OR.BR.0002.16.16

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/16
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 3 marca 2016 roku
Urząd Gminy w Poraju [UG], ul. Jasna 21
sala sesyjna nr 220
czas trwania obrad: 1101 – 1441

Ustawowy skład Rady: 15 radnych.
W sesji uczestniczyło: 14 radnych. Absencję usprawiedliwiła - radna p. Katarzyna
Rzepka.
Sesję Rady Gminy Poraj otworzyła i prowadziła p. Katarzyna KAŹMIERCZAK
- Przewodnicząca Rady Gminy Poraj.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie Protokołów z sesji Rady Gminy Poraj Nr:
 XIV/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku,
 XV/15 z nadzwyczajnej sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku.
4. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
7. Informacja z przebiegu akcji „zima” (stan dróg, ewentualne szkody
spowodowane zimą).
8. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy z działalności od ostatniej sesji:
8.1. Komisji Rewizyjnej,
8.2. Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji,
8.3. Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych.
9. Analiza sytuacji mieszkańców objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w związku z zimą.
10. Projekty uchwał w sprawie:
10.1. określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód,
prowadzonych przez gminę Poraj, oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
10.2. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia
1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku,
10.3. nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarki Letnisko,
10.4. zmiany uchwały Nr 182(XXVI)2012 Rady Gminy Poraj z dnia
28 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Poraj na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu zmienioną uchwałą
Nr 361(XLVIII)2014 z dnia 28 marca 2014 roku Rady Gminy,
1.
2.
3.
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10.5. zmiany uchwały Nr 223(XXIX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia

28 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Poraj,
10.6. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj,
10.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w granicach
administracyjnych gminy Poraj,
10.8. przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Poraj na lata 20152032” wraz z „Aktualizacją inwentaryzacji azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Poraj”,
10.9. przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na realizację
zadania polegającego na dofinansowaniu prac polegających
na demontażu i/lub zbieraniu z miejsc składowania,
transporcie i unieszkodliwieniu azbestu z budynków lub
z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu
Gminy Poraj etap III” ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
10.10. zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj”,
10.11. zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Choroń na lata
2016-2022,
10.12. zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Gęzyn na lata
2016-2022,
10.13. zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kuźnica Stara na
lata 2016-2022,
10.14. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poraj
w 2016 roku,
10.15. wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
10.16. zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju,
10.17. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2016-2020,
10.18. rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Poraj.
11. Zapytania i wnioski radnych - odpowiedzi.
12. Sprawy organizacyjne.
13. Zamknięcie sesji.

P r z e b i e g o b r a d:
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Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przewodnicząca Rady p. K. Kaźmierczak:
1) otworzyła VI sesję Rady Gminy Poraj o godzinie 1101,
2) powitała przybyłych na sesję - lista obecności uczestników sesji Rady Gminy
stanowi 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.
Ad. 2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przewodnicząca nawiązała do porządku obrad - zał. nr 3 - przekazanego
w ustawowym terminie wszystkim Radnym oraz Sołtysom. Poinformowała, że na
wniosek Komisji Rewizyjnej do porządku sesji został wprowadzony projekt uchwał
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Poraj oraz zmieniona
została kolejność projektów uchwały, dlatego Radni na komisjach otrzymali
doprecyzowany porządek sesji. Następnie zarządziła głosowanie porządku obrad ze
zmianami.
Rada Gminy Poraj uchwaliła jednogłośnie porządek XVI sesji tj. 14 głosami „za”.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Poraj.
Na wniosek Przewodniczącej p. K. Kaźmierczak Radni Gminy Poraj
bez uwag w głosowaniu - jednogłośnie - zatwierdzili treść Protokółu z sesji Nr:
 XIV/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku,
 XV/15 z nadzwyczajnej sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań Gminy w okresie między sesjami.
Z uwagi na absencję wójta p. Łukasza Stachery Przewodnicząca Rady
udzieliła głosu Sekretarz Gminy p. Marii Magdalenie Gurbała, która odczytała
pisemne informacje międzysesyjne:
1) Referatów:
1.1.
Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji – zał. 4,
1.2.
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania środków stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokółu,
1.3.
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – zał. nr 7;
2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju – jak w załączniku nr 8
do niniejszego protokółu.
Ad. 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
Pani K. Kaźmierczak zapoznała obecnych na sesji z dokumentem
zatytułowanym „Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady
Gminy Poraj za okres od 15 grudnia 2015 do 3 marca 2016 roku” - stanowi
załącznik nr 9 do protokółu.
Ad. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
Przewodniczący p. Andrzej Ludwikowski odczytał „Sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Poraj za rok 2015” jak w załączniku nr 10 do niniejszego
protokółu. Radna p. Zdzisława Polak zapytała o wysokość zadłużenia Gminy.
Przedmówca stwierdził, że w chwili obecnej nie jest w posiadaniu takich
dokumentów i tłumaczył kondycję finansową Gminy szeregiem wykonanych
inwestycji, co wiązało się z koniecznością zaciągania pożyczek i kredytów.
Nadmienił też o zmianie prawa bankowego, iż nie ma już możliwości zaciągania
pożyczek na inwestycje.
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Ad. 7. Informacja z przebiegu akcji „zima” (stan dróg, ewentualne szkody.
Kolejny dokument zatytułowany „Informacja o przebiegu akcji zimowej na
terenie Gminy Poraj w 2015/2016 roku” tj. załącznik nr 11 do protokołu został
przyjęty bez uwag.
Ad. 8. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy z działalności od ostatniej sesji.
W oparciu o uchwalony porządek sesji Przewodnicząca Rady Gminy Poraj
(RG)p. K. Kaźmierczak udzieliła kolejno głosu:
8.1.

