz również był zainteresowany tematem dotyczącym strażnicy OSP
w Gęzynie a także zapytał, kiedy rozpocznie się remont dróg w Gęzynie i Kuźnicy
Folwark, o który niejednokrotnie już pytał;
 Radny p. Bartosz Rajczyk chciał wiedzieć, czy zostały już przeliczone propozycje nowej
stawki zwolnień za gospodarowanie odpadów komunalnych z tytułu ich kompostowania;
 Radny p. Waldemar Sitek poruszył temat bezpieczeństwa wodnego wynikającego z
prognoz w kwestii tegorocznej suszy i zapytał, jakie Gmina ma możliwości wyrównywania
ciśnienia w sieci szczególnie w okresach wieczornych, kiedy spadek tego ciśnienia jest
najbardziej odczuwalny;
 p. Adam Zaczkowski odpowiedział:
 tabliczka z nazwą ulicy Dobrej w Żarkach Letnisku zostanie zainstalowana w
najbliższym czasie, po uprzednim sprawdzeniu, czy uchwała w tej sprawie weszła już
w życie;
 w ramach nowelizacji systemu w Gminie oparto się na przepisach znowelizowanej
tzw. ustawy śmieciowej, na podstawie której nie ma możliwości wprowadzenia
obniżenia stawek dla mieszkańców, którzy mają ogrzewanie gazowe, taka
ewentualność byłaby możliwa tylko wtedy, gdy zostaną wprowadzone zmiany do
ustawy,
 przypomniał, że do niedawna były ograniczenia ilościowe w odbiorze niektórych
frakcji, szczególnie odpadów Bio, ale zmiany w ustawie spowodowały, że należy
odebrać od mieszkańca każdą ilość odpadów w ramach jednolitej stawki,
 wspomniał również o dodatkowych usługach np. dla tych, którzy mają więcej
odpadów budowlanych,
 stwierdził, że o zmianie wysokości ulgi za kompostowanie bioodpadów będzie można
pomyśleć w momencie kiedy proces związany z kompostowanie na dobre się
rozwinie, gdyż do tej pory zostały złożone bodajże 4 deklaracje w tej sprawie i dodał,
że prawdopodobnie sytuacja się zmieni jak tylko dotrą do każdej posesji ulotki
informujące o wprowadzonych zmianach,
 podtrzymał swoją wcześniejszą odpowiedź w temacie remontów i dodał, że cały czas
się do nich przygotowują, ostatnia wizytacja pozwoliła sprawdzić stan drogi w
Gęzynie do remontu której ma nadzieję uda się pozyskać materiały pochodzące z
trwającej modernizacji drogi wojewódzkiej, są również w kontakcie z Powiatowym
Zarządem Dróg (PZD) i w ramach remontu ul. Jastrzębskiej będą chcieli również
pozyskać pewne materiały, które będzie można użyć ponownie,
 w temacie ciśnienia wody powiedział, że Gmina korzysta z ujęcia głębinowego w
Masłońskim, które póki co nie jest zagrożone zmniejszeniem ilości czy możliwości
pozyskania wody a obniżenie ciśnienia wody wynika nie z wydajności źródła tylko z
rozbiorem wody przez mieszkańców, tzn. przy dużej kumulacji odbioru wody w
jednym czasie faktycznie mogą pojawić się takie problemy, szczególnie na
końcówkach sieci, ale temu problemowi szczególnie w Żarkach Letnisku i Dzierżnie
przeciwdziała połączenie z myszkowską siecią miejską oraz cały czas są realizowane
prace ze stacją hydroforową;
 Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak powiedziała:
 bezpieczeństwo wodne to jeden z jej priorytetów na tę kadencję, w związku z czym
bardzo często prowadzi rozmowy z Prezesem Poreco na temat planów dotyczących
zarówno istniejącej sieci jak i możliwości wybudowania drugiego ujęcia,
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 cały czas trwa badanie szczelności sieci i w tym temacie są już pewne sukcesy, zostały
zakończone wszystkie prace z wydajnością urządzeń i prace energetyczne na ujęciu,
 Prezes Poreco wystosował wnioski do Ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego o
wskazanie możliwości pozyskania dofinansowania do budowy drugiego ujęcia wody,
 odpowiedzialność za bezpieczeństwo wodne spoczywa również na mieszkańcach i
zaapelowała o szanowanie wody,
 zaproponowała upublicznienie informacji o wszystkich działaniach, które Poreco we
współpracy z Gminą prowadzi oraz tej części planów, które maja szansę na realizację;
 Radny p. Waldemar Sitek jak najbardziej poprosił o takie informacje i zapytał, czy
zakupione zbiorniki na wodę zwiększyły ilość przechowywanej wody z uwagi na to, że
źródło ma swoją określoną wydajność i tylko odpowiedni zapas zgromadzony w
zbiornikach na powierzchni może chwilowe zapotrzebowanie na wodę równoważyć;
 Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak zapewniła, że takie dane pojawią się również w obiecanej
wcześniej informacji.
16. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodniczący
p. Sylwester Sawicki podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 930 zamknął XVII
sesję Rady Gminy Poraj.
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