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej (KR) p. A. Ludwikowskiemu, który
poinformował o terminach i tematyce posiedzeń KR od miesiąca grudnia 2015 roku
do lutego roku bieżącego. Nadmienił też o tematyce skargowej, którą omówi przy
projekcie uchwały w dalszej części sesji;
8.2.

p. Sylwestrowi Sawickiemu - Przewodniczący Komisji ds. budżetu oraz
gospodarki komunalnej i inwestycji - odczytał porządek obrad 3 komisji w tym
1 łączonej z pozostałymi komisjami Rady oraz uchwałę dekretowaną do Pana Wójta
o przygotowanie planu inwestycji i remontów na 2016 rok w trybie pilnym.
Sołtys wsi Żarki Letnisko (ŻL)p. Andrzej Kamiński zapytał o rewitalizację dróg
lokalnych w Gminie. Przewodnicząca RG zobowiązała p. S. Sawickiego do ujęcia tej
tematyki na obradach Komisji – przyjął do wykonania;
8.3.

Przewodniczącej Komisji do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw
społecznych p. Jolancie Kozak, która odczytała czym zajmowała się Komisja
w okresie od 15 grudnia ubiegłego roku, a między innymi:
1) oceną realizacji wniosków radnych za 2015 złożonych przez Komisję,
2) planowanymi przez brygadę remontową pracami w placówkach: oświaty,
kultury, zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
3) realizacją akcji zima w Gminie Poraj;
4) planami dalszego rozwoju jednostek OSP w Gminie Poraj;
5) stałym punktem jest analiza materiałów sesyjnych;
6) zajęciami dla uczniów w czasie ferii zimowych: Gminnego Ośrodek Kultury,
Bibliotek, Klubów sportowych i Świetlic środowiskowych.
Na zakończenie swojej wypowiedzi mówiła o łączonym posiedzeniu Komisji Rady
w dniu 17 lutego z udziałem Komendantem Policji z Koziegłów w sprawie
bezpieczeństwa na terenie Gminy Poraj.
Ad. 9. Analiza sytuacji mieszkańców objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w związku z zimą.
Załącznik nr 12 do protokółu stanowi „Analiza sytuacji mieszkańców
objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju” – radni nie
wnieśli uwag.
Ad. 10. Projekty uchwał.
Zapisane w porządku sesji projekty
Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Pawłowski.
Rada Gminy Poraj podjęła Uchwały Nr :

uchwał

odczytał

kolejno

5
1)

122(XVI)16 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych
przez gminę Poraj, oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów – zał. nr 13.

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O;
2)

Nr 123(XVI)16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 kwietnia
2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. – zał. nr 14.

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 1, „wstrzymało się” – O.

Radna p. Z. Polak zakwestionowała uchwalanie taryf w dniu dzisiejszym bez: analizy
kosztów, poniesionych strat, wielkości zatrudnienia, kalkulacji i wnioskowała
o zdjęcie projektu uchwały do ponownej analizy na komisjach. Zwróciła uwagę na
sprzedaż mienia komunalnego na rzecz Spółki, co jej zdaniem wiąże się z podwyżką
ceny wody, która zawsze była na plusie i mówiła o 50% stratach z pytaniem, co
Spółka robi by je ograniczyć.
Kierownik Spółki zdementował wskazane straty i podkreślił, że nigdy nie było 50%
lecz rzędu 35%, co dokładnie przedstawi Prezes na Komisji Rady.
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak przypomniała, że w planie pracy Komisji
budżetowej i na sesji jest sprawozdanie z działalności PORECO za rok ubiegły, a
obecny na posiedzeniu Komisji ds. budżetu p. Prezes zapewnił o przygotowaniu
danych wskazanych przez p. Radną.
Radca prawny UG p. Monika Stańczyk-Mroczko przypomniała obowiązującą
procedurę w zakresie uchwalenia nowych taryf i stwierdziła, że zostały zachowane
terminy ustawowe i w późniejszym terminie Rada nie będzie miała co uchwalać.
Radny p. A. Ludwikowski przypomniał, że w naszej Gminie cena wody jest najniższa
w Polsce, zwrócił uwagę na potrzebę jej oszczędzania i rozumiał wzrost o 12 groszy
na m3 dlatego wnioskował o dalsze procedowanie.
Następnie Przewodnicząca RG zarządziła głosowanie wniosku radnej Polak
o zdjęcie analizowanego projektu uchwały z porządku dzisiejszej sesji
i przeniesienie do pracy w komisjach. Radni wniosek odrzucili w głosowaniu: „za” –
1 głos, „przeciwnych” - 13 głosów;
Nr 124 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarki Letnisko
– zał. nr 15.
3)

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 1, „wstrzymało się” – O.

Z zapytaniem o autora wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy Poziomkowej
w sołectwie Żarki Letnisko (ŻL) wystąpił sołtys wsi p. Andrzej Kamiński.
Przewodnicząca Rady poinformowała:
 sprawa nadania nazwy ulicy jest tematem od 2014 roku,
 wniosek wpłynął za poprzedniej kadencji Rady Sołeckiej,
 Komisje Rady w tym jedna Komisja łączona trzykrotnie zajmowały się tą
sprawą i ostatecznie zajęli pozytywne stanowisko,
 do mieszkańców tej ulicy UG wystosował pisma i nie było żadnego
sprzeciwu. Stwierdziła, że załatwienie tej sprawy ułatwi życie tam
zamieszkałym, z są to cztery posesje.
Radna Polak stwierdziła, że powinna być uchwała Rady Sołeckiej na ten temat.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, inwestycji i pozyskiwania środków
(Referat GK) p. A. Zaczkowski wyraził przekonanie, iż procedura została zachowana
i powołał się na decyzję łączonego posiedzenia Komisji Rady, gdzie za nazwą ulicy
opowiedziało się 14 radnych, co skutkowało przygotowaniem projektu uchwały
w tej sprawie na dzisiejszą sesję;
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4)

Nr 125 w sprawie zmiany uchwały Nr 182(XXVI)2012 Rady Gminy Poraj
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Poraj na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu zmienioną uchwałą Nr 361(XLVIII)2014 z dnia 28
marca 2014 roku Rady Gminy – zał. nr 16.

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O;
5)

Nr 126 w sprawie zmiany uchwały Nr 223(XXIX)2012 Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy Poraj . – zał. nr 17.

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O;
6)

Nr 127 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj . – zał. nr 18.

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 1, „wstrzymało się” – O.

Pani Z. Polak przekazała swoje uwagi z ostatniej komisji na temat kolejnych dwóch
projektów uchwał tj. Studium uwarunkowań oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj (mpzp). Następnie wyraziła obawę,
że Rada Gminy nie będzie miała dalszego wpływu na te dwa akty prawa
miejscowego. Apelowała by przeanalizować wszystkie wnioski o zmianę mpzp i nie
robić tego wybiórczo, ponieważ chce mieć wpływ na kierunki strategiczne
rozwoju Gminy. Determinowała pozostałych radnych przed podjęciem takiej
decyzji.
Kierownik Referatu GK wytłumaczył, że:
 Rada Gminy będzie zawsze decydowała o kształtowaniu polityki
strategicznego rozwoju Gminy, z uwagi na ustawowe kompetencje;
 zaproponowana procedura powoduje uproszczenie działania w tym zakresie,
 procedura otwarcia w całości „Studium” i mpzp pozwoli na skrócenie
procedur i zmniejszeniu kosztów, a koszty związane ze zmianą przy jednym
wszczęciu wynoszą około 30 tyś zł dla każdego przypadku;
 takie działania udrożnią w dużej mierze załatwienie wniosków, których
nawarstwiło się od lat;
 nadal obowiązują procedury na temat wyłożenia mpzp, składania wniosków,
wszystko za wiedzą mieszkańców i wolą Rady;
 dopiero teraz w jednej procedurze można załatwić wszystkie wnioski, więc
wątpliwości są nieuzasadnione.
Radca prawny stwierdziła, że w żadnym razie wójt jako organ wykonawczy nie
może samodzielnie dokonywać zmian w „Studium” i mpzp i nie może podejmować
uchwał, dlatego zgodnie z ustawą samorządową każdorazowo projekty uchwał
przechodzą przez ręce radnych.
Sekretarz Gminy poinformowała, że mieszkańcy czekają na zmianę mpzp i chcą
składać wnioski dlatego błędem byłoby odwlekanie tego tematu;
7)

Nr 128 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy
Poraj – zał. nr 19.

Wynik głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O.

Pani Z. Polak przypomniała, że zgłoszone przez nią wcześniej uwagi dotyczą
również tego dokumentu.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-cio minutową przerwę w obradach.
Dalszą część sesji opuścił radny p. Krzysztof Szustak;
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Nr 129 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Poraj na lata 2015-2032” wraz
z „Aktualizacją inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Poraj” – zał. nr 20.

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O.

Radny p. A. Ludwikowski stwierdził, że w „Programie” nie zostały ujęte sprawy rur
cementowo-azbestowych do wody pitnej i zalegającego bo złożonego wcześniej
azbestu. Pan Kierownik A. Zaczkowski doprecyzował, że inwentaryzacja obejmuje
elementy azbestu składowane. „Program” jest tak skonstruowany, że w momencie
składania wniosku jest aktualizowana inwentaryzacja , przed złożeniem dokumentu
do zatwierdzenia. Zasadne jest wprowadzenie rur cementowo azbestowych, co
zostanie uzupełnione przy najbliższej aktualizacji tego dokumentu;
9)

Nr 130 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na realizację
zadania polegającego na dofinansowaniu prac polegających na
demontażu i/lub zbieraniu z miejsc składowania, transporcie
i unieszkodliwieniu azbestu z budynków lub z posesji stanowiących
własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj etap III” ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – zał. nr 21.

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O;
10)

Nr 131 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj” – zał. nr 22.

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O;
11)

Nr 132 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Choroń na
lata 2016-2022 – zał. nr 23.

Wynik głosowania: „za” – 11 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – 2.

W odpowiedzi na zapytania radnych Kierownik Referatu GK wyjaśniał, że Plany
odnowy wsi dla trzech miejscowości tj. Choronia, Gęzyna i Kuźnicy Starej zostały
przygotowane w pierwszej kolejności, bo są niezbędne do aplikowania środków
zewnętrznych z Programu Odnowy Wsi i są załącznikami do wniosku. Te trzy
miejscowości zakwalifikowały się do projektu modernizacji dróg, a konkurs już
trwa. Zapewnił, że trwa opracowanie dla pozostałych miejscowości w Gminie i
poprosił o konsultacje z Kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej,
Informatyki i Promocji p. Kozłowskim, który był autorem Programów;
12)

Nr 133 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Gęzyn na
lata 2016-2022 – zał. nr 24.

Wynik głosowania: „za” – 12 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – 1;
13)

Nr 134 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kuźnica
Stara na lata 2016-2022 – zał. nr 25.

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O;
14)

Nr 135 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Poraj w 2016 roku – zał. nr 26.

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O.
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Kierownik p. A. Zaczkowski odniósł się do czipowania psów, bo takie były zapytania
z sali, które zakończyły się niepomyślnie z uwagi na brak zainteresowania ze
względu na koszty;
15)

Nr 136 w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru
oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej – zał. nr 27.

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O.

Przewodnicząca Rada poprosiła o dokonanie korekty w projekcie uchwały w § 3 ust.
3, która polegała na wykreśleniu osoby p. Stanisława Bańkowskiego (zrezygnował
z pobierania opłaty targowej w sołectwie ŻL), a wpisanie p. Wojciecha
Pińczyńskiego mieszkańca tego sołectwa.
Potwierdził zasadność zmiany Kierownik Zaczkowski i dodał, że rezygnacja
nastąpiła w dniu dzisiejszym.
Pani Z. Polak pytała o kontrole ryneczku w ŻL, na co p. Sekretarz odpowiedziała, że
w ŻL nie było kontroli, natomiast na placu targowym w Poraju zostały
przeprowadzone kontrole dwukrotnie w roku ubiegłym;
16)

Nr 137 w sprawie zmian w
w Poraju – zał. nr 28.

Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O;

Radny p. A. Ludwikowski zaproponował by doprecyzować zapis w § 2 ust. 1 ze
wskazaniem, że biblioteka znajduje się w budynku dworcowym. Radca prawny
stwierdziła, że prawidłowo została wskazana siedziba, bo mówi o tym adres
i numer lokalu, jest to dokument podstawowy i nic innego nie można dopisać;
17)

Nr 138 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2016-2020 – zał. nr 29.

Wynik głosowania: „za” – 13 głosów, „przeciw” – O, „wstrzymało się” – O;
18)

Nr 139 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Poraj –
zał. nr 30.

Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 3, „wstrzymało się” – 2.

Do wyżej zapisanego projektu uchwały p. K. Kaźmierczak udzieliła głosu:
1) Przewodniczącemu p. A. Ludwikowskimu - odczytał Uchwałę Nr 1/16
Komisji Rewizyjnej z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania Wójta Gminy Poraj – zał. nr 31. Dodatkowo
poinformował, że w oparciu o zapis § 72 Statutu Gminy wykluczył radnego
p. M. Karkochę ze sprawy skargowej;
2) skarżącemu p. Janowi Krzysztofikowi – przedstawił okoliczności i trudną
sytuację życiową w jakiej się znalazł. Poinformował o toczących się sprawach
w sądach. Powiedział, że ma żal do wójta bo budował dom, wychowywał
dzieci i został wymeldowany;
3) Sekretarz Gminy oświadczyła, że nie wnika w przepisy Kodeksu cywilnego
bo są to sprawy sądu, natomiast Wójt Gminy jedynie stwierdził, że skarżący
nie przebywa w miejscu zamieszkania i wydał decyzję o wymeldowaniu,
a Wojewoda utrzymał tę Decyzję w mocy;
4) Pani K. Kaźmierczak skierowała do Pana Krzysztofika słowa współczucia,
jednocześnie dodała, że Rada Gminy nie jest kompetentnym organem
w sprawach cywilnych.
Ad. 11. Zapytania i wolne wnioski - odpowiedzi.
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak udzielała głosu Radnym w kolejności:
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1) p. Z. Polak: dlaczego nie został opracowany Plan odnowy wsi dla ŻL; kiedy
rozpoczęcie się II etapu budowy kanalizacji; w jakim czasie nastąpi remont
nawierzchni ul. Zielonej i Szkolnej oraz parkanu w centrum miejscowości
przy parku. Zgłosiła interwencję mieszkańców w sprawie niskiego ciśnienia
wody o brązowym odcieniu na ul. Podleśnej. Wnioskowała o naprawę dróg
metodą na ciepło;
2) p. M. Karkocha poprosił o weryfikację przejezdności dróg na terenie Gminy
w celu lepszego i szybszego dojazdu oraz podziękował za remont budynku
poczekalni PKP;
3) w nawiązaniu do wypowiedzi Przedmówcy p. Polak poprosiła o możliwość
zapowiadania pociągów przez PKP bezkosztowo. Odczytała pismo
p. Skowrona w sprawie pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Choroniu,
które otrzymała w dniu wczorajszym – Przewodnicząca Rady scedowała do
wspólnej odpowiedzi z Kierownikiem p. Zaczkowskim osobie merytorycznej
w tej sprawie;
4) sołtys p. A. Kamiński zapytał kiedy będą w ŻL metalowe kosze na popiół
z uwagi na dbałość o środowisko i optował za terminem od miesiąca
listopada. Zwrócił uwagę na wyrąb lasu przy ul. Zielonej i zarzucił, że nie był
poinformowany, jak również na temat remontu budynku dworcowego;
5) mieszkaniec Poraja p. Lach odczytał List otwarty w imieniu własnym
i mieszkańców Gminy na temat zbycia części mienia Gminy na rzecz Spółki
„PORECO” – Rada Gminy przyjęła do wiadomości bez zajęcia stanowiska.
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak poleciła o przekazaniu kserokopii Listu
Wójtowi Gminy Poraj.
Kierownik Referatu GK odpowiedział:
 inwestycje drogowe będą realizowane w całej Gminie, jedynie trzy drogi
o czym mówił wcześniej, zostały wyłączone z uwagi na wniosek
o dofinansowanie, bo spełniały kryteria tj. o połączenie drogi z drogą
wyższego rzędu w programie „efektywność dróg stanu wyższej
konieczności”, a w ŻL drogi nie spełniały takich wymogów. Zapewnił, że
drogi w ŻL będą wykonane wcześniej od tych trzech objętych wnioskiem,
o czym informował przy Uchwale;
 staramy się o dofinansowanie na naprawę dziur. Prace związane
z wypełnieniem ubytków wykonywane będą przez naszą brygadę
remontową metodą na gorąco, ale potrzebny jest sprzęt i przeszkolenie;
 naprawa dróg gruntowych jest wieloletnim problemem ze względu na
warunki atmosferyczne, położenie terenu itp.;
 płot przy parku jest na prywatnej posesji dlatego, jeżeli pozwolą na to
możliwości finansowe temat będzie realizowany na wiosnę;
 sprawę wody i niskiego ciśnienia przekaże Prezesowi Spółki z o.o. „PORECO”;
 w oparciu o „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Poraj” popiół jest zapisany jako frakcja do pojemników z odpadami
zmieszanymi. Zasadnym jest oddzielny pojemnik na popiół i taka dyskusja
była na merytorycznej komisji Rady lecz zwiększą się koszty wywozu, co
będzie skutkowało wyższą opłatą dla mieszkańców, a musimy dokonać kilku
innych jeszcze rozwiązań przy jak najniższym obciążeniu mieszkańców;
 Nadleśnictwa prowadzą swoją politykę leśną i Gminie nic do wycinki drzew
w lasach, ponieważ regulują to określone przepisy, a w ramach wycinki
drzew są nowe nasadzenia;
 temat mini poczekalni w ŻL ciągnął się od 3 lat, ponieważ budynek PKP był
zamknięty i na prośby mieszkańców, dopiero jak nawiązała się współpraca
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z PKP przy okazji remontu dworca w Poraju uzyskaliśmy zgodę na
wydzierżawienie tego budynku. Poczekalnia została odnowiona własnymi
siłami i jest otwarta w godzinach 530 – 1800. Natomiast zapowiadanie
pociągów jest nierealne ale doinformował o możliwości zamówienia tego
typu usługi esemesowo;
 sprawa pompy ciepła opisana w piśmie p. Skowrona była dwukrotne
kontrolowana i nie było żadnych uchybień. Inwestycja spełnia wszystkie
standardy dla placówki oświatowej i nie ma problemów z jej
funkcjonowaniem;
 zasadna jest weryfikacja przejezdności dróg, co będzie realizowane.
Ad. 12. Sprawy organizacyjne.
Przewodnicząca Rady p. K. Kaźmierczak poinformowała, że do Biura Rady
wpłynęło pismo Wojewody Śląskiego na temat złożenia oświadczenia majątkowego,
które wraz z odpowiednim drukiem Radni otrzymają w materiałach na najbliższe
komisje.
Ad. 13. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodnicząca p. K.
Kaźmierczak zamknęła XVI sesję Rady Gminy Poraj.
Protokolant:
INSPEKTOR
Maria Kita

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj
Katarzyna Kaźmierczak

